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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 1(091); 165
А. О. Довгань,
кандидат філософських наук, доцент
(Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя)

ДЖ. БРУНО ПРО МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУ
В СТРУКТУРІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДАТНОСТЕЙ СУБ’ЄКТ-ЕНТУЗІАСТА
Розкривається розуміння Джордано Бруно розуму як єдності раціональних та ірраціональних
компонентів при домінуючій ролі інтелекту в пізнавальній діяльності. Елементом суб’єктивного прояву
пізнавального суб’єктного відношення у Дж. Бруно виділяється інтелектуалізуюча воля при наявності
віри, надії і ентузіазму з героїзмом.
Дослідники під епохою Відродження розуміють різноманітні періоди європейського розвитку. Так,
А. Ф. Лосєв наполягає на обов’язковому визнанні трьох різних ренесансів на Заході, що передують
власне Ренесанс. Із усього різноманіття періодів розвитку, напрямків, країн, що називаються
ренесансними, ми виокремили лише італійський ренесанс XIІI-XVI ст.
Гносеологічна проблематика в епоху Відродження ще була невід’ємна від проблеми можливості
пізнання Бога. І в той же час західноєвропейська ренесансна філософія цього періоду при неповному
запереченні містичних уявлень про ірраціональну природу пізнавального акту демонструвала спроби
інтелектуалізувати пізнавальний процес.
Мета даної статті полягає в спробі її автора розкрити особливості розуміння гносеологічних
можливостей інтелекту у філософській концепції Дж. Бруно, одного із відомих представників епохи
західноєвропейського Відродження XVI ст. Актуальність звертання до філософської спадщини
італійського мислителя-гуманіста обумовлена наявною акцентуацією "ревізії" гносеологічних
можливостей розуму, визначених раціоналістичними філософськими концепціями, спробами історично
обмежити дію раціонального мислення лише епохою Нового часу, сформувати в масовій свідомості
світоглядну парадигму інтелектуального знецінення розуму, звести пізнавальні сучасні практики до
герменевтичних, феноменологічних дискурсів про предмет філософської гносеології.
Дослідження гносеологічних проблем у науковій творчості філософа Дж. Бруно були практично
відсторонені на підставі сформованої суспільної думки про нього як борця проти середньовічної
релігійної ортодоксальної ідеології, утвердження ним матеріалістичних поглядів на походження світу,
роль і місце людини у світі. Однак, гуманістичність поглядів філософа, природознавця Дж. Бруно
охоплює і гносеологічну проблематику філософії. До філософії гносеологічної спадщини Дж. Бруно
звертались Е. Дюринг, Г. Гегель, П. Лавров, Ф. Ніцше, Л. Фейєрбах, Й. Фіхте.
Виходячи з мети статті нами визначено дослідницькі завдання: розкрити зміст гносеологічної
проблематики філософської системи Дж. Бруно в контексті дихотомії оптимізм-песимізм, статус
раціональних компонент розуму суб’єкта пізнання, значення гносеологічних поглядів філософа для
подальшого розгортання історичної еволюції раціоналістичного гносеологічного оптимізму.
Свій гносеологічний оптимізм Дж. Бруно виклав у ряді праць: "О причине, начале и едином", "О
бесконечности, вселенной и мирах", визначне місце серед яких займає, за висловом самого автора, і
поема "О героическом энтузиазме". На думку О. Лосева, в цьому трактаті виступають переважно
естетичні категорії. Проте даний трактат багатий своїми думками, що охоплюють цілком різні
філософські проблеми, які аналізувати цілісно досить складно. Не є виключенням і проблема
пізнавальних здатностей людини та методу пошуку істини. В контексті нашого дослідження ми
обмежуємось аналізом тільки тих його думок, що розкривають сутність гносеологічної проблематики
філософії.
Філософська рефлексія Дж. Бруно віддзеркалює в праці "О героическом энтузиазме" поряд з іншими і
проблему теорії пізнання як методології осягнення істини. Ми спостерігаємо спроби мислителя дати
теоретичне обґрунтування "героїчного ентузіазму" не тільки як відповідної моральної норми і не тільки
норми, але й як елементу, складової оптимізму інтелектуальної сили людини. Оскільки філософи епохи
Відродження не були атеїстами в класичному розумінні цього слова, то філософія ще залишалась
частково релігійною формою світосприйняття. Тому розуміння зміни об'єкта філософського пізнання в
епоху Відродження як перехід від теоцентризму до антропологізму не відображає істинного стану речей
у філософії цього періоду. Якісна специфіка філософії Відродження полягає в тому, що її представники
продемонстрували спробу возвеличити людину до рівня Бога аж ніяк не через його заперечення.
© Довгань О. А., 2010
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Таке зміщення акцентів змісту картини світу вело до розуміння людської діяльності, згідно якого
людина почала розглядатись як суб'єкт активної форми буття. Індивід-суб'єкт активної діяльності
подібно Богу ставав творцем свого буття, відкриваючи закони, начебто за якими Бог створював окремі
компоненти світу. У такому контексті гносеологічна проблематика отримує також новий поштовх для
свого розвитку. Філософи цього періоду намагались у теорії пізнання відновити гносеологічну функцію
розуму, повернути йому втрачений в епоху Середньовіччя статус у пошуку істини. Так і з'явилась у
Джордано Бруно потреба постановки проблеми "героїчного ентузіазму", її філософсько-етичного
обґрунтування в контексті гносеологічних проблем.
На противагу розмовам про художній ентузіазм в епоху романтизму, Дж. Бруно висунув на перший
план аналізу ентузіазму його гносеологічну наукову направленість як самостійного об’єкта
філософського пізнання своєї епохи. У нього суб'єктом пізнання виступає людина-ентузіаст, діяльність
якої не є пасивним спогляданням. Сама пізнавальна активність "Ентузіаста" є сутнісною
характеристикою життєдіяльності людини і розкривається у Дж. Бруно через діяльність суб'єкта.
Діяльнісний аспект пізнавального відношення до буття є оптимістичним і, противагою песимістичності
світосприйняття. "Ентузіаст не може перебувати в бездіяльності" – пише мислитель в своїй праці "О
героическом энтузиазме" [1: 28]. Діяльність мислитель розкриває через пізнавальну активність
"ентузіаста" як реального, в "плоті та крові" суб'єкта, наділеного Актеоном-інтелектом. Актеон своїми
думками, цими "гончими та сторожовими псами", намагається осягнути істину через пізнання процесів
революції і круговороту в природі, діалектику розвитку процесів, які, на думку Дж. Бруно, є
"умопостигаемые виды идеальних концепций" [2: 67]. Це перетворення людиною себе в процесі
пізнання.
Ентузіаст приходить до значимості пізнання джерела ідей, океану істини та блага. Тому мета людинисуб'єкта полягає в пізнанні "божественної мудрості" та "божественної краси" [2: 66]. Дж. Бруно досить
чітко формулює думку про те, що об'єктом пізнавальної діяльності людини на відповідному етапі її
розвитку стає самé пізнання, практика цього процесу, оскільки сàме пізнання містить у собі вже
елементи божественної істини в знятому виді. "Актеон сам становится добычей и видит себя
обращенным в то, что искал; и получается, что он для своих псов, своих мыслей делается желанной
целью, потому что, уже имея божественное в себе, он не должен искать его вне себя" [2: 68]. Тут
Дж. Бруно передбачив виділення із об'єкта пізнавальної активності суб’єкта такого його компонента,
який у подальші історичні епохи перетворився вже не тільки в самостійний пізнавальний інтерес для
суб'єкта, а й став окремою галуззю, сферою розвитку наукового пізнання взагалі.
Для Дж. Бруно героїчний ентузіазм був ідеалом і життєвою орієнтацією. Його заслуга в тому, що він
сконцентрував свій філософський інтерес на одній із центральних тем західної культурно-філософської
історичної традиції – героїзму та проблемі індивідуалізації людини на основі героїчного
світовідношення. Героїзм розглядається в Дж. Бруно у співвідношенні із ентузіазмом, міркування про
який ми знаходимо вже у мислителів грецької філософії.
Дж. Бруно стверджував наявність двох типів ентузіазму, які втілені в бутті конкретних типів
індивідуумів. Одні ентузіасти "показывают только слепоту, глупость и неразумный порыв, похожий на
бессмысленную дикость" [2: 52]. Інші ентузіасти, "будучи опытны и искусны в созерцаниях и имея
прирожденный светлый и сознающий дух, по внутреннему побуждению и природному порыву,
возбуждаемому любовью к божеству, к справедливости, к истине, к славе, огнем желания веянием
целеустремления обостряют в себе чувство, и в страданиях своей мыслительной способности зажигают
свет разума, и с ним идут дальше обычного" [2: 52]. Демонструючи відмінності між вказаними родами
ентузіастів, Дж. Бруно наголошує на відмінності в їх здатності мислити, пізнавати: "Существует три
ступени способности мышления: есть такие, у которых интеллектуальное превышает животное, – о них
говорят, что разум у них небесный; существуют другие, в которых животное превышает
интеллектуальное, у этих разум человеческий; существуют и третьи, у которых то и другое находится в
равной доле, как у демонов или героев" [2: 80]. Подібно до ступенів мислення також він виділяє три типи
інтелекту: чистий, або небесний, демонічний, чи героїчний, і нижчий, людський.
На підставі даних міркувань Дж. Бруно можемо припустити, що філософ у діалогічній вербальній
формі спілкування своїх героїв Тансілло та Чикади демонструє ієрархію пізнавальних здатностей
людини із різними ступенями їх притаманності індивідам. З огляду на це можемо також стверджувати,
що Дж. Бруно передбачив існування філософської проблеми, вирішення якої отримало свій подальший
розвиток в аналізі пізнавальної активності суб'єкта вже в працях мислителів епохи Нового часу.
Ініціатива в структурі пізнавальної діяльності належить, на думку Дж. Бруно, насамперед інтелекту та
інтелектуальній волі, а вже потім завзяттю та дослідницькій думці людини. Дж. Бруно не міг дати
глибокий науковий аналіз психологічних механізмів пізнавальної діяльності, оскільки психологічні
знання на ту пору ще знаходились "на задвірках" науки. Проте позитивним у цих його міркуваннях є те,
що він вже ставив проблему раціонального та ірраціонального у пізнавальному оптимізмі, значимості
якої для подальшого розвитку гносеології, на нашу думку, повністю ще не усвідомлював.
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Дж. Бруно виступав за наукове пізнання дійсності з обов'язковим емпіричним підходом до розуміння
суті речей. Виступаючи проти схоластичного принципу двоякої істини (істини віри та істини знання),
стверджував, що істина є справою науки та філософії, і аж ніяк не релігії. Він визначив три ступені
наближення до істини: відчуття, розум та інтелект. Чуттєве пізнання Дж. Бруно вважав недостатнім для
осягнення істини, оскільки, на його думку, воно не веде людину далі пізнання окремих речей, явищ та
процесів. "Чувство не видит бесконечности, и от чувства нельзя требовать этого заключения" [2: 232].
Розум же наділений здатністю синтезувати розрізнене чуттєве знання, проте дійсне знання досягається
тільки інтелектом. Саме він, як вищий прояв душі, може продемонструвати загальну закономірність
природи субстанції, що поєднує в собі красу, благо та божественну істину. Тому Дж. Бруно вірив у науку
як єдиний спосіб пізнання істини і був виразником цього бажання, яке було притаманне для всієї епохи
Відродження. Він наполегливо підкреслює гносеологічний зміст таких образних виразів (метафор) як
"Висока скеля", "велична башта споглядання", якими хоче визначити співвідношення вищої форми
споглядального знання з нижчою формою – чуттєвим знанням, яке саме по собі, на думку Дж. Бруно не
виводить за межі "напівістин". У нього пізнаючий суб'єкт піднімається по драбині "копіювання,
погодження та співучасті" шляхом споглядання відображення божественної субстанції (природи) до
возз'єднання з нею. Правда, Дж. Бруно скептично ставився до католицької доктрини одкровення та
неоплатонічного вчення про "містичний екстаз" як способів осягнення істини. Проте сумнів у нього не
переростає в єдино вірний спосіб пізнання істини, а функціонує в ролі висхідного пункту пізнання на
противагу схоластико-теологічному принципу ролі авторитету в ході осягнення істини.
Героїчний ентузіазм, згідно Дж. Бруно, не являє собою чисто духовно-емоційне відчуття, засноване
на любові. Крім того, героїчний ентузіазм свідчить не тільки про сходження до світла вселенського та
божественного розуму, а й про те, що це сходження супроводжується відхиленнями від цілеспрямованої
дії, слабостями і навіть падінням. Проте Дж. Бруно впевнено стверджує, що будь-які свої провали
героїчний ентузіазм завжди здатний побороти, щоб продовжувати своє сходження. Оскільки героїчний
ентузіазм тягнеться до сонця розуму, він (героїчний ентузіазм) сам стає вогнем, який запалюється в душі
людини сонцем розуму, саме він є внутрішньою гармонією буття людини. Причому, цей ентузіазм як
активно-творча діяльність людини змінює не тільки навколишнє середовище, перетворює не тільки
природу, але перетворює суб'єктивну реальність, перетворює свідомість, а значить, перетворює людину.
Активність пізнання проявляється вже в практичному зорієнтуванні, цілеспрямованості. Свідомість
відображає існуючий стан речей з позиції потреб суб'єкта та можливих його перетворень. Тому ентузіаст
у Дж. Бруно працює в "турботі про стадо чи натовп своїх думок", він говорить, що існує надія на
майбутнє, хоча йому (ентузіасту) нічого не обіцяно і ні в чому не відмовлено [2: 49].
Дж. Бруно досить чітко висловлює думку про те, що пізнаючи істину, інтелект (Актеон) "творить"
об'єктивний світ не тільки в тому розумінні, що створює його ідеальне відображення, картину світу через
сітку категорій та законів науки, а й створює самі форми відображення як пізнання, понятійнокатегоріальний апарат пізнавальної діяльності, відповідну логіку прояву пізнавального ентузіазму, і цим
самим він змінює і себе. "Энтузиазм, о котором мы рассуждаем в этих высказываниях и который мы
видим в действии, – это не забвение, но припоминание; не невнимание к самим себе, но любовь и мечты
о прекрасном и хорошем, при помощи которых мы преобразовываем себя и получаем возможность стать
совершеннее и уподобиться им" [2: 53].
Ентузіазм в пізнанні – це не "воспарение под властью законов недостойного рока в тенетах звериных
страстей, но разумный порыв, идущий вслед за умственным восприятием хорошего и красивого и
знающий, к чему следовало бы приспособляться в наслаждении" [2: 53]. Знову ж таки Дж. Бруно досить
чітко демонструє раціональність ентузіазму пізнавальної діяльності. Така здатність раціонального
сприйняття істини, на думку Дж. Бруно, прийшла до людини-суб'єкта не відразу, суб'єкт-Ентузіаст
пізнаючий є лише різновидом людської особи. Тому найвище щастя людини і полягає в
самовдосконаленні через споглядальне знання.
Велич гносеологічного оптимізму суб'єкт-Ентузіаста розкривається у Дж. Бруно через діалектичну
суперечність між невизначеними межами його короткого індивідуального життя та безмежжям здатності
пізнавати нескінченність буття – свого та іншого. Тому розум людини ніколи не заспокоїться на
досягнутому пізнанні істини, весь час буде домагатись пізнавати нову істину, йдучи від пізнаної до ще
непізнаної істини. У ході пізнання надія, радість, фантазія, терпіння, пристрасть, бажання як модуси
ентузіазму набувають такої цілеспрямованості, що подавляють всілякі сумніви, горе та сум, дають волю
зневажати всяку втому, переносити всілякі зусилля, не звертати людині уваги на стан свого тіла,
залишатись таким же твердим та стійким, що і дає йому впевненість, маючи сумнів, що побачить знову
сонце, що буде ще колись існувати земним життям, бажати зрозуміти все істинне, бачити все далі і далі в
осягненні істини, про яку в любий час, в любому віці і у всякому стані, в якому вона знаходиться, вона
завжди мріє. Тому і дивується Дж. Бруно, звідки в суб'єкта пізнавальної діяльності береться цей
похмурий та викривлений стан духу – песимізм. Впевненість стає у Дж. Бруно єдино вірним принципом
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оптимістичної пізнавальної дії інтелекту людини, а сумнів набуває такого позитивного статусу лише у
Р. Декарта.
Уся домарксистська філософія розглядала цілепокладання тільки в аспекті пізнаваності та пізнання.
Марксистська філософія розширює проблему цілепокладання за межі "чистого" пізнавального
відношення. Український філософ радянської доби О. Яценко підкреслює, що це питання (тобто
цілепокладання) породжується практикою і в практиці знаходить своє дійсне вирішення [3: 18]. Для нас
важливим є те, що ще задовго до появи на авансцені філософської культури представників німецької
класичної філософії з'явились мислителі, які вже ставили цілепокладання як проблему філософії, правда,
лише в гносеологічному аспекті як елемент механізму прояву суб'єктності пізнання. Серед таких
мислителів епохи Ренесансу повноправне місце займає Джордано Бруно. А в контексті нашої наукової
проблеми міркування Дж. Бруно про те, що надія як модус ентузіазму містить у собі цілеспрямованість,
дозволяє нам висловити припущення, згідно якого надія, окрім емоційно-чуттєвого, містить і раціональні
компоненти. Ентузіазм також не може сприйматись як прояв лише "екстазності", підвищеної емоційної
чутливості в пошуку істини, він містить і раціональні компоненти, які Дж. Бруно відносить і до волі.
Воля штовхає силу розуму до непізнаної істини все далі і далі. Однак, воля ніколи не задовольниться
досягнутим, тобто завершеним актом пізнання. Бо воля пізнання має свою межу, що визначена джерелом
буття людини та цілісності світу – богом. "…духовная субстанция не может быть превзойдена
материальной, но скорее ее ограничивает" [4: 232].
На підставі міркувань Дж. Бруно ми можемо дійти висновку, що оптимізм пізнавального відношення
у своєму суб'єктному прояві охоплює поряд із ірраціональним також раціональне. Проте у мислителів
епохи Відродження це співвідношення не переросло у самостійну філософську проблему, так само як і
проблема оптимізму. Правда, Дж. Бруно досить конкретно наголошує про наростання домінантної ролі
цілепокладання над емоційним поривом у пізнавальному процесі. З огляду на це, можемо стверджувати,
що Дж. Бруно віддає перевагу інтелекту в пошуку істини. Тому і героїзм "Ентузіаста" є осмисленим,
раціональним, цілеспрямованим.
Мислителі епохи Відродження разом із розкриттям глибин оптимістичного самоствердження
людської особистості також досить гостро, трагічно відчувають обмеженість та безпорадність людського
суб'єкта. У В. Шекспіра ми знаходимо втілення філософського сумніву, скепсису, який при відповідних
соціальних ситуаціях переходить із життєрадісного оптимізму у глибокий песимізм, обумовлений
трагізмом буття індивідуалізму людини ренесансу. Риси песимізму, народженого індивідуалістичною
свідомістю людини епохи Відродження, ми знаходимо у Сервантеса, Рабле та ін. Тому можна впасти в
гносеологічну оману, якщо зображати епоху Відродження в монотонному, одновимірному та
одноплановому стилі. Філософія Відродження базувалась на епітафії людської особистості. Уся
філософсько-культурна атмосфера Відродження заявляла про духовне, душевне, тілесне, матеріальне
звільнення людського суб'єкта, що і наклало маску трагізму на всю нескінченну героїчну ентузіазмічну
революційну стихію ренесансного індивідуалізму людини.
Джордано Бруно створював свою філософську систему в період реставрації феодально-католицьких
відносин в Італії з 30-х років XVI ст., що наклало свій відбиток на розуміння ним пізнавальних
здатностей людського розуму і їх реальних можливостей в осягненні істини. Від античних матеріалістів
Епікура та Лукреція він успадкував вчення про нескінченність світів з їх незмінно першоосновою,
матерією і пов'язав його з теорією Н. Коперніка. Прийшов до умовиводу про те, що всі непорушні зірки
існують як безліч сонць, навколо яких крутяться такі планети як Земля. Так виникла цілком нова картина
світу, яка руйнувала попередні, релігійно детерміновані уявлення про світ. Проте ці погляди Дж. Бруно
ще опосередковані також релігійним середньовічним стилем мислення через існуючі для його періоду
життя соціальні відносини. У Дж. Бруно світ є відображенням божественного як першопричини,
внутрішньо суттєвої для суперечливого всесвіту. Таку суперечливу нескінченність буття світу
конкретний, скінченний в часі людський розум осягнути не може. І це породжувало у Дж. Бруно нотки
песимізму. Однак ця внутрішня інтелектуально-індивідуальна суперечність стану розуму дала йому
підтвердження домінуючої ролі розуму /інтелекту/ над стихійними, неконтрольованими чуттєвими
проявами пізнавальної дії людини через інтелектуальну волю. Дж. Бруно було запропоновано разом з
іншими мислителями Відродження шлях вирішення назрілої інтелектуальної задачі, що мала великий
практичний смисл – утвердження позитивної ролі наукового раціонального пізнання для існування
людини і подальшого розвитку методів філософської гносеології, вирішення якої розпочали "новатори" –
філософи Новочасної епохи.
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Довгань А. О. Дж. Бруно о месте интеллекта в структуре гносеологических способностей субъектЭнтузиаста.
Раскрывается понимание Джордано Бруно разума как единства рациональных и иррациональных
компонентов при доминирующей роли интеллекта в познавательной деятельности. Основным
компонентом субъективного проявления познавательного субъектного отношения у Дж. Бруно
выделяется интеллектуализирующая воля при наличии веры, надежды и энтузиазма с героизмом.
Dovhan A. O. Giordano Bruno on the Function of Intelligence in the Structure of Cognitive Abilities of
Subject-Enthusiast.
Giordano Bruno’s conception of mind as the unity of rational and irrational components with the dominant role
of intelligence in the cognitive activity is expounded. G. Bruno defines intellectualizing will in the presence of
faith, hope and enthusiasm with the heroism as an element of the subjective display of the cognitive subject
attitude.
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
ЯК СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Аналізується зміст модернізації системи вищої освіти в Україні; звертається увага на інформацію
освіти як одного з найважливіших стратегічних напрямів, що забезпечує підвищення ефективності й
технології навчання, моніторингу якості підготовки фахівців, якості функціонування системи освіти й
ефективності управління системою освіти.
Модернізація освіти виступає найважливішою умовою успішного розвитку процесів модернізації
суспільства. Адже саме у сфері освіти готуються й виховуються ті люди, які не тільки формують нове
модернізаційне середовище суспільства, але яким саме й належить жити та працювати в цьому новому
середовищі. Модернізація освіти – це процес, система підготовки людини до повноцінного життя в
умовах модернізаційного суспільства. Як підкреслює українська дослідниця А. І. Бойко: "Світ за останні
десять-п’ятнадцять років став дещо іншим. Іншою має бути й система підготовки людини до життя" [1:
5].
Починаючи з 1950 року, загальний обсяг знань у світі подвоювався кожні 10 років, з 1970 року –
кожні 5 років, а з 1991 року – щорічно. На початок XXI століття обсяг знань у світі збільшився більш ніж
в 250 тисяч разів – це явище отримало назву "інформаційного вибуху" або "інформаційної революції".
Остання і стала однією з ознак переходу нашої цивілізації в нову модернізаційну добу розвитку людства.
На думку А. І. Ракітова, який почав досліджувати феномен модернізаційного інформаційного
суспільства ще у 1980-х роках, характерними його ознаками є наступні:
- кожен член суспільства у будь-який час доби й у будь-якому місці країни має доступ до потрібної йому інформації;
- суспільство здатне забезпечити кожного члена як комп’ютерами, так і засобами зв’язку;
- суспільство здатне проводити всю необхідну для його життєдіяльності інформацію [2: 19].
Модернізаційна цивілізація поступово формується і визріває всередині постіндустріального
суспільства, а критерії переходу країни до стадії інформаційного суспільства можуть бути віднесені до
таких груп:
- економічні критерії (зокрема, понад 50% валового національного продукту країни має створюватися в інформаційній сфері суспільства);
- соціальні критерії (частка зайнятого населення, пов’язаного з виробництвом інформаційних
продуктів, послуг, засобів інформатизації);
- технологічні критерії (рівень розвитку інформаційного потенціалу суспільства, інформаційної
озброєності суспільства, співвідношення сумарної обчислювальної потужності країни до чисельності
її населення). Цей коефіцієнт був запропонований одним із піонерів інформатизації в СРСР, академіком А. П. Єршовим, ще в 1988 році [3].
Таким чином, модернізація суспільства характеризується переплетенням наступних процесів:
бурхливе зростання й оновлення інформації (інформаційний вибух); обробка і розповсюдження
інформації за допомогою інформаційних технологій; масова комп’ютеризація сфери виробництва, освіти,
науки, побутової сфери; перетворення інформації і наукових знань на основний економічний і
стратегічний ресурс.
Модернізація – це загальний і неминучий період розвитку людської цивілізації, період освоєння
інформаційної картини миру, усвідомлення єдності законів функціонування модернізації в природі і
суспільстві, практичного їх застосування, створення індустрії виробництва і обробки інформації. Широке
філософське визначення поняття "інформатизація", лежить в основі модернізації, належить вже
цитованому академікові А. П. Єршову, який писав: "Інформатизація – це комплекс заходів, спрямованих
на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і випереджаючого знання в усіх
областях людської діяльності" [3: 82].
І. В. Соколова відзначає, що процес інформатизації повинен "органічно вписуватися в сукупну
систему соціальної діяльності, здійснюючи її інтенсифікацію" [4: 23]. Інформаційне суспільство, що
формується, має на меті підвищення ефективності створення, перетворення і споживання інформації на
основі перспективних інформаційних технологій. Інформація стає стратегічним ресурсом суспільства,
який у цілому обумовлює його здатність до успішного розвитку.
На початку XXI століття велика частина розвинених країн світу знаходиться на стадії індустріального
суспільства, а країни "великої сімки" – вже на стадії переходу від постіндустріального до інформаційного
суспільства (ще в 1986 році загальний обсяг господарської діяльності США в інформаційній сфері
© Пінчук Є. А., 2010
8

Є. А. Пінчук. Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного
суспільства

становив 60% валового національного продукту). Сучасна Україна за своїми макроекономічними
показниками відноситься до країн, що розвиваються, й у ній тільки почався перехід від індустріального
до постіндустріального суспільства.
Формування єдиного модернізаційного інформаційного простору засноване на розвитку глобальних
інформаційно-комунікаційних систем, на використанні уніфікованих міжнародних протоколів
інформаційного обміну та методів віддаленого доступу до баз даних і знань різного призначення.
Включеність тієї або іншої країни в цей світовий модернізаційний простір, а також рівень розвитку
власного національного інформаційного простору – є тими двома найважливішими необхідними
умовами, які можуть дозволити цій країні вступити на шлях прискореного науково-технічного та
технологічного розвитку.
Проте, внаслідок нерівномірності соціального й економічного розвитку, а також у результаті
відставання у сфері освіти, багато країн світу не зможуть забезпечити виконання цих основних умов і –
навпаки – можуть бути витіснені на узбіччя світового простору. Прогнози фахівців свідчать про те, що
глобальна модернізація суспільства в XXI столітті істотно підсилить технологічну й економічну
диференціацію між передовими країнами та країнами, так би мовити, приреченими перманентно
"наздоганяти", країнами "відсталими назавжди". Виникає проблема інформаційної нерівності різних
країн у новому високоавтоматизованому світовому інформаційному середовищі.
Рівень модернізації суспільства, наявність і доступність достовірної інформації про стан і динаміку
розвитку економічних, соціальних і політичних процесів вирішальним чином визначають можливості
владних структур і суспільства в цілому по виробленню й реалізації ефективних рішень не лише в
освітній, а й у військово-стратегічній, економічній, екологічній і соціальній сферах у цілому.
Модернізація та інформатизація суспільства виступає як найважливіший елемент системи виживання
суспільства, його національної безпеки.
Потрібно підкреслити, що модернізація суспільства – це організований соціально-економічний і
науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і
реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій,
суспільних об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.
Модернізація освіти – це процес підготовки людини до повноцінного життя в умовах інформаційного
суспільства. У нашому дослідженні ми вивчаємо процеси модернізації освіти як необхідний чинник
розвитку суспільства.
Модернізація, інформатизація освіти – це універсальна новація, але її соціальна ефективність для
акторів освіти не однакова. Цю думку підтримують українські дослідники в галузі філософії освіти
В. Г. Кремень [5; 6], В. П. Андрущенко [7], М. І. Михальченко [8; 9], Л. М. Забродська [10],
А. Ю. Пилипчук [11] та ін. Особливістю вітчизняного підходу й відображенням здавна властивої
українській світоглядній традиції схильності до гуманізму та людиноцентризму є виважений підхід до
осмислення змісту модернізації освіти, зокрема й в іпостасі її інформатизації: вибудовувати стратегії
такої модернізації потрібно, з одного боку, добре усвідомлюючи переваги комп’ютеризації освітнього
процесу зокрема та українського суспільства в цілому, не впадаючи при цьому в однобічну ейфорію від
можливих результатів такого вдосконалення, – а з іншого боку, тверезо оцінюючи ті виклики й загрози,
які несе з собою інформатизація та які стали предметом розгляду західних дослідників, що вбачають в
інформатизації виклик гуманізмові та ставляться до перспектив суспільної модернізації вкрай
песимістично (Ж. Бодрійяр, З. Бауман).
Так, В. Г. Кремень вважає основними перевагами інформатизації української освіти наступне:
без комп’ютерної грамотності не можна бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці;
комп’ютер виступає як засіб досягнення індивідуалізації, а тому й більшої ефективності навчання;
інформаційні технології уможливлюють глобальний доступ до знань всього людства;
стає можливим і дистанційне навчання, що виводить систему освіти на якісно новий рівень [6: 16].
Водночас, приймаючи до уваги ці аспекти інформатизації при визначенні стратегій модернізації
освіти важливо не втратити при цьому головне – людину, як суб’єкта й актора освіти, відносно якої
інформаційні технології виступають лише допоміжним засобом, а ніяк не самоцінністю та ціллю самою
по собі. Не можна тут не підтримати вагому думку М. І. Михальченка: "Впровадження інформаційних
технологій – не панацея від всіх бід, а лише засіб осучаснення освіти, її модернізації у відповідності до
найновіших досягнень цивілізації. І не більше" [9: 88]. Модернізація має не обмежуватися технічною
своєю стороною, але використовувати інформаційний аспект для ескалації поліфункціональності освіти,
для включення акторів освіти у відносини інтерсуб’єктності. Модернізація характеризується
синхронізацією змін як у технологічному, так і в комунікативному і структурному компонентах освіти.
Іншими словами, модернізація як введення технічної компоненти в структуру освітнього процесу має
супроводжуватися й підвищенням ролі викладача, яке пов’язане з розширенням професійної
компетентності, безперервною професійною перекваліфікацією і відповідальністю учасників комунікації
за достовірність інформації і вибір адресата. Ефективним виявляється підхід до модернізації як до
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інституційної умови, способу демократизації доступу до освіти поза груповою ідентифікацією.
Оптимізація розвитку освіти також досягається децентралізацією, перерозподілом інформаційних
ресурсів на низові рівні освіти.
Соціальна стратифікація українського суспільства вносить корективи до розуміння модернізації.
Дослідники підкреслюють, що форми утворення, що склалися, не стимулюють задоволення потреб у
новій соціальній ситуації. Важко не погодитися з позицією одного з провідних вітчизняних фахівців у
галузі філософії освіти В. П. Андрущенка, який висвітлює вирішальну залежність змісту модернізації
освіти від ганебного стану сьогоденного українського суспільства: "Інноваційний розвиток освіти в цих
умовах має проблематичний характер. Його здійснення знаходиться під загрозою. Неважко
спрогнозувати те, що більшість наших дітей у найближчий час належної освіти не отримають й увійти в
суспільний процес у якості його повноформатного суб’єкта навряд чи зможуть. Висновок, як кажуть, на
поверхні: без належної освіти, виховання, культурної соціалізації підростаючого покоління і дорослих
"український прорив" є справою безнадійною" [12: 7]. Тим самим проблема модернізації позначається як
система структурних та інституційних суперечностей у процесі соціальної трансформації української
освіти. До глобальних викликів активного опору модернізації (М. Кастельс) українська система освіти
додає неузгодженість, нерівномірність, соціальну неврівноваженість.
Модернізація, яка спрямована на ефективність функціонування вищої школи, отримує свій прояв у
діяльності викладачів. Педагогічну діяльність викладачів вузів можна представити як процес, що
розвивається. Серед безлічі підходів до цієї проблеми нам представляється доцільним виділити
структурний, функціональний і динамічний. Проаналізуємо ці підходи до діяльності викладачів вузів у
контексті їх ефективності.
Аналіз структурного підходу. Почнемо з аналізу тих робіт, в яких превалює структурна спрямованість
[13]. Так, ієрархічно організованою структурою бачать педагогічну діяльність автори, що пропонують
аналізувати її на соціологічному, психологічному й педагогічному рівнях. Такий підхід до напряму
дослідження дійсно фундаментальний, оскільки охоплює всі "внутрішні" та "зовнішні" сторони. І,
напевне, дослідження розвитку педагогічної діяльності, її "саморуху" повинні органічно "вписатися" на
будь-якому рівні аналізу. Багаторівневий аналіз педагогічної діяльності, що охоплює соціологічну,
психологічну і педагогічну сторони праці викладача вищої школи, в літературі нам виявити не вдалося,
але окремо на кожному з цих рівнів багато авторів ведуть пошук складових структури діяльності
педагога.
Соціологічний аналіз структури відображений у літературі у вигляді досліджень, що розділяють
педагогічну діяльність на різні її типи, наприклад, власне педагогічну і дослідницьку, або на типи, що
відображають різні знання: політичні, спеціальні, педагогічні, психологічні, методичні [14; 15]. Таке
розділення й подальший аналіз дозволяють глибше вникнути в зміст соціологічної структури
педагогічної діяльності, дослідити її "соціологічну ефективність", обчислити оптимально необхідні
витрати часу на здійснення різних її видів. Але, розглядаючи педагогічну діяльність потрібно
досліджувати її зміни про залежність від тих вимог, які пред’являє дійсність, що оточує нас. Інакше є
побоювання, що, скажімо, виявлені витрати часу "на сьогоднішній день" не такі достовірні, як нам того
хотілося б.
Аналізуючи педагогічну літературу, ми не отримали відповіді на питання: що саме відбувається із
структурою педагогічної діяльності при зміні соціальних вимог?
Якщо соціологічний аналіз педагогічної діяльності якоюсь мірою відтворює картину її "зовнішнього"
функціонування, то "внутрішня" картина багато в чому відображена в роботах на рівні психологічного
аналізу. В якості об’єкта дослідження більшість авторів виділяє компонентний склад структури. Вони
використовують різноманітну термінологію (блоки, композиційний базис, утворюючі сторони,
специфічні характеристики тощо), але мають на увазі, як правило, одні і ті ж самі елементи структури.
Взаємозв’язок дій викладача, спрямованих на рішення педагогічних завдань, система і послідовність
їх здійснення – під таким "кутом" багато авторів розглядають структуру педагогічної діяльності. П’ять
компонентів структури, виявлених у дослідженнях російського психолога Н. В. Кузьміної
(конструктивний, проектувальний, організаторський, комунікативний, гносеологічний), здавалося б,
охоплюють усі найбільш значні сторони діяльності викладача. І завдання – досліджувати структуру в
цілях оптимізації учбового процесу. Але наша мета, згідно з визначенням стратегій модернізації
української системи освіти, дещо інша – зробити досконалішим процес діяльності викладачів. І тут, на
наш погляд, необхідно врахувати, що структура педагогічної праці з часом змінилася, в усякому разі,
повинна змінитися згідно з новими вимогами. У цьому контексті поперечний "зріз" діяльності, який
лежить в основі "моделі Кузьміної", навряд чи виявиться ефективним, оскільки розвиток тут не
враховується.
Психологічний аналіз педагогічної діяльності в багатьох роботах відображений у вигляді
"професіограм", використовуваних вже десятки років в США, Англії, в інших європейських країнах. При
цьому, особливий акцент робиться на вивчення професійних здібностей викладача, схильностей його до
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педагогічної професії, його особистих якостей. Серед авторів, що спираються на цей підхід особливою
ґрунтовністю виділяються дослідження В. О. Сластеніна, згідно моделі якого структура педагогічної
діяльності включає в себе такі розділи як особові і професійні педагогічні якості, основні вимоги до
психолого-педагогічної підготовки, зміст методичної підготовки за фахом, обсяг і зміст спеціальної
підготовки.
Аналіз функціонального підходу. Функціональної будови, так або інакше, торкаються всі автори, що
досліджують педагогічну діяльність. Але в багатьох роботах на вивчення функцій робиться особливий
наголос, підкреслюючи тим самим цю найважливішу сторону педагогічної праці. В межах указаного
підходу нами виявлений такий напрям досліджень, який припускає розгляд діяльності викладача у
вигляді систем функцій або функціональних характеристик. Тут описуються наочні й педагогічні вміння,
знання, вимоги до педагогічної професії. Про характер діяльності, що розвивається, про зміну її
властивості в ході розвитку, мова не йде. Але в цих роботах простежується прагнення авторів проводити
дослідження з урахуванням соціального запиту суспільства, що повністю погоджується з нашим
підходом щодо модернізації системи освіти в сучасній Україні.
Має місце і спроба збудувати ієрархію педагогічних функцій. Так, деякі автори ранжують педагогічні
функції за ступенем їх значущості (наприклад: суспільні, методичні, організаторські, трудові,
психофізіологічні) або визначають ступінь значущості функцій за згадуваною "моделлю Кузьміної". Інші
не тільки ранжують їх за ступенем значущості, але й дають функціям якісні характеристики, такі як
"уміла постановка учбових цілей", "систематичне планування роботи", "гнучке оцінювання успіхів
студентів" і тому подібне. Зрозуміло, що ці якісні показники не можуть виникнути самі по собі, вони
природним чином пов’язані з розвитком діяльності. Проте, з даних робіт неясно, в чому саме полягає цей
розвиток, що саме розвиває викладача як фахівця своєї справи.
Завершуючи аналіз функціонального підходу, ми виділимо такі дослідження, в яких розділяються
педагогічні функції на два види: "по відношенню викладача до вихованця" та "власне педагогічні
функції". Для нас важливий сам факт виділення проблеми розвитку педагога, хоча процес
взаєморозвитку об’єкта і суб’єкта в ході педагогічної діяльності в роботах не досліджується, і ця умова
не висувається як основоположний чинник розвитку діяльності. Проте сформульоване в них положення
про відмінність цих двох функцій ми розглядаємо як передумову нашого подальшого дослідження.
Аналіз динамічного підходу. Розвиток майстерності педагога (на цьому засновано наше визначення
динамічного підходу) в педагогічній літературі розглянутий з різних боків – з позицій постановки нових
завдань, вдосконалення людської особи, рівнів майстерності, обґрунтування системності дій педагогівмайстрів.
Динаміку зростання педагогічної майстерності дослідники бачать у поліпшенні уміння проектувати
учбово-виховний процес, у зміні поставлених завдань, в постійній самоосвіті, зміні цілей. Деякі автори,
виділяючи п’ять рівнів педагогічної майстерності, (репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий,
системно-моделюючий знання, системно-моделюючий діяльність), підкреслюють, що на кожному з них
майстерність педагога визначається певними алгоритмами дій і поведінки.
Усе, що виявлене в ході досліджень педагогічної майстерності, становить, на наш погляд, цінність,
перш за все, у плані визначення вимог. Скажімо, чим краще уміє викладач проектувати учбово-виховний
процес, тим вище його майстерність. Чим регулярніша його самоосвіта, тим успішніше буде його
діяльність. Чим далі він бачить цілі, чим з більш довгостроковою орієнтацію працює, тим і
продуктивність, а значить, і майстерність, вища.
Проте, в роботах, пов’язаних з даним підходом, на наш погляд, не розкриті закономірності руху
майстерності, а значить і рухи педагогічної діяльності. Як правило, розвиток майстерності (рух по
рівнях) не ув’язується з кінцевими показниками роботи викладача, тобто з діяльністю "об’єкта", що
знижує практичну значущість таких досліджень. У цілому, огляд різних напрямів досліджень
педагогічної діяльності показав, що це явище не аналізується як процес, що розвивається, немає
цілісного розгляду педагогічної діяльності в розвитку, хоча тенденції до такого підходу і його
передумови вже намітилися.
Підсумовуючи аналіз змісту модернізації системи вищої освіти в Україні, слід повторити, що
інформатизація освіти виступає як один із найважливіших стратегічних напрямів, що забезпечують
підвищення ефективності й технологій навчання, моніторингу якості підготовки фахівців, якості
функціонування в цілому системи освіти й ефективності управління системою освіти, і матеріальнотехнічного оснащення вузів. Усе це в комплексі здатне системно забезпечити підготовку людей, що
здатні повноцінно жити і творчо розвиватися в постіндустріальному інформаційному суспільстві, яке
формується сьогодні у світі. Модернізація не може обмежуватися технічною своєю стороною, але
використовувати інформаційний аспект для ескалації поліфункціональності освіти, для включення
акторів освіти у відносини інтерсуб’єктності. Модернізація як введення технічного компоненту в
структуру освітнього процесу має супроводжуватися й підвищенням ролі викладача, яке пов’язане з
розширенням професійної компетентності, безперервною професійною перекваліфікацією і
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Пинчук Е. А. Социально-философский аспект модернизации системы образования как становление
информационного общества.
Анализируется содержание модернизации системы высшего образования в Украине; обращается
внимание на информатизацию образования как одного из важнейших стратегических направлений,
который обеспечивает повышение эффективности и технологии образования, мониторинга качества
подготовки специалистов, качества функционирования системы образования и эффективности
управления системой образования.
Pinchuk Ye. A. Social Philosophical Aspect of Modernizing the System of Education as Coming into being
the Information Society.
The content of modernizing the system of higher education in Ukraine is analyzed; informatization of education
is considered as one of the most principal strategic directions that provides improving effectiveness and
technology of education, specialists training quality monitoring, the quality of educational system functioning
and effectiveness of managing the system of education.
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ПОСТУП ХРИСТИЯНСТВА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ВЗАЄМОВПЛИВИ КУЛЬТУРИ І РЕЛІГІЇ
Визначається роль, можливості та перспективи християнства у просторі глобалізаційних процесів
через розкриття проблематики розвитку взаємин релігії з вітчизняними та світовими культурними
явищами. Виявляються особливості взаємозв’язків і взаємовпливів християнства як релігійного
феномена і культури як цілісного феномена.
Розвиток громадянського суспільства значною мірою залежить від ґрунтовного теоретичного
осмислення багатоаспектних, неоднозначних, суперечливих економічних, політичних, соціальних,
ідеологічних реалій, культурних і духовних трансформацій. Ці процеси на тлі світової глобалізації
призводять до руйнування усталених стереотипів і установок та безпосередньо впливають на
формування нового світогляду, інтересів, ціннісних орієнтацій нації й окремої людини. Звідси виникає
потреба зміцнення соціально-етичної основи і духовного відродження українства, що обумовлює
звернення до християнства як до багатомірного явища й складової світової та національної культури.
Місце і роль християнських цінностей, моральні, психологічні, особистісні аспекти релігії аналізують
у релігієзнавчих роботах радянського періоду В. Антоненко, Е. Дулман, Н. Золотарьова, К. Кіндрат,
Г. Лебединець, І. Малахова, О. Онищенко, С. Слободянюк, Ю. Терещенко, Д. Угринович, Л. Чухіна,
В. Шердаков, Є. Яковлєв та ін. Критикують релігійні концепції та їхнє значення для духовного стану
суспільства Л. Кобилянська, В. Пащенко, Ю. Субботін.
Осмисленню духовного і культурного розвитку українського і малих народів України в контексті
глобальних проблем сучасності присвячуються розвідки вітчизняних і зарубіжних етнологів (Е. Сміт),
соціологів (К. Келган), українських науковців з діаспори (О. Бочковський, О. Кульчицький,
В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, М. Шлемкевич, В. Янів), мислителів Новітньої доби
(І. Следзевський. Є. Бистрицький), які спрямовані на вивчення взаємодій релігійного та етнічного
чинника в еволюції людства.
Специфіка духовних перемін, що привнесені християнством у соціокультурне буття світу і України,
висвітлена у працях сучасних філософів і релігієзнавців М. Бабія, С. Здіорука, В. Єленського,
А. Колодного, Б. Лобовика, О. Недавньої, О. Сагана, П. Сауха, Л. Филипович, Л. Чупрій, П. Яроцького та
ін.; проблеми сучасного стану релігійного відродження та релігійної ідентичності розкривають
П. Кононенко, Л. Нагорна, М. Степко, М. Шульга. Опертя на ідеї названих дослідників сприятиме
з’ясуванню глобальних вимірів сучасного християнства, його моральнісних, загальнолюдських
компонентів. Проте осмислення феномена християнства через призму нових ракурсів, а саме в його
трансформаційно-інституційних здійсненнях, у сучасному обтяженому глобалізаційними процесами
культурному і духовному бутті людей і механізми його функціонування в системі культурно-релігійних
взаємодій потребує ґрунтовнішого аналізу і об’єктивізації філософсько-релігієзнавчої рефлексії.
Здійснення такого аналізу і є метою представленої статті.
Соціокультурна парадигма ХХ ст. характеризується різноспрямованими, часто взаємовиключними
тенденціями. З одного боку, декларується утвердження демократичних і гуманістичних засад, розбудова
громадянського суспільства, оновлена перспективізація науково-технологічного поступу, зростання
можливостей налагодження міжкультурних діалогічних відносин, з іншого – наявні радикальні соціальні
перетворення, тоталітарні режими з усіма вадами (репресії, геноциди, штучні голодомори, ідеологічний
тиск), технократизм, глобалізаційні та руйнівні для релігійних світоглядних основ секуляризаційні
процеси, поширення і негативний вплив масової культури і засобів масової інформації на духовне життя
людини. Остання тенденція спроектувала знецінення людського життя, породила відчуття самотності,
широкомасштабний вихід на авансцену людського єства деструктивних, руйнівних рис, індиферентизм
до релігієвибору зокрема і релігії загалом.
Такий біполярний симбіоз позитивних і негативних виявів охопив всю планетарну цивілізацію і,
обумовивши загальну кризу релігії, позначився на формуванні парадигми світового християнства доби
переходу до постіндустріального суспільства. "Панорама розвитку християнства в цьому "геноцидному"
столітті, – слушно зазначає В. Єленський, – вбирає в себе тенденції, які не лише виглядають радикально
несумісними, але й категорично суперечать одна одній" [1: 357]. Християнські мислителі,
характеризуючи ХХ ст. як "розчакловане" (М. Вебер), "знебожене" (М. Гайдеггер), намагаються осягнути
реалії та перспективи в ньому людини. Означені тенденції світового масштабу проектуються на
українське суспільство, в якому нині спостерігається пожвавлення релігійного життя і зростання потреби
в нових чи відродження усталених духовних цінностей як своєрідний виклик на глобалізацію культури і
так звану аномію (Е. Дюркгейм) як дезорганізацію суспільства, руйнівну трансформацію духовних і
моральних установок і орієнтирів соціального і культурного буття людини.
© Стасюк Л. О., 2010
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Християнство є непростим духовним утворенням і як багаторівнева аксіологічна система взаємодіє з
різними соціальними сферами. Ціннісні орієнтації християнства специфічно виявляються на різних
рівнях функціонування, завдяки чому вони здатні впливати як на активність, мотивацію соціальної
поведінки особистості, так і на різноманітні сфери суспільного і духовно-культурного життя.
У духовних виявах християнські цінності зосереджують увагу на внутрішньому морально-етичному
вимірі, що завдяки біблійним настановам, заповідям дозволяє корегувати вчинки, наміри і загалом
поведінку людини. Засадою моральної доктрини є заповіді християнської любові. Християнські цінності
як значущий сакралізований кодекс в умовах нагальної необхідності переорієнтування стереотипів
мислення, викликаної потребою реконструювання спотворених традиційних норм та ідеалів,
репрезентують здатність до ствердження моральнісно-цілісної, піднесеної до Абсолюту особистості.
Соціальний стан, етнічна і мовна самоідентифікація, політична зорієнтованість не є тими ознаками, за
якими Бог поділяє людей і гарантує їм спасіння. Стрижнем такої рівності постає віросповідання, що
сприяє консолідуванню людей та уможливленню охоплення християнством всіх суспільних, культурних
і особистісних потреб та інтересів вірян. Проте якщо сподівання на спасіння закладене в основу
віровчення і його заслуговують ті адепти християнства, які визнають своїм спасителем Сина Божого, то
для збільшення інтегративної ролі християнства в соціумі необхідно докласти більше зусиль у напрямі
не лише мінімізації, але й уникнення його подальшої диференціації, яка негативно впливає на
утвердження християнських істин у людському співтоваристві.
Про зростання конфесійної диференціації свідчить науково-статистичне прогнозування, згідно з яким
сьогодні в Україні тільки євангельських церков "діє більше дванадцяти тисяч і їх кількість постійно
зростає" [4: 16]. Така тенденція спричинена низкою факторів, серед яких необхідно виділити ефективну
соціальну роботу представників протестантських конфесій, церковну роз’єднаність Української
православної церкви, загострення між- і внутрішньоцерковних конфліктів, пожвавлення місіонерської
діяльності зарубіжних релігійних організацій та центрів. Варто наголосити на впливах глобалізації на
комунікативні та інформаційні зв’язки, активізації міжкультурних взаємодій, у процесі яких
утверджуються універсальні міжнародні стандарти, норми, цінності, що не тільки посилює
диференціацію християнства, а й переміщає його з релігійної площини в площину специфічного
культурного явища.
Амбівалентні впливи глобалізаційних процесів на українське суспільство полягають у тому, що, з
одного боку, вони можуть посприяти збагаченню і розширенню культурних обріїв України, з іншого –
призвести до пріоритету видовищності та формалізму, а не духовної сутності релігійного життя,
нівелювання значення християнства як морального імперативу своїх адептів, сформувати уявлення про
християнство як один із виявів масової культури. Щодо глобалізації самого релігійного життя, його
домінуючим фактором, на думку Г. Кулагіної, "виступає не лише гомогенізація, зведення до єдиного, але
й фрагментація релігійних утворень, що можна порівняти з тими процесами інтеграції і диференціації,
які завжди притаманні суспільству" [3: 369].
На початку ХХІ ст. представники християнства намагаються активно долучатися до вирішення
глобальних проблем, які корегують релігійну життєдіяльність вірян через подієвість світового масштабу
і, навпаки, локальні дії певних спільнот і конфесій можуть мати значні глобальні наслідки. Глобальні
проблеми сучасності осмислюються і пропонуються шляхи їхнього вирішення у богословських ідеях і
концепціях християнської глобалістики. Вихід теологи вбачають у дотриманні християнської етики в
процесі переродження людини, її особистісно-духовного, гріховного начала, яке в результаті людської
діяльності спричинило виникнення означених проблем.
Сьогодні у виборі християнської Церкви переважають особистісні переконання і волевиявлення. Це,
власне, передбачуване і дещо закономірне явище з позиції християнського вчення, згідно з яким свобода
волі як результат і виявлення людиною образу і подоби Божої (Бут. 1:26) надана їй для реалізації вибору
власного шляху до правдивого вшанування і поклоніння Богу та моральнісно-праведної поведінки.
Дотримання Заповідей Божих допоможуть спрямувати свободу волі людини на моральне вдосконалення,
що сприятиме підтримці її духовної рівноваги, культурного, соціально-психологічного балансу та
стабільності.
Результатом персоналізації релігії постає становлення громадянського суспільства, що передбачає
часткову диференціацію за релігійними ознаками і коригування функцій релігії та функціональності
державно-церковних відносин. Тенденція до особистісного релігієвибору закріплюється завдяки
посиленню міжкультурних контактів, а також завдяки проникненню в духовне життя людини засобів
масової інформації, які забезпечують різнобічну і різноаспектну репрезентацію багатьох релігій,
релігійних течій та деномінацій. Розвиток християнства залежить не лише від внутрішніх
соціокультурних, історичних та інших чинників, але й від обсягу і характеру проникнення
західноєвропейської культури зі своїми релігійними особливостями на терени певної країни, причому
цей процес має і зворотні взаємовпливи.
Нові ціннісні пріоритети минулого століття формувалися на основі секуляризації, яка і сьогодні в
умовах глобалізації набуває масовості та динамізму, що обмежує вплив релігії на духовне буття людини.
Це призводить до зниження релігійної активності і втрати християнством значущості як морального
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імперативу в побуті вірян. Зміни у процесах секуляризації обумовлені поступовим розширенням її
впливу від релігії, культури до багатьох соціальних інститутів і суспільної свідомості людей. У свою
чергу, у процесі трансформації релігії як діяльнісної інституції, викликаної її прагненням впливати на
суспільство, змінювалися особливості і форми секуляризації.
Термінологічно-смислове навантаження секуляризації змінювалося протягом ХХ ст. від розуміння її
як процесу обмеження деяких функцій релігії до обмеження сакрального впливу релігії на економічну,
політичну, соціокультурну, наукову та інші сфери. Суперечки стосовно секуляризації частково
обумовлені такими двома підходами в її визначенні: перший – це тлумачення загального смислу, яке
репрезентується в контексті історії чи соціології релігії, історії метафізики; другий – вияв основних ознак
секуляризації як процесу в конкретних часових і просторових координатах.
Таким чином, числено-неоднозначні, часто протилежні трактування сенсу феномена секуляризації чи
оцінки секуляризаційних процесів фіксуються у сучасних наукових теоріях. Зокрема, Луман наслідком
секуляризації вважав втрату священного, що загрожує соціальному порядку і згоді, Белл розглядав
секуляризацію як розвиток релігії та її видозміни внаслідок соціальних перетворень.
Деякі вітчизняні дослідники визначають поступ модерної секуляризації як логічне, наповнене
релігійними конструктами явище. "Звільнення від опіки Церкви, – зауважує С. Йосипенко, – відбувається
відповідно до певної релігійної логіки, точніше – відповідно до тих уявлень про роль держави, життя
суспільства, співвідношення церковної та державної компетенції, які склалися в певній релігії. Стаючи
вільним від зверхності Церкви інститутом, модерна держава постає по-новому інвестованою релігійним
сенсом і діє в межах якогось релігійного мислимого" [6].
Посилення пріоритетності сучасних секуляризаційних процесів небезпечне інвективою не лише
проти християнських цінностей, а загалом культури і релігії. Представництво світських і духовних сфер
постало перед проблемою пошуку оптимальних засобів протистояння цьому явищу. Врешті постмодерна
людина все більше відчуває потребу в сакральному, зокрема у вірі. У релігійному і церковному бутті
нині посилюється позиція узгодження віри з розумом, яка найяскравіше виявляється у протестантів і
католиків.
Історично українізоване християнство культивувало міцні зв’язки з національною культурою.
Сьогодні і в українському суспільстві взаємодія релігії з культурою відбувається під впливом
глобалізаційних і секуляризаційних процесів, які радикально змінюються в загальнокризових реаліях.
Динаміка, а саме домінування чи другорядність християнства як функціонального релігійного вияву,
залежить від його місця в соціумі. За доби глобалізації поступово втрачається безпосередня
прив’язаність певної християнської конфесії до того чи іншого етносу чи території, але статичним
залишається апелювання християнства до загальнолюдських ціннісних орієнтирів незалежно від
різноманітності його конфесійних виявів, які всебічно висвітлюють конкретний зміст інваріантів
християнського віровчення. Згадаймо, що джерелом переоцінки цінностей у духовному бутті
східнослов’янських народів та значним чинником впливу на формування менталітету і національних рис
українського народу стало прийняття християнства. Протягом еволюції культура зберегла у своїх
релігійних і моральних кодексах своєрідний еталон життєдіяльності людини у формі норм, принципів,
споконвічних цінностей, які сьогодні піддаються сумніву під натиском постмодерністських ідей.
У Новітню добу викристалізовується історично обумовлений взаємозв’язок між секуляризацією і
сакралізацією, яка є вагомим фактором розширення сфери функціонування релігії як форми суспільної
свідомості, що спрямовує на утвердження моральнісного компедіума, гуманізації особистості та вказує
напрямок на шляху до поєднання людини з Всесвітом. Акцентуація на вірі в існування священного як
сутнісної характеристики релігії ставилася ще Августином Блаженним, Фомою Аквінським,
Тертуліаном, Оригеном. І сьогодні сакралізація як ціннісний інгредієнт духовного світу людини
передбачає розширення сфери впливу на неї релігії завдяки освяченню ієрархічно цілісних соціальних
зв’язків. На думку В. Токмана, "переживання сакрального передбачає буття, вивільнене від життєвих
дрібниць, в якому людина виходить за межі повсякденної тривалості існування і вступає у світ буття в
цілому, а також виявляє, що належить не тільки конечному просторові, але й якійсь просторовій
цільності" [5: 39].
Недарма в період духовної кризи суспільства, спричиненої загостренням глобальних проблем на тлі
нехтування універсальними християнськими цінностями як найширшого вияву релігійно-моральнісної
проблематики, актуалізується потреба у зверненні до релігії, яка допомагає узгодити життя людини з її
духовними запитами щодо ключових питань "про таємниці Всесвіту і людську роль у ньому" (А. Тойнбі)
задля пошуку адекватних сценаріїв подолання життєвих труднощів. Сакралізація соціального та
індивідуального буття сучасного українства має насамперед обрядові здійснення, що гальмує поширення
релігії на діяльність соціальних інститутів, життєдіяльність людини і сфери її культурно-духовного
життя.
Дефініція релігійно-моральної домінанти християнства сприяє духовній, моральній, культурний
реабілітації суспільства, посилює міжкультурні взаємозв’язки, поглиблює осягнення вітчизняного
культурного поступу. С. Кримський зазначає, що духовною особистістю індивід стає завдяки здійсненню
морального вибору, який віддзеркалюється на його долі, оскільки саме духовність – це наближення до
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абсолютних ціннісних інстанцій, що формують особистість, це "буття націлене духом" [2: 24].
Духовність у процесі тисячолітньої освяти релігією постає смислотворним стрижнем людського буття,
що наштовхує на переосмислення людини як універсального, цілісного, єдиного, повноцінного предмета
теології. У християнських богословських системах посилюється вагомість людини, її суб’єктивних рис
та особистісної віри, закріплюються засади трансцендентних актів, її сходження до Величного,
Всезагального, переживання екзистенційної ситуації людського буття. Релігійний досвід людини
охоплює власне самоосмислення, співвіднесення свого існування з вічністю, відчуття в собі
Божественного буття.
Християнство як культурно-релігійна традиція спрямоване на духовне оновлення суспільства і за
умов глобалізації культури частково адаптується до її трансформацій. Крім того, суспільний прогрес
потребує корегування, узгодження конфесійного життя відповідно до нових умов, так званого
аджорнаменто (осучаснення), оновлення, культової та організаційної модернізації, яке, зокрема,
проголосила і втілює у життя Римо-католицька церква. Відтак, враховуючи закостенілість у наш
динамічний час запровадженої ще в ІV ст. Літургії Івана Златоуста і Василя Великого, яка стала першим
ускладненням ранньохристиянської обрядової практики, католиками означена Літургія проголошується в
скороченому варіанті.
Таким чином, тісні взаємовпливи релігії та культури фіксуються з часу їхнього одночасного
зародження і подальшого функціонування. Духовна ситуація за умов глобалізаційних процесів
окреслюється синхронним посиленням взаємодій та антагонізму між світовими культурами, в тому числі
між тими релігійними системами, котрі становлять духовні підвалини їхнього зародження та розвитку.
Загальнолюдські християнські цінності повинні стати тим фундаментом, на якому вибудовуватимуться
засади взаєморозуміння і взаємопримирення як необхідна умова міжконфесійного співжиття за умов
міжкультурних взаємодій в період впливу глобалізації на розвиток окремих культур та етносів і світової
спільноти загалом.
Християнство – один з основних чинників позитивного впливу на відродження і розвиток української
культури, загальнонаціональний простір якої поєднує християнські конфесії в Україні.
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Стасюк Л. О. Перспективы христианства в условиях глобализации:
взаимовлияния культуры и религии.
Определяется роль, возможности и перспективы христианства в пространстве глобализационных
процессов через раскрытие проблематики развития отношений религии с отечественными и мировыми
культурными явлениями. Показаны особенности взаимосвязей и взаимовлияний христианства как
религиозного феномена и культуры как целостного феномена.
Stasyuk L. O. Progress of Christianity in Terms of Globalization: the Interplay of Culture and Religion.
The role, possibilities and prospects of Christianity in the space of globalization processes through disclosure
issues of religion is defined through the relationships with domestic and international cultural phenomena. The
peculiarities of interconnections of Christianity as a religious phenomenon and culture as a holistic phenomenon
are shown.
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РЕКЛАМА ЯК АГЕНТ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ:
ДО ПИТАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розглядається роль реклами в суспільстві масового споживання та її вплив на життя
сучасної людини. Проаналізовані особливості соціалізації особистості, зокрема ґендерної. Визначено
місце реклами як одного з провідних агентів ґендерної соціалізації в сучасній культурі. Підняте питання
дотримання толерантності як важливого демократичного принципу в сучасній українській рекламі.
Україна, яка постає сьогодні проекцією глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі, зазнає
впливу постіндустріальних соціокультурних тенденцій, пов’язаних зі становленням суспільства масового
споживання. Характерним для такого типу суспільства є зростання ролі реклами, мета якої – не стільки
сприяти продажу того чи іншого товару або послуги, скільки впроваджувати у свідомість людей новий
стиль життя, що ґрунтується на перманентному споживанні різних образів та цінностей як товару.
Проникаючи в усі сфери сучасного суспільства, реклама стала невід’ємною частиною життя українців та
українок, виховуючи, а часом і формуючи їхні потреби та виконуючи соціальну роль керування
споживанням. Окрім того, будучи пов’язаною з домінуючою в суспільстві ідеологією, економічними
умовами, соціальними міфами і відповідними їм усім практиками (ґендерними зокрема), а також,
використовуючи певні механізми, реклама впливає на ґендерну соціалізацію особистості. Оскільки
репрезентовані в рекламі ґендерні образи не лише відображають, а й формують соціальну дійсність.
Актуальність роботи полягає у зростанні інтересу науковців до обговорення проблем експансії реклами в
сучасному українському суспільстві та її впливу на формування особистості.
Розгляд філософсько-культурологічного статусу реклами як невід’ємного інструменту суспільства
масового споживання та її вплив на ґендерну соціалізацію особистості зумовив звертання до ряду
першоджерел. Важливою у контексті роботи є теорія суспільства масового споживання та реклами як її
інструменту, різними аспектами якої займались Ж. Бодрійяр, Г. Дебор, К. Маркс, Г. Маркузе, В. Ільїн,
А. Прієпа та ін. Теорію соціалізації особистості розробляли С. Бем, Е. Гіденс, В. Городяненко,
П. Горностай, Д. Зіммерман, І. Кльоцина, І. Кон, Л. Косарєва, К. Уелс, З. Фрейд та ін. Вивченню ролі
реклами як агенту ґендерної соціалізації особистості та її впливу на конструювання ґендерної
ідентичності присвятили свої праці Дж. Батлер, Ж. Бодрійяр, Е. Гіденс, Г. Маркузе; І. Грошев, Ю. Гусєва,
В. Ільїн; Ю. Бєлікова, Т. Бурейчак, Н. Бутенко, О. Кісь, Ю. Сердюкова, В. Суковата та ін. У зазначених
працях представлені різні аспекти взаємодії реклами і процесу ґендерної соціалізації особистості. Разом
із тим, більшість згаданих дослідників і дослідниць комплексно не розглядають сучасну українську
рекламу як один з важливих агентів ґендерної соціалізації особистості в суспільстві масового
споживання та її співвідношення з проблемою (ґендерної) толерантності як важливого принципу
паритетної демократії.
Мета роботи – дослідити характерні особливості реклами як агенту ґендерної соціалізації особистості
в сучасному українському суспільстві, що декларує демократичні цінності.
На кожному новому етапі історичного розвитку людства створювались характерні вимоги для
"входження" і адаптації особистості до певного соціального середовища. Завдяки цьому процесу, який
сьогодні називають соціалізацією, особистість долучається до життєдіяльності суспільства, засвоюючи
звичаї, традиції і норми певної соціальної спільноти, відповідні способи мислення, властиві даній
культурі, форми раціональності та чуттєвості, взірці поведінки [1], які регулюють її взаємини з
суспільством. Водночас соціалізація хлопчиків та дівчаток суттєво відрізнялась, оскільки кожне
суспільство мало не просто загальний абстрактний ідеал людини, а конструювало моделі "справжньої
жінки" і "справжнього чоловіка", які переважно ґрунтувались на біологічних відмінностях жінок та
чоловіків, що ставало основою для їхньої диференційної соціальної поведінки в суспільстві. Тут мова йде
про ґендерну соціалізацію особистості, під якою найчастіше розуміють процес засвоєння індивідами
різних форм, моделей та правил поведінки ґендерно-організованого соціального буття в процесі
життєдіяльності [2: 211], а також освоєння гендерних ролей, суспільних очікувань щодо цих ролей, та
гендерний розвиток особистості [3: 142]. До психологічних механізмів ґендерної соціалізації найчастіше
відносять наслідування, навіювання, переконування [4: 109], а також спрямування (оточуюче дівчаток і
хлопчиків середовище) моделювання (освоєння моделей поведінки), заохочення і підкріплення [5:, 22]
відповідної поведінки. Ці механізми дозволяють оптимально засвоїти набір "необхідних правил" для
хлопчиків і дівчаток у відповідному соціокультурному середовищі. Хоча деякі дослідниці [4: 110],
наприклад, вважають, що ґендерна соціалізація, може розглядатись із двох позицій: 1) як "традиційна
(патріархатна) соціалізація" та 2) "сучасна (альтернативна) соціалізація", в основі якої не передбачена
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жорстка ґендерна диференціація чоловічого і жіночого. Необхідно враховувати, що, з одного боку, кожна
молода людина сама є організаційним началом свого життєвого влаштування, а з іншого боку, ціла низка
факторів та подій впливають ззовні, з боку суспільних структур, згідно з їхніми цілями діяльності, а
також функціями та можливостями на конкретному історичному етапі розвитку людства [6]. По мірі
урбанізації та модернізації суспільства, значення громадських інститутів як засобів ґендерної соціалізації
особистості невпинно зростає. Сьогодні поряд із сім’єю, в рамках якої здійснюється первинна ґендерна
соціалізація, називають ряд інших агентів (посередників, інститутів), які не тільки доповнюють, а іноді й
заперечують норми і цінності, набуті у "вузькому" первинному колі. Серед найвагоміших агентів
дослідники називають іграшки та ігри, дитячу літературу, освітні заклади, мову, групи однолітків,
оточуюче середовище, різні громадські інституції, а також засоби масової інформації та рекламу, на
аналізі якої ми зупинимось більш детально.
Як соціально-економічний та філософський феномен сучасності, реклама вже давно становить
особливий інтерес для дослідників різних галузей знань. Класичні теоретики реклами визначають її як
оплачувану не персоналізовану комунікацію, що здійснюється ідентифікованим спонсором і
використовує засоби масової інформації з метою схилити до чогось аудиторію чи вплинути на неї [7: 32].
Але популярність реклами настільки зросла, що ряд дослідників і практиків вже давно називають її,
особливо телевізійну рекламу, "новим видом мистецтва" (І. Грошев), у якому використовується
комплексне поєднання зусиль рекламних менеджерів, копірайтерів, сценаристів, режисерів, дизайнерів,
композиторів, музичних редакторів, операторів, акторів (моделей), художників та інших спеціалістів у
цій сфері. Проте такою ми знаємо її тільки з другої половини ХХ ст. Перші прояви комунікаційного
стимулювання, яке сьогодні ми називаємо рекламою, сягають своїм корінням у далеке минуле: ще в
Стародавньому Вавилоні, Єгипті та Греції використовувались надписи на табличках, стінах і папірусах,
які повідомляли не лише про доступні товари, а також про найближчі події та ін. [7: 48]. Розвиток
рекламної індустрії тісно пов’язаний з промисловою революцію. Внаслідок появи ряду промислових
винаходів, стало можливим масове виробництво подібних між собою товарів, надлишок яких потребував
збуту. Саме цю місію мала виконати ефективна і дієва реклама, зробивши той чи інший товар
привабливим для споживачів. Почали створюватись рекламні агенції, які використовували досягнення
різних галузей наук, щоб зробити рекламу "працюючою". Одним із таких досягнень на той час стала
теорія психоаналізу З. Фрейда. Її суть полягає в тому, що в житті людини основну роль відіграють не
свідомі, а підсвідомі процеси, підґрунтям котрих є потужні сексуальні потяги [8]. Вони шукають шляхів
виходу, щоб отримати задоволення і насолоду. На основі вчення Фрейда був розроблений мотиваційний
аналіз, мета якого – виявити і визначити поведінку споживачів, їхні неусвідомлені мотиви і потреби.
Згодом під впливом психоаналізу з’явилась ідея про те, що треба продавати не товар, а людську потребу
у вигляді образу. Відома фраза Д. Огілві – "люди купують не ланолін, а надію, не апельсини, а життєву
силу, не автомобілі, а престиж" – стала своєрідним гаслом фахівців у галузі реклами. Таким чином,
реклама, що пропонує той чи інший товар, прагне визволити з підсвідомого сексуальні прагнення і
принести насолоду споживачам. У цій ситуації працює так званий "принцип безвідкладного
задоволення" (Е. Фромм), який реалізується рекламою.
Найбільший розквіт реклами та попит на неї прийшовся на другу половину ХХ ст. Ера конвеєрного
виробництва сприяла становленню у більшості західних культурах так званого "суспільства масового
споживання", "суспільства достатку", життя і поведінка людей у якому відмічена "ерою супермаркету,
торгового комплексу і рекламного образу" [9], де все навколо стає об’єктами споживання. Ж. Бодрійяр,
який, власне, розробив концепцію "суспільства споживання", описуючи еволюцію реклами у ньому,
говорить про те, що на першому етапі вона просто інформувала, потім перейшла до навіювання, яке
змінилось на "непомітне навіювання", сьогодні її ціль – бути "престижним образом достатку", керувати
споживанням", надавати йому сенс і цінність, формуючи стиль та ідеологію споживання [10: 179]. Саме
на споживанні, як процесі виробництва, інтерпретації та маніпуляції знаками і символами, на думку
Ж. Бодрійяра, "тримається вся система нашої культури" [10: 213]. Споживаючи символічну вартість
товару, індивіди "пишуть" або "читають текст", носіями якого вони є, та виробляють інформацію для
оточуючих. "…Усі бажання, помисли, імперативи, всі людські пристрасті та відносини сьогодні
абстрагуються (чи матеріалізуються) у знаках та речах, щоб стати предметами купівлі та споживання"
[10: 215]. Це забезпечує для індивідів відчуття приналежності до певного суспільства та до світу в
цілому. Таким чином, опосередкований рекламою вибір товарів і послуг, допомагає індивідам
конструювати свою та колективну ідентичність ("Покажи мені, що ти споживаєш, і я скажу, хто ти" або
"Скажи мені, хто ти, і скажу, як ти маєш споживати"). Заради спроби створення і можливості
підтримання своєї ідентичності, споживачі втягнені у процес споживання, що відбувається не без
допомоги ґендерних образів, присутніх в сучасній рекламі. За влучним виразом Ю. Вільямсона, ми
купуємо завдяки рекламі "самих себе" [11: 97].
Широке використання ґендерних образів у сучасній рекламі дозволяє говорити про її подвійний
дискурс (М. Фуко). У первинному дискурсі мова йде про товар чи послугу, а у вторинному "вказується",
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хто має користуватися ними, формуючи уявлення про суспільство, взаємовідносини жінок і чоловіків у
ньому та ін. Наприклад, використання в сучасній рекламі ґендерних стереотипів, які чітко поділяють світ
на жіночий і чоловічий, дають уявлення про "одвічно" притаманні жінкам і чоловікам риси характеру,
стандарти поведінки, типи зовнішнього образу тощо. О. Кісь виділила такі основні типи жінок, що
зустрічаються в сучасній українській зовнішній рекламі: "Щаслива домогосподарка", "Турботлива
матуся", "Жертва", "Богиня", "Прикраса", "Сама природа", "Дика кішка" [12]. Чоловік – успішний,
незалежний фахівець, переможець, сексуальний супермен і мачо, або справжній український чоловік –
козак. Таким чином, рекламні образи жінок і чоловіків пропонують готові моделі для ґендерної
соціалізації та подальшої ґендерної ідентичності. Проте далеко не кожна жінка і не кожен чоловік
можуть відповідати створеним рекламою стандартам зовнішності, поведінки, стилю життя тощо. Окрім
того, якщо говорити про зв'язок ґендеру з расою, класом, різновіковими та маргінальними групами –
вони майже відсутні в комерційній рекламі. Внаслідок чого не тільки велика ніша споживацького ринку
не зайнята, а мільйони осіб мучаться у безсильних спробах вписатися в пануючу культуру і бути
позитивно інтерпретованими на її мові [13]. Такі репрезентації/їх відсутність відображають ґендерні
режими та загальну ґендерну систему нашого суспільства, у якому все, що не відповідає критеріям
жорсткої патріархатної маскулінності, стає Іншим (С. де Бовуар) – об’єктом, жертвою різних форм
насильства та дискримінації або просто ігнорується.
Серед особливостей товарів, благ, послуг, відносин у суспільстві масового споживання Ж. Бодрійяр
називає доступність, безвідмовність, безперервну готовність до використання [14: 19], швидке отримання
насолоди – тобто ті характеристики, що традиційно вважаються фемінними. Тому саме суспільство
масового споживання вважається фемінізованим, сексуалізованим та еротизованим, особливо, коли мова
йде про предмети першої необхідності і реклама, як важливий і невід’ємний інструмент суспільства
споживання, активно це використовує. "Всюди говорить воно, всі дискурси перетворюються у
безкінечний коментар до сексу і бажання. У цьому розумінні можна сказати, що всі дискурси стали
дискурсами спокуси" [14: 305]. Цим можна пояснити таку велику кількість у рекламних текстах виразів,
які мають подвійне значення (тобто несуть еротичне навантаження), а також значна присутність
оголеного жіночого тіла, його частин, розташування фігури в певному контексті з відповідними
атрибутами тощо постає практичним результатом втілення теорії З. Фрейда в рекламній діяльності.
Щодо використання чоловічого оголеного тіла в сучасній рекламі (а таких репрезентацій значно
побільшало, наприклад, реклама десерту "Бонжур") не означає реваншу по відношенню до жіночих
еротизованих зображень, навпаки може свідчити про дискримінацію чоловіків. Ці явища ще потребують
додаткового осмислення і розроблення спеціального інструментарію для аналізу дискримінаційних
чоловічих зображень, пошуку причин їх створення і впливу на свідомість як жінок-споживачок, так і
чоловіків-споживачів. Але найбільш прикрим у цій ситуації є те, що впливаючи на мотиваційну,
емоційну та поведінкову сфери людини, найбільшою мішенню реклами згідно з даними соціологічних
досліджень стають діти і підлітки [15], оскільки саме в цьому віці відбувається формування ґендерної
ідентичності особистості. А через сексистські репрезентації жінок і чоловіків може сформуватися
викривлене розуміння про представників своєї та протилежної статі/ґендеру.
Основними функціями реклами в суспільстві масового споживання стає дарування, турботливість,
безоплатність, послуга, створення свята і задоволення (наприклад, в сучасній українській рекламі часто
можна почути такі слогани: "Вихідні в подарунок", "Це задоволення", "Мій бізнес зростає, тому що вони
стараються для мене", "Ваша мрія може здійснитися сьогодні", "Усе найкраще для вашої кухні", "Ми
чекаємо саме на вас", "Більше вільного часу для себе", "Все, чого бажаєш насправді" та ін.), які також
відіграють свою роль у привабленні споживачів до купівлі того чи іншого товару або послуги. Але така
"турбота" лише на перший погляд здається сумирною, лагідною та невразливою. Критики суспільства
масового споживання вважають, що таке суспільство є водночас суспільством турботи і суспільством
репресії, мирним суспільством і суспільством насилля [9]. Інший критик індустріальної цивілізації та
суспільства достатку – Г. Маркузе – аргументовано доводить в "Одномірній людині", що технічний
прогрес та розвиток цивілізації з усіма її благами, які ґрунтуються на науковому підкоренні природи для
наукового підкорення людини, обертаються руйнівною силою "для вільного розвитку людських потреб і
здібностей" [16: ХІ], власне, для самої людини. Індустріальне суспільство, пропонуючи комфортне,
зручне, вигідне життя, маніпулює людиною, виробляючи штучні, "хибні потреби" (які закріплюють
"тяжку працю", "агресивність", "зубожіння", "несправедливість"), що нав’язуються рекламою та її
образами. Характерними ознаками такої комунікації є гіпнотичність, фамільярність, маніпуляція,
персоналізованість, повторюваність. Сама мова у комунікації суспільства масового споживання
замінюється на образи і знаки, які не потребують від реципієнтів надмірних інтелектуальних зусиль
задля осмислення змісту ретрансльованого такою комунікацією меседжу та примушують вірити їм і
чинити відповідно до них. У цій ситуації йдеться про мовний контроль. Наявність видовищного начала в
рекламі призводить до того, що "…через рекламу суспільство дивиться само на себе і засвоює свій
власний образ" [10: 143], зокрема ґендерний. Знання "мови" споживання виконує роль важливого
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фактору, що дозволяє впливати на поведінку людини [13], маніпулювати її бажаннями та потребами.
Таке знання створює основу передбачуваності індивідів, тому активно використовується рекламістами.
Завдяки рекламним маніпуляціям на свідоме та підсвідоме людини, відбувається приховане управління
не тільки людиною, а й цілим світом, якщо говорити у контексті глобалізаційних процесів. Окрім того,
ще й сьогодні в рекламі використовуються такі види психологічних впливів, що діють на підсвідоме (за
З.Фрейдом), як навіювання, гіпноз, наслідування, зараження, переконання, стереотип, імідж, механізм
"ореола", ідентифікація, технологія "25-го кадру", НЛП [17], архетипи колективного несвідомого (К.Г. Юнг) та ін. Не зважаючи на те, що далеко не всі з них є етичними, але ефект впливу на споживачів є
загальновідомим. Особливо важливо, що зазначені види психологічних впливів дуже подібні до
механізмів ґендерної соціалізації. А це, у свою чергу, сприяє збільшенню ролі реклами як агенту
ґендерної соціалізації особистості.
Підкорення людини апарату виробництва формує координовану соціальну систему, яку Маркузе
називає "тоталітарною", "терористичною", "одномірною" – такою, що виробляє "модель одномірного
мислення та поведінки" [16: 16], характерних для "Держави Достатку", яка насправді є "державою
несвободи" [16: 63]. Такий "вид достатку" повністю підкорив собі мас-медіа, рекламні агенти яких
формують потік комунікації, в котрому виражається одномірна поведінка. У свою чергу, така
одномірність впливає на процеси ідентифікації, уніфікації, систематичного розвитку позитивного
мислення і образу дій, а також зосередженість людини на критичних поняттях. Таким чином, механізм
дії реклами в суспільстві масового споживання, на яке досить швидко починає перетворюватись Україна,
прямо суперечить ряду демократичних принципів, закріплених у відповідних нормативно-правових
документах. Наприклад, принцип толерантності, який передбачає "гармонію в різноманітті", "визнання
того, що люди відрізняються за зовнішнім виглядом, станом, мовою, поведінкою і цінностями і мають
право жити у світі й зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не
можуть бути нав'язані іншим" ("Декларація принципів толерантності", 1995 р.). "Одномірні" цінності
формують "одномірний" світогляд, негативно впливають на "розвиток творчих позицій,
індивідуальності, соціальної активності", самостійності [18], які так необхідні для формування
гармонійної особистості, здатної адекватно себе почувати в житті сучасного суспільства. Не дотримана
також ґендерна толерантність як "різновид взаємодії та взаємовідносин між жінками і чоловіками як
індивідами", "за яких сторони виявляють терпимість і повагу до відмінності у позиціях, поглядах,
віросповіданні, способі життя, звичаях". "Це один із принципів паритетної демократії. Він пов'язаний зі
свободою вибору, правами людини, правами жінок в аспекті прав людини" [2: 224]. Відповідно
порушений принцип ґендерної рівності, який передбачає рівні права, можливості та однакову
відповідальність жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності. Цей принцип у сучасній українській
комерційній рекламі практично повністю ігнорується. До того ж відсутній правовий механізм щодо
реакції правозахисних органів на сексистську рекламу.
Щодо виходу із ситуації, яка склалась сьогодні у зв’язку із швидкими темпами розвитку
споживацького суспільства в Україні, важко давати якісь прогнози. І. Кон [18] та ряд інших теоретиків і
практиків бачать вихід у переході системи освіти на "педагогіку співробітництва", в основі якої лежить
принцип соціальної рівності, що дозволить сформувати якісно новий, ґендерно-чутливий погляд на світ
та взаємовідносини у ньому між людьми. Г. Маркузе [16] радить жорстко контролювати виробництво,
щоб не допускати великого надлишку. Звучать також пропозиції стосовно ліквідації або зменшення
об’ємів реклами, та згідно з дослідженнями на цю тематику, наприклад, європейці віддають більшу
перевагу різнобарвній рекламі поряд із пустотою та одноманітністю міського простору, не кажучи вже
про (гарно оплачувані) робочі місця у сфері рекламного бізнесу, великий прибуток. Одне зрозуміло
точно: те, які сьогодні ми маємо тенденції розвитку нашого суспільства, не можуть залишатися без
пильної уваги серйозних наукових досліджень, щоб спрогнозувати їх і вберегти від страшних наслідків
"одномірності".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Городяненко. В. Соціологія. Підручник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2003. – Режим доступу:
http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part2/2603.htm
2. Мельник Т., Кобилянська Л. 50/50: Сучасне ґендерне мислення: Словник. – К.: К.І.С., 2005. – 280 с.
3. Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2004. – 535 с.
4. Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И. С. Клециной. – Спб.: Питер, 2009. – 496 с.
5. Говорун Т., Кікінежді О. Гендерна психологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія",
2004. – 308 с.
6. Косарєва Л. Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації:
http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/kosareva.php
7. Уэлс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб: Питер, 2001. – 736 с.
8. Я и Оно // Фрейд 3. Психология бессознательного. – М.: "Просвещение", 1990. – С. 425-439.

20

С. В. Котова-Олійник. Реклама як агент ґендерної соціалізації особистості: до питання толерантності
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Республика, Культурная Революция, 2006. – Режим доступу:
http://lib.rus.ec/b/153916
10. Бодрійяр Ж. Система вещей: Пер. с фр. С. Зенкина. – М.: РУДОМИНО, 1999. – 219 с.
11. Вильямсон Ю. Создание гендера // Труды СПбФ ИС РАН. СПб., 1997. – С. 96-134.
12. Кісь О. Обережно: сексизм! // Дзеркало тижня. – № 21 (700) 7 – 13 червня 2008. – Режим доступу:
http://www.dt.ua/3000/3050/63147/
13. Ильин В. Гендерные модели потребления. – Режим доступу:
http://www.consumers.narod.ru/lections/gender.html
14. Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с фр. А. Гараджи. М.: AD MARGINEM, 2000. – 310 с.
15. Сердюкова Ю. Изучение влияния телевизионной и печатной рекламы на гендерные стереотипы подростков.
– Режим доступу: http://fpo.ru/i/konkurs/Serdjukova_YU_A.doc
16. Маркузе Г. Одномерный человек / Герберт Маркузе. – М.: REFL-book, 1994. – 368 с.
17. Бутенко Н. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
18. Кон И. Психология ранней юности. – Режим доступу: http://sexology.narod.ru/book19_02.html

Матеріал надійшов до редакції 19.01. 2010 р.
Котова-Олейник С. В. Реклама как агент гендерной социализации личности:
к вопросу о толерантности.
В статье рассматривается роль рекламы в обществе массового потребления и ее влияние на жизнь
современного человека. Проанализированы особенности социализации личности, в том числе гендерной.
Определено место рекламы как одного из ключевых агентов гендерной социализации в современной
культуре. Поднят вопрос о соблюдении толерантности как важного демократического принципа в
современной украинской рекламе.
Kotova-Oliynyk S. V. Advertising as the Factor of Gender Socialization: Towards the Issue of Tolerance.
The article deals with the role of advertising in mass consumer society and its influence at modern human life.
The specifics of personality's socialization, especially gender one, has been analyzed. The place of advertising as
one of the core agents of gender socialization in modern culture has been defined. Author poses an issue of
keeping tolerance as important democratic principle of modern Ukrainian advertising.
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ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Розглядаються різні трактування, осмислення ідентичності, її зміст, проблеми, класифікації та стадії
розвитку із різних позицій з часів античності до нашої доби. Висвітлюються найбільш популярні
варіанти визначення ідентифікації, її форми та етапи; визначаються найголовніші риси національної
ідентичності.
Поняття ідентичності та ідентифікації.
Спроби визначити та класифікувати суто людські потреби почали здійснювати ще філософи
античності. Мислителі XVIII ст. також намагались аналізувати й осмислити різноманітні людські
потреби. У минулому столітті цю тему зачепив Артур Шопенгауер, а в нашому – Еріх Фромм [1: 18]. У
своїй праці "Мати чи бути" американський філософ спробував типологізувати людські потреби. Першою
він називає потребу в спілкуванні, у міжіндивідуальних зв’язках. Ізольований, штучно викинутий із
суспільства індивід губить соціальні навики, втрачає культурні стандарти. Друга потреба, описана
Фроммом, є потреба творчості. Тварині властиве пасивне пристосування, люди прагнуть
перетворювати світ. Творчий акт – це завжди визволення та подолання. У ньому є переживання сили.
Творчість немислима без свободи. Лише вільна людина може творити. Найкраще сутність акту творіння
розкриває мистецтво, художня творчість. Мистецтво взагалі є насамперед творчою сферою. Будь-який
творчий акт є частковим перетворенням життя. У творчо-художньому ставленні до світу відкривається
інший світ. Але в цьому прихований і трагізм будь-якої творчості. Цей трагізм проявляється у
невідповідності між задумом та його виконанням. Великі художники наділені грандіозною творчою
енергією, але в їхніх творіннях вона ніколи не може бути реалізована повністю. Піднятись над
повсякденною прозою життя особистість не може без внутрішньої готовності до піднесеного, до
романтичного пориву. На думку Фромма, ця потреба продиктована наявністю творчих сил у кожного
індивіда, серед яких особливе місце займає уява, емоційність. В акті творіння індивід поєднує себе зі
світом, долає рамки пасивності свого існування, входить в царство свободи, в якому він може почувати
себе дійсно людиною. Налагодження міжіндивідуальних зв’язків, реалізація творчих можливостей
немислимі без третьої людської потреби – прагнення відчувати глибокі корені. Кожна людина прагне
усвідомлювати себе ланкою в певному, визначеному стабільному ланцюгу людського роду, який виникає
ще в праісторії. Як четверту потребу людини Фромм називає прагнення до пізнання, до освоєння світу.
Один з глибоких потаємних потягів особистості – прагнення розпізнати логіку навколишнього світу,
задовільнити своє прагнення до осягнення змісту. І, нарешті, п’ята потреба людини – одна з
найглибинніших її потреб – прагнення до уподібнення, пошук об′єкта поклоніння. Індивід, закинутий в
світ таємничих речей і явищ, просто не в стані самостійно осягнути призначення і зміст навколишнього
буття. Йому (індивіду) необхідна система орієнтації, яка дала б йому можливість ототожнити себе з
певним визнаним зразком. Ось чому проблема ідентичності відіграє помітну роль, і представлена стаття
має на меті аналіз питання ідентичності та національної ідентичності в зарубіжній літературі.
Ще у 429 р. до н. е. Софокл поставив свою найвидатнішу, як вважає більшість критиків, трагедію
"Цар Едіп". Іноді її розглядають як авторову засторогу співвітчизникам про небезпеку гордощів та влади,
проте її центральною темою є проблема ідентичності.
Упродовж декількох століть філософське осмислення ідентичності проходить у межах проблеми
тотожності, як основної характеристики існування, зведення розмаїття до єдності. У класичній традиції
розробкою даного питання займалися античні філософи, представники середньовічної філософії,
мислителі Нового часу, представники німецької класичної філософії. У некласичній філософії
(М. Хайдегер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс та ін.) проблема ідентичності пов'язується з життям та існуванням
людини. У сучасних філософських концепціях проблема ідентичності заперечується, на її місце
висувається 'інаковість', 'відмінність', 'множинність'.
Паралельним шляхом з філософською традицією проблема ідентичності розглядається соціальногуманітарними науками. Соціологічні дослідження, пов'язані з проблемою ідентичності, розробляються в
контексті теорії ролей, вивчення питань, пов’язаних із соціалізацією і співвідношенням індивіда до
колективів.
З другої половини XX століття проблема ідентичності виходить за межи філософської і наукової
думки. Е. Еріксон запропонував міждисциплінарний підхід, який дозволив підійти до розгляду проблеми
ідентичності з позиції індивідів, колективів, культури і суспільства в цілому, застосовуючи соціологічні,
психологічні та філософські дослідження. Свій внесок у вивчення ідентичності, її структури і різних
© Кудря М. М., 2010
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аспектів на рівні індивідів внесли представники психологічної, психоаналітичної, соціальнопсихологічної, соціологічної, філософської думки: Е. Балібар, П. Бергер, П. Бурдьє, А. Ватерман,
А. Гарфінкель, І. Гофман, В. Джеймс, Е. Еріксон, Д. Келлі, Х. Кехеле, Ж. Лакан, Д. Льові-Стросс,
Н. Лукман, Р. Лейнг, Дж. Марсіа, Дж. Мід, Р. Мертон, Е. Сміт, Р. Тернер, Х. Томе, Х. Теджфел,
Дж. Тернер, Ю. Хабермас, Е. Еріксон та ін.
Поняття 'ідентичність' полісемантичне за своєю суттю й інтерпретується соціологами, політологами,
філософами, антропологами, педагогами та представниками інших професій відповідно до їхнього
фахового бачення. Категорія ідентичності має багатоаспектний характер. Її зміст включає в себе різні
сторони соціального буття, багатогранність людського досвіду і практичної діяльності людей. Природно,
що із зміною історичних, соціальних, політичних умов змінюється і сутність даного поняття. Дж. Неру
якось сказав, що "Ганді дав Індії ідентичність". Дані слова стосуються лідерів національно-визвольного
руху будь-якої країни. Адже народи, які визволилися від колоніального гніту, набувають разом зі
статусом державного суверенітету не менш важливий здобуток – право бути самим собою, мати своє 'я'.
Розшифровуючи зміст цього 'я', відмітимо, що воно передбачає формування національної
самосвідомості, національної культури, розвиток сфери духовності, спрямованої на зміцнення
ідентичності народу. Окрім того, важливим аспектом змісту ідентичності етносу, національної
ідентичності є завоювання економічної незалежності, яка є передумовою незалежності національної.
Дефінуємо термін 'ідентичність' (англ. 'identity'): тотожність, однаковість; справжність, істинність;
індивідуальність, особа [2]. Згідно з визначенням, яке подає енциклопедичний словник з культорології,
ідентичність – психологічне уявлення людини про своє 'Я' , яке характеризується суб’єктивним почуттям
своєї індивідуальної самототожності і цілісності, ототожнення людиною самої себе (частково
усвідомлене, частково неусвідомлене) з тими чи іншими типологічними категоріями.
У загальних рисах можна погодитися з твердженням, що ідентичність – це результат самовизначення
людини чи групи в соціальному сенсі, створення 'образу-Я' та 'образу-Ми', тобто віднесення себе до тих
чи інших спільнот за віковими, професійними, статевими, територіальними, етнічними, конфесійними та
іншими ознаками. У соціо-гуманітарних науках під ідентичністю розуміють сукупність специфічних рис,
які виділяють певну спільноту з-поміж інших і слугують для окремої особи чи групи осіб підставою для
віднесення себе до цієї спільноти [3; 4].
На переконання Еріка Еріксона, поняття ідентичності означає особистісто сприйнятий образ себе у
всій сукупності взаємин із навколишнім світом, почуття адекватності й стабільного оперування власним
'Я' незалежно від динаміки змін, а також спроможність до вичерпного розв’язання проблем, котрі
виникають на кожному етапі розвитку. Дещо інші аспекти й екзистеційні пріоритети розставив Вільям
Джеймс, який визначив ідентичність суб’єктивно натхненним відчуттям власної цілісності й тотожності.
Джорж Мід зауважив, що ідентичність – це не якась притаманна людині від народження апріорна
даність, а система світоглядно-орієнтаційних азимутів, котра набуває структуризованого вигляду лише в
результаті соціальної взаємодії. Відсутність інтерактивної динаміки за принципом лінійної залежності
призводить до симетричного вакууму ідентичності або, в кращому разі, до її інфантильної
недорозвиненості, дегенератизму. За результатами дослідження Мід прийшов до двоєдиного висновку:
по-перше, притлумлення інтерактивної динаміки негативним чином позначається на ідентифікаційному
становленні соціальних суб’єктів і соціуму в цілому; по-друге, динамізація інтерактивного обміну сприяє
субстанційній визначеності, суверенізації ідентичності [5].
У науці розрізняють:
соціальну ідентичність (ототожнення себе з соціальною позицією або статусом);
групову ідентичність (ототожнення себе з тою чи іншою спільністю);
етнічну ідентичність (ототожнення себе з певною етнічною групою);
культурну ідентичність (ототожнення себе з культурною традицією).
Механізм ідентичності є необхідною умовою спадкоємності соціальної структури і культурних
традицій.
Але існує ще й термін "ідентифікація". Термін "ідентифікація" (англ. іdentification) означає:
уподібнення, встановлення тотожності об’єктів на підставі тих чи інших ознак, цілеспрямований
свідомий процес зіставлення одного об’єкту з іншим, за сукупністю певних ознак чи властивостей, як
прийом, з допомогою якого встановлюється ідентичність чи відмінність об’єктів [2].
Ідентифікація охоплює динамічні, процесуальні аспекти формування ідентичності. Поняття
ідентифікації було запроваджено Фрейдом – дана теорія постала на основі патопсихологічного
спостереження, а потім була поширена на 'нормальне' духовне життя. Фрейд розглядав ідентифікацію як
спробу дитини (або слабкої людини) перейняти силу батька, матері (або лідера) і таким чином зменшити
почуття страху перед навколишнім світом і активно використовувалось неофрейдистами. Фундатор
психоаналізу використовував це поняття для позначення процесів і результатів емоційного само
ототожнення індивіда з іншими людьми, групами, соціокультурними зразками та ідеалами. У соціальнопсихологічній та соціокультурній літературі явище ідентифікації згодом набуло істотно ширшого
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значення: зокрема, нині його інтерпретують визначальним механізмом соціалізації особистості, засобом
якого засвоюються соціальні норми, ідеали, цінності та моральні якості. У психоаналітичній традиції
ідентифікація трактується як центральний механізм, який забезпечує здатність 'Я' до саморозвитку [3; 4].
На сьогоднішній день найбільш популярними є три варіанти визначення ідентифікації, які виникли
дещо раніше і продовжують розроблятись на сучасному етапі [6].
♦ Ідентифікація трактується як один з механізмів міжособистісного сприймання (поряд з рефлексією і
стереотипізацією). У цьому трактуванні під ідентифікацією розуміють 'спосіб розуміння іншої людини
через усвідомлене (чи несвідоме) уподібнення її характеристикам самого суб′єкта, це механізм
постановки суб′єктом себе на місце іншого, що виявляється у вигляді занурення, перенесення індивідом
себе в поле, простір, обставини іншої людини, і приводить до засвоєння його особистісних смислів'. Цей
тип ідентифікації дозволяє моделювати смислове поле партнера, у спілкуванні забезпечує процес
взаєморозуміння і викликає відповідну поведінку.
♦ Ідентифікація (часто в цьому випадку користуються терміном самоідентифікація) розуміється як
центральний елемент самосвідомості, пов′язаний з відповіддю на запитання 'Хто я?', з фіксацією свого
становища в системі суспільних відносин. У цьому випадку підкреслюється суб′єктивне відчуття власної
належності до різних соціальних спільностей на основі стійкого емоційного зв′язку, а також включення у
свій внутрішній світ і сприйняття як власних групових норм і цінностей.
♦ Ідентифікація трактується як показник рівня розвитку групи (в цьому випадку використовують
поняття 'колективістської ідентифікації' поряд з такими показниками як 'згуртованість як ціннісноорієнтаційна єдність'; 'об′єктивність у покладанні та прийнятті відповідальності за успіхи і невдачі у
спільній діяльності'). У даному випадку під ідентифікацією розуміють 'формовану в ході спільної
діяльності форму гуманних стосунків, при якій переживання одного з групи дані іншим як мотиви
поведінки, організовуючи їх власну діяльність, спрямовану одночасно на здійснення групової мети і на
усунення впливів. Функціонування даного феномену виражено у ставленні до інших членів групи як до
самого себе, у сприйнятті їхніх проблем і досягнень як своїх, що і трансформує власну поведінку.
Відсутність або зниження колективістської ідентифікації буде проявлятися в тому, що індивід у стосунку
до себе і у ставленні до інших буде застосовувати різні моральні норми і на основі цього будувати свою
власну поведінку.
В останні роки, як вже сказано, про ідентичність та ідентифікацію говорять все частіше, і не тільки на
Заході: про них згадують в журнальних публікаціях, їм присвячують свою роботу секції конференцій,
вони стають предметом ретельного аналізу в монографіях і збірниках. Культурна самоідентифікація є
одним з найважливіших етапів і процесів культурного устрою кожного суспільства. Люди не просто
механічні носії тих чи інших потреб та інтересів, але і психологічні індивідуальності, а це вимагає
іхнього групового співіснування. Можна припустити, що в деякій мірі потреба в соціальній
самоідентифікації зі зграєю успадковується людиною від первісного суспільства. Людина не завжди
усвідомлює параметри своєї культурної ідентичності, але весь набір засвоєних нею за життя елементів
свідомості, поведінки, смаків, звичок, оцінок, мови та інших засобів комунікації мимоволі роблять її
належною до деякої конкретної культури (не тільки етнічної, але й соціальної, професійної і т.п.) [7; 8].
Важливою є проблема співвідношення поняття ідентичності з поняттям ідентифікації. Ще Е. Еріксон,
прагнучи співвіднести обидва терміни, писав про те, що розвиток ідентичності полягає в синтезі
ідентифікацій, спостережених в процесі соціалізації. Дещо пізніше починаються ідентифікації не з
окремими людьми, а з малими і великими соціальними спільностями, котрі також інтегруються в
систему ідентичності.
Ще один важливий елемент в механізмі ідентифікації – самооцінка особи. Дуже часто ідентифікація
трактується як засіб збереження або підвищення позитивної самооцінки. Належність до певної групи
може задовільняти базові потреби індивіда, незалежні від потреби бачити свою групу кращою в
порівнянні з іншими. Зв′язок між самооцінкою і соціальною ідентифікацією постійно досліджується,
однак досі чітко не визначено, чи існує між ними каузальна причина, а якщо й існує, то який елемент
виступає в ролі причини, а який – наслідку.
Етапи ідентифікації.
Коли ми говоримо про ідентичність, то маємо на увазі ідентичність особистості, істоти соціальної, що
проживає в певному соціумі. Саме тому під ідентичністю, тотожністю самому собі, ми маємо на увазі
соціального суб′єкта, а не біологічного, тобто розглядаємо її не з точки зору медичних факторів, як це
часто робить фрейдизм. Уже задуваний Е. Еріксон виділяє вісім стадій розвитку ідентичності [5].
На першій стадії, яку він називає орально-сенсорною (або інкорпоративною, вбираючою) дитина
вирішує фундаментальне питання всього свого майбутнього життя – довіряє вона навколишньому світу
чи ні.
Прогресуюча автономність дитини (перш за все здатність пересуватись, розвиток мовлення,
маніпулятивних здібностей та ін.) дозволяє дитині перейти до рішення другого життєвого завдання –
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набуття самостійності – (альтернативний, негативний варіант пов′язаний з невпевненістю у собі,
соромливістю, безперервними сумнівами) (18 міс.-4 роки).
Третя стадія (4-6 років) локомоторно-генітальна. Тут вирішується альтернатива між ініціативою та
почуттям вини. У цьому віці розширюється простір життєдіяльності дитини, вона починає сама
визначати собі цілі, придумувати заняття, виявляти винахідливість у мовленні, фантазувати. У просторі
дитини появляється все більше людей. Уже не тільки батько й мати, а й інші дорослі стають предметом
ідентифікації дитиною себе з дорослими як основи становлення нового ступеня ідентичності.
Четверта стадія (6-11 років) пов′язана з набуттям дитиною різних умінь, в тому числі й умінням
вчитися. Дитина активно оволодіває символами культури. Цей вік – оптимальний час для навчання,
готовність до труднощів дисципліни, засвоєння знань, прагнення робити все добре, панування духу
змагань. Тут формується почуття вмілості, компетентності, а при негативному протіканні віку –
неповноцінності. Оволодіваючи основами знань, діти починають ідентифікувати себе з представниками
окремих професій, для них важливою є суспільна значимість їхньої діяльності.
П′ята стадія (11-20 років) базова для набуття почуття ідентичності. У цей час підліток коливається
між позитивним полюсом ідентифікації 'я', негативним полюсом плутанини ролей. Перед підлітком
стоїть завдання об′єднання всього, що він знає про себе самого як сина (дочку), школяра, спортсмена,
друга і т. п. Усе це він повинен об’єднати в єдине ціле, осмислити, зв′язати з минулим і спроектувати на
майбутнє. При вдалому протіканні кризи підліткового віку у юнаків і дівчат формується почуття
ідентичності, при несприятливих – заплутана ідентичність, поєднана з тяжкими сумнівами відносно себе,
свого місця в групі, в суспільстві, з неясністю життєвої перспективи.
Шоста стадія (21-25 років) за Еріксоном, знаменує перехід до вирішення вже власне дорослих завдань
на базі сформованої психосоціальної ідентичності. Молоді люди вступають в дружні стосунки, в шлюб,
народжуються діти. Вирішується глобальне питання про принциповість, вибір між цим широким полем
встановлення дружніх, сімейних зв′язків з перспективою виховання нового покоління та ізоляціонізмом,
властивим людям зі сплутаною ідентичністю та іншими, ще більш ранніми, помилками в лінії розвитку.
Сьома стадія (25-60 років), яка займає левову частку людського життя, пов′язана з суперечністю між
здатністю людини до розвитку, яку вона (людина) отримує на попередніх стадіях, і особистим застоєм,
повільним регресом особистості в процесі буденного життя. Нагородою за оволодіння здатністю до
саморозвитку є формування людської індивідуальності, неповторності. Піднімаючись над рівнем
ідентичності, індивід отримує рідкісну здатність бути самим собою.
Восьма стадія (старше 60 років) завершує життєвий шлях, і тут, пожинаючи плоди пройденого життя,
людина або отримує спокій та врівноваженість, або виявляється приреченою на безвихідний відчай як
результат заплутаного життя.
Поняття національної ідентичності.
Тепер щодо питання національної ідентичності (англ. national identity). Проаналізовані джерела
дають таке визначення: усвідомлення власної згоди та причетності до низки цінностей стосовно рідної
мови, релігії, етичних норм, культурної та освітньої спадщини, які закріплені в єдиній системі
політичних та громадських організацій держави. Національна ідентичність – це не якась притаманна
нації апріорна даність, а система світоглядно-орієнтаційних азимутів, котра набуває структуризованого
вигляду лише в результаті соціальної взаємодії. Беручи до уваги те, що за конкурентними моделями нації
стоять певні спільні погляди на те, що, власне, становить націю, відрізняючи її від усіх інших видів
колективної культурної ідентичності можна сформулювати такі найголовніші риси національної
ідентичності: 1) історична територія, або рідний край; 2) спільні міфи та історична пам’ять; 3) спільна
масова, громадська культура; національна освіта; 4) материнська мова; 5) єдині юридичні права та
обов’язки для всіх членів; 6) спільна економіка з можливістю пересуватись у межах національної
території [9; 10; 11; 12].
Національна ідентичність за своєю сутністю багатовимірна, її ніколи не можна звести до єдиного
елементу, її не можна легко чи швидко прищепити населенню за допомогою штучних засобів.
Підсумок.
Національна ідентичність та нація – це складні конструкції, що складаються з багатьох
взаємопов’язаних компонентів – етнічних, культурних, територіальних, економічних та політикоюридичних. Вони означають зв’язки солідарності між членами спільнот, об’єднаних спільною пам’яттю,
міфами та традиціями, і ці зв’язки можуть, а то й не можуть утілюватись у формі національних держав,
проте вони нітрохи не схожі на чисто юридичні та бюрократичні узи держави. Саме завдяки багато
вимірності національна ідентичність стає такою гнучкою, неподатливою силою в сучасному житті й у
політиці і може ефективно поєднуватись з іншими могутніми ідеологіями та рухами, не втрачаючи
власного характеру.
Почуття національної ідентичності стає могутнім засобом самовизначення й самоорієнтації індивіда у
світі крізь призму колективної особистості та своєї самобутньої культури. Саме завдяки спільній неповторній культурі ми спроможні дізнатися, "хто ми такі" в сучасному світі. Наново відкривши ту культу25
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ру, ми 'наново відкриваємо' себе, своє 'автентичне Я' — або ж принаймні саме так видається багатьом
зневіреним і дезорієнтованим індивідам, яким судилось змагатися з надміру мінливим і непевним сучасним світом. Процес самовизначення і самоорієнтації великою мірою є ключем до національної ідентичності.
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Кудря Н. Н. Вопросы идентичности и национальной идентичности в иностранной литературе.
Рассматриваются различные трактования, осмысление идентичности, ее содержание, проблемы,
классификации и стадии развития с различных позиций со времен античности до наших дней.
Разъясняются наиболее популярные варианты определения идентификации, ее формы и этапы;
определяются самые главные черты национальной идентичности.
Kudria M. M. Matters of Identity and National Identity in the Foreign Literature.
Different interpretation, comprehension of identity, its content, problems, classification and stages of
development from different points of view since the ancient times to nowadays are revealed. The most popular
variants of definition of identification, its forms and phases are explained; the most principal features of
national identity are defined.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ:
УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
У статті аналізуються особливості формування інформаційної культури особистості в
сучасному українському суспільстві, розглядається нормативна база для такого формування,
акцентується увага на етнозберігаючому аспекті цієї нової антропологічної якості людини
інформаційного суспільства.
В умовах потужних глобалізаційних впливів, що призводять до стирання й нівелювання традиційних,
локальних культур, інформаційна культура особистості стає в суспільстві стратегічно необхідною. Вона
дозволяє зберегти свою сутність, свою соціальну й етнічну природу в захищеному стані, адже
глобалізація поширюється світо, в першу чергу, як культурний, інформаційний вплив. Шляхом
вторгнення в інформаційне й комунікативне середовище певного соціуму відбувається підкорення
останнього "агентам глобалізму" (вислів О. Панаріна). Саме тому формування інформаційної культури
особистості стає надзвичайно актуальним у сучасному світі, в сучасному українському суспільстві.
Обумовлено це ще й тим, що високорозвинута інформаційна культура стає важливим чинником
конкурентноздатності в сучасному інформаційному суспільстві як людини, так і соціального утворення.
Мета даної статті – окреслити контекстуальні особливості формування інформаційної культури
особистості в сучасному українському суспільстві.
Значний внесок в становлення наукового напряму дослідження інформаційної культури особистості
внесли М. Вохришева [1], А. Гречихін [2], Б. Семеновкер [3], Є. Медведєва [4], Є. Семенюк [5],
Н. Джинчарадзе [6], А. Суханов [7], Н. Гендіна [8], Н. Зінов’єва [9], Ю. Вобленко [10], Н. Джинчарадзе
[11], О. Матвієнко [12], А. Чачко [13] та багато ін.
Глобалізація шляхом інформаційних впливів, шляхом інформатизації усього людського життя
призводить до тектонічних змін у структурі влади, структурі етнічних зв’язків, змін у якісній
наповненості взаємодій в системі народу. Утворюється т.зв. глобальна інформаційна цивілізація, яка в
сучасній науці дефінюється "як рівень розвитку глобального суспільства (світового співтовариства), що
визначається зростанням ролі інформації як продукту соціальної діяльності людей, за якісними
характеристиками якої вимірюють рівень загальної культури суспільства щодо здатності виробляти,
сприймати і раціонально застосовувати відомості, дані, знання для потреб життєдіяльності" [14: 13].
Інформаційні кордони нації, держави є сьогодні кардинально важливим фактором національної безпеки.
Відповідно до цього інформаційна культура особистості відіграє важливу роль у збереженні української
нації.
Феномен маніпулювання свідомістю мас майже не існував у Радянському Союзі, тому що принципи
побудови держави орієнтувались, у першу чергу, на безпосередньому виконанні прямо поставлених
завдань суспільства, партії, ідеологічної машини, тобто існувала методика суспільної заборони замість
маніпулювання суспільною свідомістю. Нині існують різноманітні засоби, методи і прийоми таємного
примусу особистості, які систематично і постійно використовуються в нашому повсякденному житті
практично у всіх сферах соціальної взаємодії людей, і об'єктом дії яких у наш час виступає будь-яка
людина сучасного суспільства. Для цих технологій не потрібно будувати психотронні установки і
використовувати психофармакологію. Вони мають давню історію, успішно застосовуються і в сучасних
умовах, постійно розвиваються і активно удосконалюються. У світі йде таємна війна з використанням
невидимої, але потужної інформаційно-психологічної зброї, мета якої – володіти свідомістю людей, а,
отже, управляти їх поведінкою.
Володіти свідомістю людей – означає управляти ними. Володіння свідомістю дозволяє включити
особистість в економічні відносини, невигідні підвладній особі чи соціуму. Головна мета глобалізму як
ідеології – це найбільше проникнення в локально сформовані структури для включення їх в вигідні
глобалістським центрам системи взаємовідносин. Як стверджує Г. Хоріна, характерною рисою
глобалізму як ідеології нового типу є розрив з існуючою традицією: "…це ідеологія, що виражає інтереси
вузької групи людей, які володіють економічними, фінансовими важелями, всією повнотою політичної
влади" [15: 73]. З граничною відвертістю цю думку висловив колишній президент США Генрі
Кіссенджер: "Головний виклик полягає в тому, що те, що звичайно називають глобалізацією, насправді
просто інша назва пануючої ролі Сполучених Штатів" [цит. за 16: 80].
Маніпулювання свідомістю, негативний інформаційний вплив існує на Заході більше 50 років у
сучасному вигляді. "Залізна завіса" не тільки обмежувала громадян СРСР, але й стримувала шалений
інформаційний шум й навантаження суспільства епохи "інформаціонального капіталізму" (термін
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Мануеля Кастельса). Захисна медіа-освіта не набула широкого розвитку в радянській педагогічній науці,
тому що у тоталітарній державі чітко контролювалися майже всі сфери суспільства, у тому числі
контролювався негативний вплив ЗМІ на суспільство. Уже в 50-х роках народжуються перші течії
західної захисної медіа-освіти, як відгук на величезний вплив ЗМІ, що вийшли на ринок й стали товаром,
а відповідно ціннісні орієнтації яких змістилися у грошову сторону за рахунок сторони просвітницької,
державотворчої, патріотичної. Слово, як могутня зброя впливу на людину почало продаватися;
поступово сформувалося поняття інформаційної війни, у якій, на жаль, суспільство стає полем бою.
Одним з найголовніших нормативних документів, які контролюють процеси інформаційної безпеки й
інформаційного простору в нашій країні є Доктрина інформаційної безпеки України від 08.07.2009 року
[17]. Основною метою реалізації положень Доктрини є створення в Україні розвиненого національного
інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету. У сучасній українській науці поняття
національного інформаційного простору визначається як "…сукупність суб’єктів, відносин й продуктів
інформаційної діяльності, які функціонують у рамках єдиного правового поля для задоволення
інформаційних потреб особи, суспільства і держави засобами преси, телебачення, радіомовлення,
книговидання й аудіовізуальної продукції на магнітних носіях, а також документних фондів бібліотек,
архівів, музеїв" [18]. Національний інформаційний простір є багаторівневою системою, що включає
різноманітні сфери, складається з організаційної, адміністративної, творчої, матеріально-технічної
структур, відображає рівень соціокультурного розвитку суспільства.
В інформаційній сфері України вирізняються такі життєво важливі інтереси, як забезпечення
захищеності особистості від небезпечного інформаційно-психологічного впливу, збереження і
примноження духовних, культурних і моральних цінностей українського народу; забезпечення
суспільно-політичної стабільності, міжетнічної й міжконфесійної злагоди; формування і розвиток
демократичних інститутів громадянського суспільства; недопущення інформаційної залежності держави,
інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав й міжнародних структур й
ін. Усе це можливо здійснити, на думку авторів Доктрини, за допомогою ефективної взаємодії органів
державної влади й інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації й корегуванні
державної політики в інформаційній сфері; побудові й розвитку інформаційного суспільства;
забезпеченні економічного й науково-технологічного розвитку України; формування позитивного іміджу
України. Безумовно, формування інформаційної культури особистості стає в цьому аспекті одним з
найголовніших завдань.
Саме на це звернула увагу Академія педагогічних наук України і розробила науково-методичні
рекомендації щодо формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Крім того, одним з найважливіших теоретичних і концептуальних програм, що впливають на
формування інформаційної культури особистості в нашому суспільстві, є "Концепція загальної середньої
освіти" [19].
Існують різноманітні види інформаційної культури особистості, наприклад, інформаційна культура як
загальнолюдська, громадянська риса, й інформаційна культура особистості як спеціальна риса
професіонала. Для нас, у першу чергу, важливо формування інформаційної культури особистості як
загальногромадянської риси, а саме "Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)" визначає
концептуальні основи такого формування.
Зокрема там зазначено, що освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча,
культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і
саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті
знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї
країни. Визначаються концептуальні основи інформаційної культури особистості: вміння критично
мислити, вміння опрацьовувати інформацію, широкий громадянський підхід.
Важливим аспектом, що забезпечує формування й виховання інформаційної культури особистості в
майбутніх громадян України, є орієнтація Концепції на безперервне навчання. За теорією Роберта Райха
[20], сучасний глобалізований світ вимагає від виробника й робітника постійного удосконалення й
розвитку символічного наповнення продукту й продукції виробництва. Таке наповнення неможливе поза
межами безперервного навчання. Парадигма безперервного навчання є основою для вдалого й
ефективного формування інформаційної культури особистості громадян нашої країни. Сьогодні в
Україні створюються можливості для безперервного навчання й освіти, але роботу в цьому напрямку
потрібно посилити.
Загалом ідея безперервного навчання викликана тим, що сучасний світ висуває важливу суперечність
нової системи освіти – суперечності між стрімкими темпами збільшення обсягів інформації у світі й
обмеженими можливостями їх засвоєння людиною. Ця суперечність спонукає навчальні заклади
формувати в учнів й студентів уміння вчитися, знаходити інформацію, критично її оцінювати і творчо
використовувати, тобто формувати в них інформаційну культуру.
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Крім того, формування інформаційної культури особистості в громадян України викликано
нагальним загрозами для нашої держави. Автори Доктрини інформаційної безпеки України визначають
таку низку інформаційних загроз для України, головними серед яких є небезпеки в зовнішньополітичній
сфері, у сфері державної безпеки, у воєнній сфері, у внутрішньополітичній сфері, в економічній сфері, у
соціальній й гуманітарній сферах, у науково-технологічній сфері, в екологічній сфері. Ці сфери
підпадають під дію інформаційних факторів, в деяких з них інформаційний вплив стає всеохоплюючим.
Формування інформаційної культури особистості в широких масах українського населення може
протидіяти таким проблемним явищам як зовнішні негативні інформаційні впливи на суспільну
свідомість через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет; негативні інформаційні впливи,
спрямовані на підрив конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності
кордонів України; використання засобів масової інформації, а також мережі Інтернет для пропаганди
сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною й іншими ознаками. Протидіяти їм можливо утворюючи
відповідні програм контрдій, серед яких формування свідомої громадянськості, патріотизму й любові до
України є стрижневими в інформаційній культурі особистості. Формування інформаційної культури
особистості повинно проходити з формуванням й укріпленням чіткої системи громадянських цінностей в
людині. Громадянин повинен чітко уявляти собі проблеми держави, з повагою відноситися до них.
Громадянська складова психіки людини стає ціннісним кістяком, що протидіє інформаційним впливам,
метою яких є підрив конституційного ладу, пропаганда насилля й ворожнечі.
Важливою небезпекою в інформаційному просторі України може стати розголошення інформації, яка
становить державну й іншу передбачену законодавством таємницю, а також конфіденційної інформації,
що є власністю держави. Для цього громадянин повинен чітко уявляти покарання за них. Розвиток медіаосвіти в України в ХХI столітті супроводиться входженням людства в інформаційне суспільство, одним з
необхідних складових якого є "суспільство знань". Людина суспільства знань повинна дотримуватись
прав і основних свобод людини, включаючи свободу висловлювання своєї думки; здійснювати
реалізацію права на освіту і всіх суміжних прав у сфері культури; забезпечувати максимально широкий
доступ до суспільного знання, захищаючи якість інформації; зберігати і підтримувати різноманітність
культурних парадигм, мовних спільностей. У зв'язку з необхідністю забезпечення вказаних завдань дуже
важливою складовою в системі цінностей і знань такого суспільства виступає рівень правосвідомості
інформаційного суспільства, суспільства знань, виховання так званої інформаційно-правової культури.
Правосвідомість як сукупність уявлень і відчуттів, що виражають ставлення людей до права і правових
явищ в суспільному житті, залежить багато в чому і від освітньої парадигми, яка формується в тому або
іншому суспільстві.
Важливим елементом сучасному глобалізованому світі інформаційної безпеки є безпека інформації у
військовій сфері. Порушення встановленого регламенту збирання, обробки, зберігання і передачі
інформації з обмеженим доступом в органах військового управління й на підприємствах обороннопромислового комплексу України може призвести до тяжких матеріальних й економічних втрат.
Спеціалісти, що працюють з такою інформацією повинні чітко усвідомлювати її вагу й можливості
втрати, поширення в сучасному інформатизованому світі.
Одним з найсучасніших видів оборони й нападу є інформаційно-психологічний вплив на населення
України, у тому числі на особовий склад військових формувань, з метою послаблення їх готовності до
оборони держави й погіршення іміджу військової служби. Такі дії з боку держав й організації можуть
носити стратегічну загрозу державі.
У внутрішньополітичній сфері України внаслідок недостатньої розвиненості інститутів
громадянського суспільства, недосконалості партійно-політичної системи, непрозорості політичної й
громадської діяльності створюються передумови для обмеження свободи слова, маніпулювання
суспільною свідомістю. Формування інформаційної культури особистості може призводити до
зменшення негативних інформаційних впливів, у тому числі із застосуванням спеціальних засобів, на
індивідуальну й суспільну свідомість, а також поширення суб'єктами інформаційної діяльності
викривленої, недостовірної й упередженої інформації.
Необхідність формування інформаційної культури особистості в економічній сфері України
обумовлене відставанням вітчизняних наукоємних і високотехнологічних виробництв, особливо у сфері
телекомунікаційних засобів і технологій, недостатнім рівнем інформатизації економічної сфери, зокрема
кредитно-фінансової системи, промисловості, сільського господарства, сфери державних закупівель,
недостатнім рівнем розвитку національної інформаційної інфраструктури. Саме тому в 2007 році було
ухвалено Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"
[21]. Цей закон повинен зменшити присутні на сьогодні інформаційні небезпеки в у соціальній й
гуманітарній сферах, а саме: відставання України від розвинутих держав за рівнем інформатизації
соціальної й гуманітарної сфер, насамперед освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення,
культури; недодержання прав людини і громадянина на одержання інформації, необхідної для захисту їх
соціально-економічних прав; поширення в засобах масової інформації невластивих українській
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культурній традиції цінностей, культу насильства, жорстокості, порнографії, зневажливого ставлення до
людської і національної гідності. Для позбавлення таких негативних тенденції Доктрина інформаційної
безпеки визначає такі заходи як протидія тенденції витіснення з інформаційного простору й молодіжної
культури українських мистецьких творів, народних традицій і форм дозвілля; послаблення суспільнополітичної, міжетнічної й міжконфесійної єдності суспільства; зменшення відставання рівня розвитку
українського кінематографу, книговидання, книгорозповсюдження й бібліотечної справи від рівня
розвинутих держав. Нагадаємо, що така культуроутверджуюча, культурозберігаюча направленість
політики держави є надзвичайно важливою в глобалізованому світі, який, в першу чергу є світом
експансії культури, поглинання культур, культурного імперіалізму й колоніалізму. Етнічні, національні,
народні цінності є, можливо, найголовнішою складовою ціннісного наповнення інформаційної культури
особистості в сучасному глобалізованому світі. Наприклад, в Декларації Комітету міністрів Ради Європи
"Про культурну різноманітність" наголошується, "що культурна різноманітність завжди була
домінантною європейською характеристикою й основним політичним завданням в процесі побудови
Європи і набуває особливого значення в процесі побудови суспільства XXI століття, заснованого на
інформації й знаннях" [22].
Унаслідок зниження наукового потенціалу в галузі інформатизації й зв'язку; низької
конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції на світовому ринку; відтоку за кордон
наукових кадрів й суб'єктів права інтелектуальної власності; недостатній захист від несанкціонованого
доступу до інформації внаслідок використання іноземних інформаційних технологій й техніки;
неконтрольованої експансії сучасних інформаційних технологій, що створює передумови технологічної
залежності України, призводить до занепаду інформаційного простору в Україні, впровадження
основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки за однойменним
законом України [21] дасть можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і
людини, а саме: збільшити рівень захисту прав і свобод людини й її добробуту, активізувати участь
громадян в управлінні державою, сприяти розвитку демократії; підвищити конкурентоспроможність
України, ефективність державного управління, продуктивність праці у всіх сферах економіки, рівень
інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегменту Інтернет; забезпечити перехід
економіки до моделі науково-технічного й інноваційного розвитку, збільшити частку наукоємної
продукції, сприяти якості й доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров'я за рахунок
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; розширити можливості людини отримувати
доступ до національних й світових інформаційних електронних ресурсів; створити нові робочі місця,
поліпшити умови роботи і життя людини; поглибити запровадження нормативно-правових засад
інформаційного суспільства.
Описані контекстуальні особливості формування інформаційної культури особистості в сучасному
українському суспільстві за умови вирішення поставлених завдань і проблем дають надію на позитивне
здійснення даного питання.
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Муравицкий В. А. Особенности формирования информационной культуры личности:
украинский контекст.
В статье анализируются особенности формирования информационной культуры личности в
современном украинском обществе, рассматривается нормативная база для такого формирования,
акцентируется внимание на аспекте сохранности ментальных структур народа в структуре
информационной культуры личности человека информационного общества.
Muravitskiy V. A. Features of Personality Informative Culture Formation: Ukrainian Context.
In the article the features of personality informative culture formation are analysed in modern Ukrainian
society, a normative base is examined for such formation, attention on the aspect of safety of mental structures of
nation is accented in the structure of informative culture of informative society man's personality.
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КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
У статті розглядається проблема кризи ідентичності в контексті соціокультурних трансформацій.
Криза ідентичності в умовах соціальних трансформацій вважається неможливістю однозначної
самоідентифікації соціального суб’єкта. Показано необхідність включення в проблему, що
розглядається, поняття маргінальності. Стверджується, що необхідною умовою виходу із
маргінального стану є мультикультурна діяльність соціального суб’єкта.
Трансформація сучасних соціальних структур відбивається в темі кризи ідентичності. Ця тема є
наскрізною для так званих перехідних суспільств, в яких колишні ідентичності втрачені, а нові ще не
склалися. Для таких суспільств актуальною є проблема вибору ідентичності. Сучасна ситуація
екстраординарна в тому сенсі, що виражає тенденцію послаблення модерних, національних
ідентичностей і посилює постмодерністську тенденцію мультикультуралізму. У постмодерністському
світі конструювання нових ідентичностей стає джерелом соціальних значень. Теоретичне осмислення
умов оптимального подолання кризи ідентичності в трансформаціях соціального стає актуальним.
Аналіз проблеми ідентичності представлений у працях вітчизняних і зарубіжних учених, наприклад,
Р. Робертсона, А. С. Панаріна, З. Баумана, І. Валлерстайна, У. Бека, П. Хіманена, М. Кастельса,
В. Л. Іноземцева, О. Г. Данильяна, А. В. Бузгалина, Т. С. Воропай. Незважаючи на розробку теми, ще не
має достатньо праць, присвячених проблемі ідентичності і мультикультуралізму. Цей факт робить наше
дослідження актуальним.
Метою статті є обґрунтування необхідності корелятивного дослідження проблеми ідентичності і
мультикультуралізму.
У сучасній науково-філософській літературі [1: 286-290] термін "ідентичність" (від пізньолат.
identifico – ототожнюю) виражає ототожнення людиною самого себе з іншими людьми на основі
встановлення загальних цінностей, емоційних переживань, структури і спрямованості внутрішнього
світу; ідентичність означає також здатність збереження людиною упродовж усього життя єдності свого
"Я", своєї "самості", відчуття просторово-часових меж своєї тілесної організації як єдиного цілого;
ідентичність також розглядається і як психологічний механізм подолання людиною своєї самотності,
здатність проектувати свій внутрішній світ на інших людей, бачити іншу людину як продовження самого
себе, свого "Я", переносити світ інших людей у свій внутрішній світ, перевтілюватися в них.
Ідентичність є тим, що втрачається, шукається і знаходиться. Одна ідентичність, тобто цілісність,
замінюється іншою. Як, мабуть, справедливо вважає український філософ А. Ю. Кузнецов, у рамках
саморефлексії (самоідентичності – В. П.) соціальні суб’єкти необхідно визначаються у своїй
автентичності; це самовизначення завершується подоланням маргінального світовідчуття соціальних
суб’єктів і призводить до розуміння місця і ролі в соціумі суб’єкта, що рефлектує [2: 86]. Автентична
людина є синонімом достовірності (від греч. authentikos – справжній, такий, що виходить з
першоджерела). У той же час концепт "ідентичний" – від лат. identicus, не претендує більш ніж на
тотожність, подібність. Найімовірніше, тут ми можемо говорити про те, що автентичність є результатом
рефлексії соціального суб’єкта, передусім відносно себе, тоді як ідентичність виступає результатом
класичних операцій формально-логічного ряду [2: 83].
Під ідентичністю будемо вважати інтегрованість, цілісність суб’єкта історії, його здатність до
усвідомлення самототожності і автентичності, що відповідають на питання: "Хто я такий, звідки, куди і
навіщо йду"? Формування і виявлення власної ідентичності, індивідуальності необхідно пов’язане із
соціальною пам’яттю, що розгортається в більш менш зв’язну розповідь, оповідання, наратив. Наративи
упорядковують наші переживання, роблять їх цілісними, персональними. Для нашого дослідження це
значущий контекст: наратив формулює тезу про минуле або ж пропонує певну "точку зору" (метафору),
за якою слід розглядати минуле. Метафора синтезує наші знання про світ і служить нам моделлю для
опису минулого (детальніше див. [3]).
Вважаємо справедливою думку, що найважливішим джерелом ідентичності є пам’ять. Тут глибинні
історичні ремінісценції починають працювати на формування ідентичності. Історія стає основою
політики ідентичності, політики, в якій найважливіше значення мають моделі майбутнього. Тому
адекватна боротьба за найбільш надихаючу версію минулого. І це є однією з відповідей на кризу
ідентичності.
Визначимо кризу ідентичності як невідповідність критеріїв самоідентифікації новому порядку речей,
як розпад уявлень про те, чим є люди і країни. Тут синонімом кризи ідентичності вважаємо
маргінальність як неможливість однозначної самоідентифікації соціального суб’єкта.
Маргіналії (від. лат. margo – край, межа) – те, що обмежує і одночасно знаходиться поміж.
Маргінальність зв’язана з розщепленням, плюралізмом етнічної самосвідомості [4]. Мабуть, таке
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розщеплення торкається різних форм свідомості і самосвідомості (прикладом того, що це можливо,
служить феномен схильності філософів до "парашизоїдного" дискурсу). У індивідуальному плані
психічна напруга велика (згадаємо особливості зміни "динамічного стереотипу" І. П. Павлова [5]).
Дослідники відмічають, що маргінальний психічний тип нерідко стає творцем: маргінали стають
керівниками етнічних груп, національних і глобальних рухів, видними діячами культури.
Для нас важливо, що "маргінальний синдром" – втрата об’єктивної приналежності до звичної
соціокультурної групи і втрата суб’єктивної ідентифікації з нею; віддання переваги девіантним формам
соціальної адаптації; вихід за рамки владного дискурсу; сприйнятливість до вибору інноваційних
альтернатив – властивий людям, що успішно здійснюють фундаментальну розробку нового, оскільки,
очевидно, вони, будучи мало зв’язані попередньою практикою із ортодоксальною раціональністю,
можуть швидше за все бачити, що колишні принципи більше не придатні, і починають підбирати,
винаходити іншу систему принципів, яка може замінити попередню. Безперечно те, вважає М. Малкей
[6: 155], що велике число, наприклад, фундаментальних наукових досягнень бере свій початок у працях
дослідників, які знаходилися в маргінальних ситуаціях.
А. Ю. Кузнецов вважає [7], що в соціальній історії можливе виділення періодів-переходів, в яких
маргінальним є не лише яке-небудь окремо взяте відношення, але і переважна частина таких. Дослідник
зупиняється також на проблемі переходу від одних філософських засад до інших, розуміючи під ними,
передусім, методологічні, гносеологічні і аксіологічні. На його думку, вищезгаданий перехід
(маргінальний по суті) припускає, передусім, компаративний аналіз категорій, раніше прописаних у
різних концептуальних традиціях; деякі поняття вимагають аналізу не лише компаративного, але і
змістовного, включаючи аналіз їх генезису, в тому числі і етимологічного.
Як бачимо, ми не самотні в дослідженні проблемних полів маргінального, де маргінальне розуміється
не лише як категорія соціального, але і як категорія філософського знання. Тут, як вважав В. С. Біблер,
філософія критикує не приватні істини або теорії, вона – культура сумніву в існуючій, традиційній логіці,
в її загальності, культура сумніву в самих критеріях істинності, культура критики думки в її тотожності з
буттям. Дійсно, апеляція до засад примушує нас відмовитися від того, чого ми дотримувалися.
Стає очевидним, що саме маргінальному стану суб’єкта-суспільства відповідає екстраординарний вибір
інтелектуальних альтернатив. Якщо в соціокультурних монолітах, наприклад, "правильний вибір"
зумовлений сталими нормативами, стандартами і процедурами раціональності, то маргінальні періоди
життя суб’єкта-суспільства виступають як актуальний семантичний плюралізм, анархія і еклектика. І тут у
маргіналів присутня нетривіальна епатажність. Анархічні і еклектичні дискурсивні побудови виявляються,
часто, єдиним способом впливати на систему значень, що склалася, і штовхнути її до перебудови. Такий
стан справ був помічений вже Гегелем, який відмічав, що, наприклад, філософія в подібних ситуаціях
виходила із утруднення тим, що просто відкидала всякий метод.
Класичний маргінальний синдром властивий і "колишнім радянським", які переживають сьогодні
фундаментальні переходи: від авторитаризму до демократії; від етатизму до лібералізму; від автаркії до
глокалізації; від монометодології до методологічного плюралізму; від федералізму, заснованого на
"демократичному централізмі", до нонієрархії мережевого суспільства; від казармового комунізму до
лібертаріанізму; від світової наддержави і спільності "радянський народ" до ослаблених, але претензійних
держав і націй; від індустріалізму до інформаціоналізму (термін "інформаціоналізм" вказує на новітній рух
соціальної організації, в якому завдяки новим технологічним умовам генерування, обробка і передача
інформації стають фундаментальними джерелами продуктивності і влади).
Як вважають суспільствознавці, ця множинність переходів у сучасному соціальному знанні обґрунтовується останнім, як вирішальним. Такий стан справ у середовищі учених являється, на перший
погляд, пошестю. Проте "мода" на інформаціоналізм в поясненні соціальних змін базується на факті
реальних досягнень, які демонструє так званий інформаціональний капіталізм (термін М. Кастельса [8]).
Більше того, тиск "інформаціонального середовища" на маргінальні індустріальні суспільства типу
українського змушує останні вважати ідеологію інформаціоналізму новим чинником виживання.
Теоретично історична необхідність останнього переходу очевидна: технологічні революції неминучі і
нестримні. Проте на ділі одночасні тенденції мережевої глобалізації і культурної фрагментизації входять,
іноді, в антагоністичне протиріччя, що є ключовою проблемою інтеграції людства. Протиріччя між
Мережею і "Я" – це протиріччя між глобальним інформаційним суспільством і цінностями конкретного
народу, це загроза для ідентичності, що історично склалися (родам, племенам, народностям, націям), які,
намагаючись зберегти свою самобутність, створюють потужний опір тенденціям Мережі.
Тоталізуючий дискурс ідентичності створює передумову гегемонії і виникнення тоталітаризму, якщо
під останнім розуміти порушення права на нетотожність, різноманітність. Боротьба з імпліцитним
тоталітаризмом ідентичності призводить до ідеології культурного плюралізму або мультикультуралізму.
Дискурс мультикультурализму виступає проти тотальності Загального (у сенсі Гегеля і Маркса), оскільки
ця тенденція європейської раціональності, як вважають, знайшла втілення в тоталітарних режимах ХХ
століття.
Войовнича ідеологія мультикультурализму, підтримана постмодерністською методологією культурної
гетерогенності, створює в соціальній практиці культ "інакості" і "відмінності". Відбувається добровільне
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прийняття "стигматизированої ідентичності", а саме, індивіди, що раніше опиралися стигмі культурних
меншин, тепер культивують свою особливість. Для теорії такого мультикультуралізму це обертається
примусовим культивуванням нових гомогенностей, а для соціальної практики протест проти Загального,
що тоталізує, вилився в різноманіття дрібних деспотій.
Мультикультуралізм як культурний плюралізм із політики загравання з меншинами і ідеології всіх
тих, хто випробовує жах від зникнення закономірно зростає до права індивідів на вибір власної
ідентичності, що і закріплюється правовою нормою свободи совісті, отже, відповідальності за
самовизначення. Мультикультурність стимулює розвиток, робить проблемою ідентичність особистості.
Для такої особистості криза ідентичності стає нормою.
Висновки. Множинність сенсів історії може виявитися і стати "для себе" тільки на основі майбутньої
тоталізації. Наш теоретичний і практичний обов’язок – з кожним днем наближати цю тоталізацію.
Самокритика повинна стати життєвим принципом локальних груп. До самокритики ж схильна тільки
вільна особа, якщо під свободою розуміти усвідомлену внутрішню необхідність. Поняття свободи
полягає в тому, що вона є здатність до добра і зла. Свобода є людською проблемою: вчинки людей
визначаються їх власним вибором. Але людина є істотою громадською. Тому, в людині з’єднані її
особлива, індивідуальна воля і воля загальна, громадська. Сліпа, безрозсудна воля індивіда (свавілля)
протистоїть розуму як універсальній волі. З того, що свобода кожного члена суспільства обмежена
свободою інших його членів, виникає необхідність. Окремі вчинки людей вільні, але наслідки такої
свободи в сукупності різних вчинків, вже не вільні, а необхідні. Свобода стає необхідністю. Діалектика
свободи і необхідності відображена в моральній свідомості категорією совісті, а в правовій – свободою
совісті.
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Петрук В. Н. Кризис идентичности в контексте социокультурных трансформаций.
В статье рассматривается проблема кризиса идентичности в контексте социокультурных
трансформаций. Кризис идентичности в условиях социальных трансформаций считается
невозможностью однозначной самоидентификации социального субъекта. Показана необходимость
включения в рассматриваемую проблему понятия маргинальности. Утверждается, что необходимым
условием выхода из маргинального состояния является мультикультурная деятельность социального
субъекта.
Petruk V. М. The Identity Crisis in the Context of Social-Cultural Transformations.
The problem of identity crisis in the context of social-cultural transformations is being considered in the article.
The identity crisis in conditions of social transformations is being supposed as impossibility of the monosemantic
self-identification of the social individual. Necessity of including of the marginality conception in the considered
subject has been shown. It's being maintained that the necessary factor of marginal state way out is a creative
activity of the transitive society individual, which directed at the end on deepening of the multiculturalism
movement.

34

УДК 268(477)"1991/2007"
О. А. Самойленко,

здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ
У статті аналізується питання забезпеченості рівних прав і можливостей для всіх релігійних
організацій, створення належних умов для їх ефективного функціонування як необхідної складової
формування релігійної толерантності. Акцентується увага на ролі освіти у вказаних процесах, зокрема
на релігієзнавчій освіті різних форм та видів, яка є важливим напрямком підвищення рівня духовної
культури людини.
Сучасна політична філософія з новою енергією звертається до етичної проблематики, без якої
неможливо дошукатися сенсу людського існування, визначити нові обрії політичної діяльності. І
ключовим словом, на нашу думку, в цьому пошуку має стати толерантність, адже останнім часом стало
модно говорити про толерантність як про одну з ознак нашого європейського вибору.
Якщо спробувати коротко охарактеризувати суть толерантності, то слід у першу чергу підкреслити,
що це якість культури (етичної, правової, політичної) кожного суспільства, будь-якого соціального
прошарку, кожного громадянина, незважаючи на стать, вік, етнічну, конфесійну або расову
приналежність [1].
Толерантність – це здатність індивіда сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а
також особливості поведінки та способу життя інших, терпимість до чужого способу життя, поведінки,
звичаїв, почуттів, ідей, вірувань. Толерантність має свій діапазон, виходячи за який індивід втрачає
можливість для нормального існування. Це також стосується і більших утворень; громада, нація, етнос,
раса.
Основна вимога толерантної культури – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття
культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню
толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань.
Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова
потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до
культури миру.
І це чи не єдиний шлях у вирішення конфліктів на релігійному ґрунті, які посилюються саме в період
політичної та економічної нестабільності, в якій перебуває наша країна сьогодні. Протистояння
всередині українського православ’я, а також між традиційними, територіально укоріненими конфесіями і
новітніми, загравання провідних політичних сил з тими чи іншими релігійними організаціями під час
виборів – усе це додатково дестабілізує суспільно-політичну ситуацію і вимагає об’єктивного підходу до
вирішення цих проблем як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
Різні аспекти, проблемні моменти та суперечності релігійної толерантності були предметом
досліджень таких вітчизняних науковців, як А. Колодний, Л. Филипович, В. Єленський, О. Саган,
М. Бабій, С. Боруцький, І. Козловський. Проте, на наш погляд, ще недостатньо висвітлюється поняття
"релігійна толерантність у закладах освіти" [2]
Мета даної статті – розкрити роль освіти у формуванні релігійної толерантності. Слід наголосити, що
необхідність у толерантності є об’єктивно зумовленим фактом розвитку суспільства, що відбувається в
напрямі ускладнення його соціальної структури, диференціації виконуваних різними соціальними
суб’єктами функцій, поширення і зміцнення демократичних механізмів регулювання його
життєдіяльності, визнання свободи, в тому числі, свободи совісті та інституту прав людини як
пріоритетних у побудові його політичної організації.
Сьогодні основними принципами державної політики України щодо релігії та церкви є забезпечення
рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, а також створення належних умов для їх
ефективного функціонування та здійснення ними своєї соціальної ролі [3].
У ст. 18 Загальної Декларації прав людини (ООН, 1948) говориться про те, що "кожна людина має
право на свободу думки, совісті та релігії; це право передбачає свободу змінювати свою релігію або
переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і спільно з
іншими, прилюдно або приватним чином в ученні, богослужінні та здійсненні релігійних і ритуальних
обрядів" [4].
У ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (ООН, 1966) говориться про
обов'язок держав, що його підписали, "шанувати свободу батьків або тих, хто їх заступає згідно з правом,
забезпечувати своїм дітям релігійне і моральне виховання за власними переконаннями" [5]. З цієї норми
виникає вимога до держави створити умови для вивчення релігії. Оскільки в соціально-економічних
умовах України державні школи є найбільш прийнятними для більшості батьків, треба створити умови
для вивчення релігії саме в державних освітніх закладах.
© Самойленко О. А., 2010
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У Першому протоколі до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року чітко
зазначено, що жодна людина не може бути позбавлена права на освіту, а держава має поважати право
батьків відповідно до їхніх релігійних і філософських переконань забезпечувати освіту і навчання своїх
дітей (ст. 2) [6].
Конвенція ЮНЕСКО від 5 грудня 1960 року Про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
зобов'язала держави до скасування всіх дискримінаційних законодавчих та виконавчих норм, а також
припинення всіх такого роду адміністративних дій у сфері освіти (ст. 3а) [7]. Крім того, в Конвенції
визначається обов'язок держави гарантувати батькам або тим, хто їх згідно з правом заступає, вільну
можливість посилати дітей до недержавних освітніх закладів, які відповідають мінімальним, визначеним
або затвердженим відповідними освітніми органами, вимогам (ст. 5б).
Широко трактує право на релігійну свободу, і в тому числі право на релігійну освіту, Декларація Про
ліквідацію усіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань (ООН, 1981) [4]. У
цьому документі, окрім підтвердження попередніх стандартів, право на релігійну освіту було утверджене
як власне право релігійних організацій здійснювати навчання релігії публічно чи приватно,
індивідуально або разом з іншими в місцях, відповідних для цього (ст. 6).
Таким чином, згідно з міжнародними стандартами, право навчати та навчатися релігії становить
суттєву складову свободи совісті і є додатковою гарантією вільного й повного розвитку людської
особистості, а, отже, гарантією формування релігійної толерантності.
Потрібно зазначити, що в Україні тільки формується система релігієзнавчої освіти. У державних
навчальних закладах викладається курс академічного релігієзнавства. У духовних навчальних закладах і
недільних школах при релігійних громадах читається конфесійно спрямоване релігієзнавство [8].
Згідно з Конституцією України, Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" та
Законом України "Про освіту" , в Україні "школа відокремлена від церкви". У Конституції (ч. 3 ст. 35)
лаконічно стверджено (а точніше – майже повторено т. зв. ленінський декрет 1919 року): "Церква і
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви" [6]. У ст. 53, де
проголошується право кожного на освіту, у ч. 5 виокремлено права національних меншин у сфері
навчання, натомість не згадано окремо релігійних чи світоглядних інтересів громадян. Стислість
конституційних норм залишає простір для їх тлумачення та конкретизації з урахуванням міжнародних
норм та досвіду, а також традицій і потреб українського суспільства.
Незважаючи на загальнопоширене твердження про те, що чинне законодавство не допускає існування
релігійних шкіл, у Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 року
можна знайти ряд положень стосовно можливості їх відкриття [3]. Насамперед треба зазначити, що у ст.
6 Закону, яка в назві повторює конституційний принцип відокремлення школи від Церкви (релігійних
організацій), чітко зазначено, які саме школи маються на увазі: "державна система освіти відокремлена
від церкви (релігійних організацій), має світський характер". Це важливе уточнення відкриває достатньо
широкі можливості перед релігійними організаціями в якості патронів (засновників чи співзасновників)
приватних навчальних закладів і створює альтернативу для батьків, які бажають дати дітям релігійне
виховання.
Крім того, в Законі є ряд загальних гарантій, які сприяють здійсненню громадянами права на
релігійну освіту. По-перше, громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права в усіх
галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до
релігії (ч. 1 ст. 4). Тим самим "будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи
непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії […] тягне за собою відповідальність,
встановлену законом" (ч. 2 ст. 4). Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно
від їх ставлення до релігії (ч. 1 ст. 6). "Громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та здобувати
релігійну освіту індивідуально або разом з іншими…"
По-друге, держава гарантує батькам або особам, які їх замінюють, право виховувати своїх дітей
відповідно до своїх власних переконань (ч. 4 ст. 3). Доцільно, однак, виразно додати також право батьків
навчати дітей відповідно до власних переконань і врахувати право дитини на релігійну свободу,
зважаючи на ступінь її загального розвитку.
По-третє, релігійні організації мають право "відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для
релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи, а також проводити навчання в інших
формах, використовуючи для цього приміщення, що їм належать або надаються у користування" (ст. 6).
Мало того, держава зобов'язується захищати права і законні інтереси релігійних організацій; сприяти
встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які
сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними
організаціями; поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не
суперечать чинному законодавству, і не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних
організацій (ст. 5). Однак при такому формулюванні норм закону залишається загалом невиясненим
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питання щодо точного місця проведення навчання і виникає обґрунтований сумнів, чи можуть релігійні
організації навчати в публічних закладах – скажімо, в державних школах – на факультативній основі.
На жаль, хоча Закон України "Про освіту" прийнято пізніше (у травні 1991 року), ніж Закон України
"Про свободу совісті та релігійні організації" (квітень 1991 року), його аналіз показує значну
неузгодженість у питанні тлумачення конституційної засади відокремлення школи від церкви та гарантій
реалізації права на релігійну освіту. Зокрема, у ст. 6 серед основних принципів освіти в Україні
проголошено незалежність освіти від релігійних організацій та її науковий, світський характер. Крім
того, в цьому законі декларується світський характер освітніх закладів усіх форм власності (ст. 6, 8, та 9).
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від Церкви (релігійних організацій),
мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями (ст. 9). Крім того,
згідно зі ст. 8 цього ж Закону, навчально-виховний процес у закладах освіти повинен бути вільним від
втручання релігійних організацій; залучення учнів чи студентів до участі в релігійних заходах під час
навчально-виховного процесу не допускається. Однак, згідно з нормою ст. 18, у якій визначено умови
створення закладів освіти, серед засновників перераховані не тільки органи державної виконавчої влади
чи місцевого самоврядування та фізичні особи (громадяни України), але й підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності, при умові володіння ними необхідною матеріально-технічною
та науково-методичною базою, а також наявності педагогічних кадрів. Це дає опосередковане право
виступати в якості засновників закладів освіти також і релігійним організаціям. На жаль, знову-таки, у
поданому в цій же статті переліку потреб, для задоволення яких створюються освітні заклади (соціальноекономічні, національні, культурно-освітні), релігійні чи світоглядні потреби виразно не згадані. Проте
такий перелік, безумовно, не можна вважати вичерпним. Мало того, оскільки загальні інтерпретаційні
принципи не дають можливості тлумачити правові норми таким чином, щоби тим самим обмежувалися
права особи чи громадянина, хіба що про це виразно зазначено, можна піддати сумніву правомірність
твердження про абсолютну світськість усіх закладів освіти. Отже, після короткого аналізу Закону
України "Про освіту" можна стверджувати про відсутність виразної заборони релігійним організаціям
створювати чи співзасновувати освітні заклади, що дає підстави вважати незаконною практику відмови
органів державної влади визнавати створення, скажімо, католицької школи.
На практиці, згідно з чинним законодавством, релігійні організації організовують навчання релігії в
недільних школах, тобто в храмі або при храмі, або створюють заклади, які визнаються державою не
освітніми, а релігійними [8]. Учителі релігії, однак, у такому випадку не користуються вчительськими
правами і пільгами, а учні не мають можливості отримати дипломи державного зразка. Тому, питання, чи
можна в такій ситуації говорити про релігійну толерантність, видається спірним.
Ще британський філософ XVII століття Джон Локк дійшов висновку: досконала толерантність – це не
тільки свідоме та позбавлене негативного забарвлення визнання державою свободи "іншого" самому
вести свої громадянські або приватні справи в будь-який спосіб, тільки без суперечок iз законом. Це ще й
захист з боку держави свободи кожного громадянина від будь-якого нелегітимного її обмеження.
Висновок Локка базувався на визнані свободи невід’ємним правом людини, а також неприпустимості
втручання держави у справи віросповідання і т. ін.
Одним із факторів причетності до європейської спільноти є, незаперечно, досконале правове поле.
Пріоритетна роль у концепції правової держави належить принципу верховенства закону в усіх сферах
життєдіяльності держави і суспільства.
Сучасна правова держава – це демократична держава, в якій забезпечуються права і свободи, участь
народу в здійсненні влади (безпосередньо або через представників). Це передбачає високий рівень
правової і політичної культури, розвинене громадянське суспільство. У правовій державі забезпечується
можливість у рамках закону відстоювати і пропагувати свої погляди і переконання, що знаходить своє
вираження, зокрема, в формуванні і функціонуванні політичних партій, суспільних об'єднань, в
політичному плюралізмі, в свободі совісті, преси, тощо.
Зараз людство дійшло висновку, що серед всіх прав і свобод людини центральне місце належить
правам і обов'язкам в галузі світогляду кожної окремої людини. Це зумовлено тим, що релігія була і до
цього часу залишається найбільш масовим світоглядом. В юридичній літературі сукупність прав і
обов'язків в галузі релігії і стосовно релігії називається свободою совісті (англійською мовою: The
freedom of conscience). Свобода совісті у широкому розумінні означає вільну можливість для кожної
людини діяти згідно з власними переконаннями про добро і зло, але за умови, що ці переконання не
суперечать загальноприйнятій у даному суспільстві моралі [9].
"Свобода совісті – основа будь-якого права на свободу, тому вона не може бути відмінена чи
обмежена людською волею, державною владою. Вона є вияв Бога. Бог у свободі бачить перевагу
створеної ним людини. Тільки у незалежній істоті образ та подоба Божі виявляються" [10: 228].
Юридичний аспект свободи совісті припускає певне ставлення держави до своїх громадян залежно від їх
релегійних або атеїстичних переконань. Це відображається в конкретних правових нормах. Свобода
совісті, на нашу думку, може бути реалізована лише в контексті інших прав і свобод людини в умовах
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правової держави, всебічної демократизації суспільства. Лише таким шляхом свобода совісті здобуває
свій законодавчій статус, захищає невід'ємні права людини [11].
Спроможність гарантувати їх захист – ознака демократичної, правової держави. Створення
оптимальних умов реалізації права на свободу совісті і релігії, утвердження кооперативної системи
державно-конфесійних відносин визначатимуть перспективи інтеграції України в європейський
духовний простір [12].
Саме тому релігієзнавство займає особливе місце в системі гуманітарної освіти вищої школи.
Релігієзнавча освіта в українській вищій школі є важливим напрямком підвищення рівня духовної
культури людини, оскільки дає знання з релігії як соціально-культурного феномена суспільства, навчає
орієнтуватися у складній релігійній картині світу та країни, вчить толерантності та поваги до віруючих
всіх конфесій.
Саме релігієзнавству належить право допомогти студентам побачити істинну картину історичного
процесу та роль в ньому релігії взагалі і конкретної конфесії зокрема [13].
Слід зазначити, що право на вивчення релігії закріплено більшістю конституцій західних країн, воно є
складовою права на здобуття освіти відповідно до національно-культурної приналежності особи [14]. Як
відзначає В. Єленський, право на вивчення релігії в західноєвропейських країнах включає в себе право на
створення приватних шкіл, підконтрольних тій чи інший церкві, та право на вивчення релігії в
державних школах. У деяких країнах релігійне навчання в публічних школах є нормою конституції
(Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Чехія), в інших – не забороняється, але й не запроваджується
конституційно і регулюється законами. Відносини між владою і конфесійними школами можуть мати
контрактний характер (Франція, Іспанія); в деяких країнах конфесійним школам надається статус
публічних (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Словаччина) [15: 32-36].
Як правило, конфесійні школи в західних країнах у тій чи іншій мірі користуються фінансовою
підтримкою держави. Таке фінансування може включати оплату персоналу й вартість підручників при
наданні школі статусу публічної. В інших випадках держава забезпечує безплатне навчання в частині
навчальної програми, що здійснюється за державними стандартами.
Кількість учнів, які отримують загальну освіту в конфесійних навчальних закладах у західних
країнах, доволі висока. Навіть у Франції, яка вважається найбільш секулярною серед
західноєвропейських країн, в таких школах (як правило, це католицькі школи) одержує загальну освіту
майже 20 відсотків учнів.
Звісно, існують певні відмінності у викладанні релігії у конфесійних і державних школах – останні
мусять обмежувати обов’язковий релігійний компонент, щоби бути відкритими для інших релігійних і
філософських ідей, сприяти толерантності [14].
У різних країнах важливість релігійних дисциплін оцінюється по-різному і, відповідно,
запроваджуються різні системи оцінювання знань учнів з них. У деяких країнах оцінки з релігії не
виставляються в атестати зрілості, в інших – релігія як дисципліна нічим не відрізняється від інших
дисциплін. Статус учителя релігії теж різний у різних країнах. У деяких країнах таких викладачів
готують в державних ВНЗ так само, як і викладачів інших предметів. У багатьох країнах немає
заперечень щодо викладання релігійних дисциплін духовними особами [15].
У цілому характер навчання релігії у західних країнах залежить переважно від моделі державноцерковних відносин. Але принцип нейтральності ставлення держави до релігії, як правило, не означає
байдужості до релігійних цінностей. І принцип нейтральності для державних шкіл зовсім не означає, що
такі школи мусять бути цілком секулярними й вилучати навчання релігії зі своїх програм.
Ми вважаємо, що підставою для релігійної толерантності виступає саме правова рівність конфесій, а
отже рівність у реалізації права на освіту. Тому, підсумовуючи, слід відзначити, що створення в Україні
можливості організації релігійної освіти різних форм та видів є нагальним обов'язком держави не тільки
з огляду на виконання стандартів дотримання прав особи, але й точки зору інтересів самої держави у
процесі формування релігійної толерантності. Адже згідно з принципами, визнаними міжнародною
спільнотою, громадянин має обов'язки тільки перед тією державою, в якій можливий вільний і повний
розвиток його особистості.
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Самойленко О. А. Формирование религиозной толерантности с помощью образования.
В статье анализируется вопрос обеспеченности равных прав и возможностей для всех религиозных
организаций, создания надлежащих условий для их эффективного функционирования как необходимой
составляющей формирования религиозной толерантности. Акцентируется внимание на роли
образования в указанных процессах, в частности на религиоведческом образовании разных форм и видов,
которое является важным направлением повышения уровня духовной культуры человека.
Samoilenko O. A. The Formation of Religious Tolerance by Means of Education.
In the article the question of providing the equal rights and possibilities is analysed for all religious
organizations, creation of the proper conditions for their effective functioning as a necessary constituent of
religious tolerance formation. Attention is accented on the role of education in the indicated processes, in
particular on religious study education of different forms and kinds, which is an important direction of the
increase of a man's spiritual culture level.
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ВИТОКИ СВІТОГЛЯДУ П. А. ТУТКОВСЬКОГО
У статті зазначено, що П. А. Тутковський належав до когорти вчених, які, з одного боку, закладали
підвалини сучасної науки, з іншого – усталювали нову парадигму цілісності світу, єдності людини та
природи. Проаналізовано впливи сучасної вченому філософської думки та досягнень тогочасної науки.
Встановлено, що його біосферні узагальнення розвивалися як на основі світових набутків у сфері наук
про Землю, так і в руслі національного світогляду.
Глибокі та радикальні зміни, які відбулися теренах нашої планети, актуалізують вироблення нової
парадигми в поясненні сутності людини, її місця та ролі у природі. На сучасному етапі, коли людство
наближається до екологічної кризи, потрібно теоретично дослідити історичні витоки такої парадигми і,
узагальнивши цей досвід, запобігти посиленню шкідливих антропогенних впливів на природні
екосистеми, відтак, цей суто теоретичний напрямок філософських розвідок набуває практичного
значення. Разом з тим, серед різноманітних виявів цієї проблеми важливим на сучасному етапі є
повернення до української культурної спадщини імен, які були в радянські часи штуно вилучені з
ідеологічних питань. У процесі національного відродження вкрай необхідним стає звернення до
філософської спадщини вітчизняних мислителів, що містять у собі фундаментальні архетипи
національної культури. У цьому контексті серед персоналій особливе місце належить
П. А. Тутковському, світоглядно-філософська концепція якого поєднує в собі тогочасні здобутки
філософської думки та науки.
Значний обсяг матеріалів, де аналізуються наукові досягнення вченого, почав формуватися ще в
радянські часи і пов’язаний із традицією друкувати матеріали, приурочені, зазвичай, до ювілейних дат, в
яких досліджувались роботи вченого в галузі природознавства та його організаційна роль у створенні
української академічної науки: праці М. Гуменюка, І. Іванової, О. Каптаренко-Черноусової, Г. Коленка,
О. Маринича, В. Онопрієнка, В. Різниченка, І. Ровенчака, В. Скавронського, В. Цицюри та ін. Попри це,
джерела, світогляду П. А. Тутковського досліджені недостатньо. Така спроба була здійснена лише
В. Крисаченком. Відтак метою статті є цілісний філософськй аналіз витоків світогляду
П. А. Тутковського. Мета статті зумовила необхідність розв’язання таких дослідницьких завдань:
встановлення значення творчих ідей П. А. Тутковського в контексті сучасності; визначення й аналіз
витоків його світогляду; розкриття ролі національного світогляду у процесі формування світогляду
вченого.
Павло Аполлонович Тутковський був одним із визначних представників вітчизняної та світової науки
кінця ХІХ – початку ХХ століть. Становлення його як ученого і мислителя відбувалося в досить важких
умовах, що, однак, лише допомогло йому сформуватися як досліднику із самостійним науковим
мисленням. За власними спогадами вченого, вже у п’ятому класі Першої Житомирської гімназії він
почав виявляти підвищений інтерес до природничих наук, у яких "не було мертвого догматизму й усі
висновки були науковообґрунтовані", природознавчі книжки приваблювали юнака перш за все
"матеріалістичним світоглядом та відсутністю містицизму". Одночасно він почав захоплюватись
ознайомленням "поза офіційними підручниками з кращими творами в галузі історичних та соціальних
наук, а саме з творами Дрепера, Бокля, Е. Тейлора, Герберта Спенсера, Писарева, Чернишевського,
Лаврова…" та інших [1: 5-6]. Хоча це читання було несистемним і без керівництва, воно без сумніву
сприяло формуванню світогляду майбутнього мислителя.
Після закінчення гімназії із срібною медаллю та негативною характеристикою (саме за читання
забороненої літератури), він вступив у 1878 р. на фізико-математичний факультет Київського
університету св. Володимира. Утім, характеристика з гімназії, проігнорована в університеті, все ж
підтвердилася. П. А. Тутковський взяв участь у студентських хвилюваннях, за що був після закінчення
першого курсу виключений на рік з університету. На думку М. Ю. Костриці та Г. П. Мокрицького, цей
факт опосередковано підтверджує, що читання забороненої літератури виховало в ньому загострену
соціальну чутливість до суспільно-громадських явищ [2]. На це також вказує специфічний опис життя
простих людей, що він спостерігав мандруючи нетрями Волинського Полісся: "На галявинах
трапляються зрідка злиденні сільця, при вигляді яких мимохіть стискається від жалю серце… Із
здивуванням запитуєш себе, як можуть жити люди на цих похмурих, підозрілих трясовинах" [3: 34]. На
думку Г. І. Денисика та Б. Д. Панасенка, такий підхід П. А. Тутковського до справи яскраво віддзеркалює
його гуманістичні погляди [4: 16].
Як зазначав Є. Андрос: "Сфера міжіндивідуальних стосунків, спілкування, комунікативна сфера
завжди належали до фундаментальних вимірів людського світу. Так було впродовж віків. Так є і нині" [5:
226]. Саме у процесі навчання П. А. Тутковський долучився до природничо-наукової сфери знання.
Завдяки ж власним якостям, будучи людиною енциклопедичних знань, прагнучи до узагальнень та
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логічної довершеності у всіх своїх дослідженнях, П. А. Тутковський у своїй діяльності підійшов до
вирішення проблем, котрі мали філософський характер і викликали в ньому досить жвавий інтерес:
"Вивчення неорганічної природи у всій її сукупності… приводить нас до пізнання фактів та законів,
дивовижних за своєю величчю, своєю продуктивністю, своїм захоплюючим інтересом і своїм
філософським значенням" [6: 298].
Аналізуючи творчий спадок П. А. Тутковського, можна зробити висновок, що на формування його
світогляду вплинули такі напрямки філософської думки як позитивізм, природничо-науковий
матеріалізм та, особливо, еволюціонізм. Й це цілком закономірно, адже, по-перше: вони були одними з
найбільш популярних у ХІХ ст., коли власне й відбувалося становлення світогляду вченого; по-друге:
саме ці напрямки домінували у середовищі природничо-наукової інтелігенції того часу.
У ХІХ ст. природознавство, нагромадивши досить великий емпіричний матеріал, теоретично його
узагальнювало. Натурфілософії як науці наук приходить кінець, відтак для багатьох мислителів ера
метафізики закінчилася і почалася ера позитивного знання, ера позитивної філософії. Позитивізм як
філософський напрямок базується на парадигмальній пізнавально-метотодологічній установці – позитивне
знання може бути отримане як результат суто наукового пізнання [7: 527]. Найбільш відомими
представниками так званого "першого" позитивізму були Огюст Конт, Джон Стюарт Мілль та Герберт
Спенсер. Позитивізм не лише проголошував єдність наукового методу і його примат як інструменту
наукового пізнання, але підніс до небес науку як єдиний засіб вирішення проблем, що віками мучили
людство, йому властива віра в наукову раціональність [8: 370]. На нашу думку, вплив позитивізму на
світогляд П. А. Тутковського не є елементарно зумовленим сферою діяльності. Методологія природничих
наук відповідала самому способу його мислення: "Дуже захоплював сам характер природничої праці, де все
засноване на фактичних підставах, де все точно обґрунтоване й може бути цілком перевірене; це є повна
протилежність до гімназійної "науки", де все було догматичне, довільне й безпідставне. Присвятити все
життя такій природничій роботі – це було для мене справжнє щастя" [1: 16-17]. Один з основних постулатів
позитивізму, про те, що науковець має досягати позитивного, корисного для виробництва результату,
активно реалізується у творчості П. А. Тутковського (взяти хоча б значну кількість науково-популярних
статей) та, найбільш послідовно, в його громадській діяльності (популяризація наукових досягнень, робота
в Комісії для виучування природних багатств України тощо). Його дослідження значною мірою
відповідають уявленням О. Конта про позитивну стадію людського пізнання, в якій людський розум визнає
неможливість отримати абсолютне знання, відмовляється від дослідження походження і мети Всесвіту, і
знання внутрішніх причин явищ для того, щоб зайнятися відкриттям їхніх законів, тобто незмінних
відносин послідовності і подібності явищ. Зокрема, П. А. Тутковський, описуючи історію планети, уникає
питань "Чому?", а ставить питання "Як?" та "Коли?". Та й то, за відсутності достовірних фактів,
намагається не висувати жодних гіпотез. Зокрема, в питанні про походження життя: "Після азойського
періоду в морях, більш охоловших, вже могло з’явитися і дійсно з’явилося життя, – утворились
найпростіші рослини і тварини. Як і коли саме виникли ці живі організми, – цього ще до сьогодні неможна
з точністю встановити через відсутність достатньої кількості залишків цих організмів". В кінці ж роботи він
робить важливе зауваження, що висновки визначені даними, які "базуються не на довільних вигадках, –
легендах чи повір’ях, а на нечисленних безперечних фактах…" [9: 12, 60].
Природничо-науковий матеріалізм (за термінологією "марксистсько-ленінської філософії" –
"вульгарний матеріалізм" [10: 73]) був одним з найбільш впливових ідейних напрямків ХІХ – початку
ХХ ст. Він розвинувся, насамперед, у середовищі найбільш активних представників так званого
"третього стану": лікарів, учителів, інженерів тощо. Серед найбільш відомих речників природничонаукового матеріалізму можна виділити Карла Фогта, Якоба Молешотта та Луі Бюхнера, ідеї яких
близькі до позитивістських. Загалом, відмічаючи значні заслуги цієї течії в поширенні матеріалістичних
настроїв серед природознавців і взагалі серед "читаючої" публіки їх необхідно характеризувати як
популяризаторів матеріалізму в доступній та спрощеній формі. Відтак вага їх була наскільки велика,
настільки ж короткочасна [11: 85]. Вплив природничо-наукового матеріалізму на світогляд
П. А. Тутковського не набув значного рівня. Опосередковано його можна простежити через згадування
вченим у своїй автобіографії факту захопленості в молоді роки читанням робіт Дмитра Івановича
Писарєва – російського публіциста та літературного критика, популяризатора природничо-наукових
теорій, відомого як прихильника природничо-наукового матеріалізму. Зокрема, він відстоював ідею, що
просвіта та розум, залучення до природничо-наукового знання здатні здійснити розумову емансипацію
людини через популяризацію матеріалізму [7: 518]. Крім того, П. А. Тутковського зближує з
представниками природничо-наукового матеріалізму негативне ставлення до ролі релігії в суспільстві.
Так, порівнюючи роль науки та релігії в побутовому житті, в індивідуальній та суспільній моральності
людей, відзначає вплив релігії як такий, що "був завжди дуже невеликий": "Справжній гуманізм та
висока моральна цивілізація", – наголошував П. А. Тутковський, – "розвивалися незалежно від
релігій" [12: 457].
На відміну від природничо-наукового матеріалізму, еволюційна ідея наскрізно пронизує усю творчість
П. А. Тутковського. Важливо усвідомлювати, що ні сам образ еволюціонізму, ні моделі та програми,
пов’язані з ним, не мають абсолютного та завершеного характеру [13: 16]. Відтак, варто говорити про
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багатовимірний вплив на світогляд П. А. Тутковського ідей адептів еволюціонізму – Ч. Лайєля, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвіна, Г. Спенсера, Е. Тейлора та ін. Основні положення їхніх концепцій співзвучні ідеям
П. А. Тутковського. Зокрема він зазначав, що "вся природа Землі, і неорганічна (материки, моря, океани,
гори, низовини, ріки, озера та ін.), і органічна (усі рослини, тварини і сама людина) не з’явилися на світі
одразу, не були створені, але виникли шляхом довгих повільних змін, – шляхом поступового природного
розвитку (еволюції)". Учений наголошував, що уся природа Землі і тепер потрохи змінюється, розвиток її
просувається далі, "точно так, як і розвиток людини" [9: 60].
П. А. Тутковський підтримував ідеї Едварда Барнета Тейлора – відомого антрополога та
загальновизнаного провідника ранього англійського еволюціонізму. Зокрема погоджувався з ним, що
певно "жоден народ не повернеться до попереднього варварства, як тільки не зміниться сама природа
Землі" [12: 458]. Водночас, П. А. Тутковскому не властивий погляд на історичний соціокультурний
процес як однолінійну еволюцію. Скоріше він наближається до Г. Спенсера, не наполягав на
незворотності розвитку суспільства за наперед визначеними етапами, а, навпаки, підтримував думку, що
вони розвиваються як відповідь на їхнє соціальне та природнє оточення [14: 49]. Зокрема,
П. А. Тутковський вважав, що в еволюції культури, як у кожній еволюції, бувають тимчасові й місцеві
епохи занепаду. Еволюція культури, поступ, рух наперед, хоча й загальнохарактерні для всього людства,
визначаються певними умовами: талановитістю народу, здатністю його правильно, терпляче та
безперервно працювати; встановленям поділу праці або диференціацією функцій у громаді; певної
густоти; переходом до осілого способу життя; наявністю в народу суспільного почуття, солідарності та
об’єднання; природніми умовами [12: 458].
У багатьох дослідженнях П. А. Тутковським використовується принцип актуалізму, опрацьований
видатним британським геологом Чарльзом Лайєлем. Суть актуалізму (чи уніформізму) – постулювання
ідеї, що на основі вивчення сучасних процесів можна висновувати про аналогічні процеси минулого [7: 18].
На думку Ч. Лайєля, можна і необхідно припускати, що в минулі геологічні епохи діяли такі ж самі і ті ж
самі геологічні сили, котрі визначають образ планети і нині: вулкани, вітри, землетруси, сонячне світло,
вода тощо. Інакше кажучи, для пізнання минулого Землі людям немає не протрібно залучати надприродні
та потойбічні сили [15: 96]. Саме з таких позицій виходив П. А. Тутковський, аналізуючи природу та місце
в ній людини. Він наголошував, що про минуле Землі може нам оповісти лише сама її природа: "Немає
жодних підстав думати, що на Землі колись творилися якісь дива, що на Землі діяли якісь інші сили, ніж
тепер". Учений вказував на сучасні природні зміни в результаті дії води, вітру, сонця, підземного тепла,
рослин і тварин, та відсутність втручання у життя природи якихось надзвичайних сил, висновував, що так
було і за попередніх часів: завжди на Землі відбувалися повільні зміни морів та суходілів, гір та низовин,
працювали морські хвилі, річки та струмки, тощо. Оскільки, усі ці природні події залишають по собі певні,
цілком виразні і визначені сліди або наслідки, то "якщо ми добре вивчимо ці наслідки, то вони будуть для
нас прикметами минулих подій на Землі". За цими прикметами можна пізнавати й відбудовувати колишні
природні події. "Треба тільки пильно спостерігати, що саме тепер робиться у природі", – підсумовував
він [9: 4-5].
Еволюціоністський позитивізм, домінував у свідомості європейської та північноамериканської
інтелігенції аж до початку Першої світової війни. І представники української думки не були виключені з
цього процесу. Тому, разом з
М. П. Драгомановим, М. С. Грушевським, М. М. Ковалевським,
М. І. Костомаровим та ін., П. А. Тутковський цілком логічно був прихильником концепцій О. Конта та
Г. Спенсера.
У руслі даних напрямків формуються сціентистські погляди вченого. Він розглядає науку як одну з
визначальних характеристик сучасності. Наголошує, що становленню та розвитку справжнього
гуманізму та високої моральної цивілізації найдужче сприяла наука і лише "точна природнича наука
довела справжню рівність усіх людей та однакове право їхнє на щастя, тільки наука надала підґрунтя
старовинним змаганням людей до свободи, рівності та братерства", саме "з представників науки були
ініціатори та провідники гуманних та альтруїстичних принципів у індивідуальному та суспільному
житті; тільки наука створила й просуває вперед справжній поступ людства" [12: 457].
П. А. Тутковський належав до когорти вчених, які, з одного боку, завершували епоху класичного
природознавства, з іншого – закладали підвалини сучасних посткласичних географії, геології та екології.
Відтак, цілком логічно, що на формування світоглядних засад П. А. Тутковського вплинули основні
тогочасні досягнення науки. Зокрема, це стосується його вчення про біосферу, що зазнало
ремінісцентного впливу ідей попередників. Французький натураліст Ж.-Л. Бюффон започаткував ідею
про органічні частинки або молекули. Німецький філософ Г.-В. Лейбніц ввів поняття монад. Ідея про
синкретизм живого і неживого дістала своє продовження у працях французького еволюціоніста Ж.Б. Ламарка, який власне і ввів у науковий обіг термін "біосфера", як і термін "біологія". Та, як зазначає
В. С. Крисаченко [16: 7], чи не найближче до новітніх уявлень про біосферу наблизився у своїх роздумах
німецький географ-енциклопедист О. фон Гумбольдт, зокрема у фундаментальній багатотомній праці під
назвою "Космос". Визначальній ліній природознавства Нового часу на пошук індивідуальних
особливостей будови та життєвих функцій організмів, найдрібніших відмінностей між ними, описові
дедалі нових речей та об’єктів універсуму, О. фон Гумбольдт протиставив пошук загальної підстави
42

П. П. Хімич. Витоки світогляду П. А. Тутковського

законів організованості природних тіл, їхньої єдності та взаємозумовленості: "Узагальнення фізичних
законів та виклад загальних висновків, – підкреслював натураліст, – належать вченню про Космос, котре,
щоправда, є для нас ще й досі індуктивною наукою. Матеріалом для цього вчення слугує опис життя
організмів (тварин та рослин) в умовах ландшафтних і місцевих взаємозв’язків з різноманітними
формами земної поверхні, кожна з яких є лише незначною частиною всього життя нашої планети" [17:
92-93]. О. фон Гумбольдт намагався охопити цілісним поглядом явища еволюційного сходження від
найпростіших форм матерії до найскладніших. Ідеї О. фон Гумбольдта були в подальшому отримали
розвиток в працях австрійського геолога Е.-Ф. Зюсса, зокрема в його тритомнику "Образ Землі", де
докладно проаналізовано феномен біосфери та викладено його розуміння як особливої геологічної
оболонки планети, поряд з такими відомими і важливими оболонками як сфера води (гідросфера),
повітря (атмосфера) та мінеральних структур (літосфера) [18: 20].
Висновки світоглядного рівня закорінені почасти в глибинні архетипи людського мислення загалом, а
почасти в особливості ментальності та традицій осягнення навколишнього середовища того чи іншого
етносу. Тому закономірно, що ідеї П. А. Тутковського пов’язані з потужною національною світоглядною
та науковою традицією в особі ряду видатних українців: Данила Михайловича Велланського (Кавунника)
(1774 – 1847), Михайла Олександровича Максимовича (1804 – 1873) та Миколи Васильовича Гоголя
(1809 – 1852).
М. О. Максимович – учений енциклопедист, відомий фахівець у галузі історії, філології, етнографії,
біології. У так званий "московський період" (1823 – 1834 рр.) видрукував кілька узагальнюючих
натуралістичних праць. Учений схилявся до розгляду живої природи в її цілісності та розвитку, зокрема,
він зазначав: "Отже, не з ланцюгом чи драбиною уподібнюється царство рослин; але скоріше його можна
уподібнити мережі, в якій, так би мовити, схоплене життя рослини і перепинено її устремління!" [19:
357]. Таким чином, М. О. Максимович, на відміну від пануючих на той час таксономічного та
есенціалістського підходів до феномену життя пропонує розглядати спільноту живого на планеті як
певну мережу, тканину біоти. Ця ідея була блискуче розвинена П. А. Тутковським у його концепції
біосфери.
На відміну від М. О. Максимовича, що в подальшому присвятив себе національному відродженню,
освіті та письменству, Д. М. Велланський повністю присвятив себе медико-біологічним пошукам. Він
відомий насамперед своїми медичними та натурфілософськими трактатами, в яких він намагався
синтезувати класичну українську натурфілософію з новітніми європейськими віяннями, зокрема,
філософією природи Шеллінга. У вченого особливе бачення динаміки живої та неживої природи,
структура якої та взаємодія природних сил виступають основою існування та класифікації наук про
природу. Роблячи наголос, що в довкіллі головне – суть зв’язки, функції, мислитель наближається до
еволюційного та екологічного стилів мислення. Д. М. Велланський вживає термін "органічна сфера",
який, по суті, наближається до поняття "біосфера" П. А. Тутковського: "Єдина сутність життя є
внутрішній центр, а нескінченна множина її форм складає зовнішню периферію органічної сфери, яка в
загальному витворі і в конкретних видах постає цілісною, влаштованої з центру і периферії… Як всі
частини і системи одного органічного тіла містяться в єдиному його складі, так особливі організми
відносяться до загального органічного світу…" [19: 358].
М. В. Гоголь відомий не лише як митець, але й науковець, історик та педагог. Проте значний внесок
зробив і як натураліст, причому нового типу світогляду. Аналіз його антрополого-географічних творів
розкриває намір автора обґрунтувати як системне, так і історичне бачення Землі, враховуючи вплив
обставин навколишнього природного середовища на минуле, характер і долю народів. У праці "Думки
про географію" М. В. Гоголь описав власну концепцію географічної науки та методів її пізнання. Він
звертає увагу на велику кількість найдокладніших подробиць, огорнутих у "бездумну та дивну форму
викладання", що потребує надзвичайної пам’яті. У голові ж, вважає вчений, такий феномен не
утримується як єдине ціле, а постає як "ретельно оброблені, розрізнені частини, якими не керує одне
потужне життя". Отож викладання географії у школі необхідно зосередити на створенні цілісного образу
планети. На думку вченого, об’єктами фізичною географії є ландшафти, географічні утвори, царства
рослин і тварин, людство. Відтак вона концептуально передує "Загальному землезнавству"
П. А. Тутковського. Прикметно, що М. В. Гоголь фактично закликав вивчати вплив природи на людину:
"Твори мистецтва взагалі явлені дотепер у географів виїмково… Вони відрубані, як сокирою, від свого
джерела. Я вже не кажу про те, що в них взагалі не представлений цей шлюбний союз людини з
природою…" [19: 361-362, 364].
Цілком природно, що в такій інтелектуальній традиції, у руслі світових набутків у сфері наук про
Землю та цілісного екофільного національного світогляду формувалася власна концепція біосфери
П. А. Тутковського. Якщо ж розглядати останню у контексті біосферних ідей В. І. Вернадського, то
цілком правомірним є твердження про усталюваність на тогочасних українських теренах парадигми
цілісності світу, єдності людини та природи, людиновимірності людських діянь.
Отже, як і в більшості природничо-наукової інтелігенції того часу, на процес формування світогляду
П. А. Тутковського найбільший впливали позитивізм та еволюціонізм. Він із завзяттям приймає
проголошений позитивізмом примат наукового методу як інструменту наукового пізнання, визнає науку
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як єдиний засіб вирішення проблем, що віками мучили людство. Еволюційні ідеї Ч. Дарвіна, Г. Спенсера,
Е. Тейлора та ін. наскрізно пронизують творчу спадщину вченого, у якій немає місця креаціоністським
уявленням. Слідом за Г. Спенсером, П. А. Тутковський надає еволюції універсального значення. Вплив
природничо-наукового матеріалізму, як одного з найбільш впливових ідейних напрямків ХІХ – початку
ХХ ст., на світогляд П. А. Тутковського можна визначити як незначний. У руслі даних напрямків
формуються сціентистські погляди вченого.
На формування світоглядних засад П. А. Тутковського вплинули основні тогочасні досягнення
науки, зокрема ідеї цілісного осягнення довкілля. Оскільки міркування світового масштабу завжди
укорінені почасти в глибинні архетипи людського мислення загалом, а почасти в особливості
ментальності та традицій осягнення навколишнього середовища того чи іншого етносу, то й біосферні
узагальнення П. А. Тутковського розвивалися як на основі світових набутків у сфері наук про Землю (ідеї
Ж.-Л. Бюффона, Г.-В. Лейбніца, О. фон Гумбольдта, Е.-Ф. Зюсса), так і у руслі та цілісного екофільного
національного світогляду (міркування Д. М. Велланського, М. О. Максимовича, М. В. Гоголя). Такими є
основні джерела світогляду П. А. Тутковського. Більш ґрунтовне та всебічне вивчення їх, безумовно ще
попереду, як і узагальнення традиції цілісного осягнення довкілля.
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Химич П. П. Истоки мировоззрения П. А. Тутковского.
В статье отмечено, что П. А. Тутковский принадлежал к когорте ученых, которые, с одной стороны,
закладывали фундамент современной науки, с другой – упрочивали новую парадигму целостности мира,
единства человека и природы. Проанализированы влияния современной ученому философской мысли и
достижений тогдашней науки. Установлено, что его биосферные обобщения развивались как на основе
мирового достояния в сфере наук о Земле, так и в русле национального мировоззрения.
Khimych P. P. Sources of World View of P. A. Tutkovskiy.
In the article it is generalized, that P. A. Tutkovskiy belonged to the cohort of scientists, who, on the one hand,
mortgaged foundations of modern science, on the other – strengthened the new paradigm of integrity of the
world, unity of man and nature. Influences of modern to the scientist philosophical idea and achievements of that
time science are analysed. It is set that his biosphere generalizations developed both on the basis of world
properties in the field of sciences about Earth and in a river-bed of world view.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
У статті висвітлено історичний шлях становлення кафедри педагогіки Житомирського державного
університету імені Івана Франка від моменту її створення до 2009 року. Автором простежується
динаміка зростання наукового потенціалу кафедри, аналізуються сучасні досягнення, прогнозуються
подальші напрями наукової та педагогічної діяльності її колективу.
Історія становлення кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка
тісно пов’язана із історію всього навчального закладу. Її було створено у 1929 році на базі циклової
комісії соціально-економічних дисциплін. Метою цієї статті є спроба відновити історичний шлях
становлення та розвитку кафедри педагогіки ДЖУ, проаналізувати здобутки її колективу, визначити
перспективи подальшого поступу.
З 1944 року вона називалась кафедрою педагогіки і психології, а з 1983 року – педагогіки. Її
засновником і першим завідувачем був І. І. Афанасьєв, викладач педагогіки та відповідальний працівник
губнаросвіти [1: 17]. Він з повним правом може називатися ветераном нашого університету, оскільки
розпочав свою педагогічну діяльність ще у важкі роки громадянської війни і брав активну участь у
громадсько-політичному житті Житомирського педінституту до 1954 року. Саме він з 1928 року обіймав
посаду першого декана молодшого факультету інституту, який готував учителів початкової школи
(створено на базі Житомирського педагогічного технікуму) [1: 34], а в 1929-1230 н.р. одним із перших
його було переведено на посаду професора, як одного із найдосвідченіших викладачів і науковців [1: 42].
До ІІ світової війни кафедра проводила значну роботу щодо ліквідації неписьменності серед
населення, зокрема організувала шефство над 130-м Богунським і 131-м Таращанським полками, якими у
20-х роках командували герої громадянської війни Іван Дубовий та Ілля Гаркавий. Викладачі виступали з
лекціями, студенти допомагали командуванню ліквідувати неписьменність серед червоноармійців.
Доброю традицією стало спільне проведення першотравневих свят в інституті або безпосередньо у
військових частинах. У свою чергу командування полків і червоноармійці допомагали інституту в роботі
фізкультурних гуртків, керували військовою підготовкою, студенти проходили табірні збори і
стажування в Богунському і Таращанському полках [1: 37].
У другій половині 30-х років і в передвоєнні роки майже весь адміністративно-викладацький
колектив інституту складався з молоді, здебільшого із випускників. Так на кафедрі педагогіки почали
працювати випускники нашого інституту Н. І. Михайлова. Є. А. Соколовський, О. О. Масіч та інші, які
значно активізували навчальну та наукову роботу. Про це яскраво свідчать матеріали звітної наукової
конференції 1940 року, де схвальну оцінку одержала доповідь Н. І. Михайлової "Індивідуальний підхід у
вихованні свідомої дисципліни" [1: 58]. Очолював кафедру педагогіки у ці роки професор
С. М. Смолінський, якого наприкінці 30-х років після звільнення Західної України від панської Польщі
було відкомандировано на посаду завідуючого кафедрою Львівського педінституту. У повоєнний час
професор С. М. Смолінський працював ректором цього навчального закладу. Кафедру ж педагогіки
Житомирського педінституту в останні передвоєнні роки очолював О. О. Масіч [1: 57].
У період Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) багато викладачів кафедри педагогіки змінили
студентські аудиторії на армійські роти й батальйони. Так, лаборант кафедри педагогіки С. Л. Близнюк з
1941 по 1947 рік служив у лавах Радянської армії. Брав участь у боях на Південно-Західному Донському,
Центральному, І та ІІ Білоруських фронтах. Звільняв від фашистських загарбників Білорусію, Польщу,
Німеччину. Був сім разів поранений і двічі контужений; нагороджений за участь у боях орденами
Бойового Червоного Прапора, Вітчизняної війни. Славний бойовий шлях від Сталінграда до Берліна
пройшов й інший викладач кафедри педагогіки – І. Т. Ярош.
Новий, перший після звільнення від окупантів, навчальний рік інститут розпочав у складі 9 кафедр,
які об’єднували 31 викладача, багато з яких повернулися до рідного навчального закладу з фронтових
частин, партизанських загонів, з евакуації. Серед них була і Н. І. Михайлова, яка у 1947 році очолила
кафедру педагогіки [1: 77].
© Антонова О. Є., 2010
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Як і в попередні роки, кафедра педагогіки залишалася центром фахового гартування майбутніх
педагогів. 50-60-ті роки знаменувалися посиленням ролі кафедри педагогіки у діяльності Житомирського
педагогічного інституту, яка озброювала студентство теорією і навичками педагогічної майстерності,
прищеплювала любов до обраної професії, узагальнювала багатющий досвід майстрів педагогічної
справи. У цей період понад 15 років кафедру очолював кандидат педагогічних наук доцент Сергій Лукич
Близнюк (1918 – 1984).
Колектив кафедри, очолюваної С. Л. Близнюком, складався з фахівців, які мали багаторічний досвід
роботи в школі і вищих навчальних закладах – кандидати педагогічних наук, доценти Н. І. Михайлова,
В. Х. Харкевич, А. В. Іванченко, старші викладачі К. І. Шендер, І. Т. Ярош, В. І. Зарудяна. Кафедра
залучала до читання окремих тем курсу досвідчених педагогів, майстрів шкільної справи, підтримувала
тісні зв’язки з школами області, була пристрасним пропагандистом педагогічної справи. Багато сил
докладали викладачі проведенню педагогічної практики в школах, піонерських таборах тощо.
Почастішали виїзні засідання кафедри у школах області, які стали системою.
Одночасно кафедрою здійснювалася і досить значна наукова робота. Так, низку публікацій
С. Л. Близнюка, Н. І. Михайлової, К. І. Шендер, В. Х. Харкевича було надруковано в союзних та
республіканських виданнях [1: 107]. На початку 70-тих років кафедру зміцнено працівниками з
науковими ступенями і вченими званнями. Так, викладацький склад поповнили доценти Л. І. Кобзар,
В. Л. Сенчило, в.о. доцента – П. А. Ярмоленко. Завідувачем кафедри обрано доцента Івана Федоровича
Роздобудька (1923 – 1993).
Початок 70-тих років в історії кафедри педагогіки позначився як період великої і копіткої роботи
щодо ґрунтовної підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, значне місце в якій посідало питання
зв’язку зі школами і органами народної освіти. У практиці ці контакти набули різноманітних форм:
поглиблена підготовка вчителів на місячних курсах при інституті; виїзди кафедри в школи для спільних
засідань з педагогічними радами шкіл і предметних комісій; виступи, доповіді, лекції, наукові
повідомлення викладачів на постійно діючих семінарах учителів, класних керівників, директорів, завучів
та організаторів виховної роботи шкіл; залучення вчителів до розробки науково-методичної тематики
кафедри; до участі в науково-практичних конференціях викладачів; вивчення, узагальнення і
популяризація передового досвіду вчителів; постійно діючий університет педагогічних знань та інші [1:
139].
У 1971 році колектив кафедри педагогіки і психології поповнився викладачами Бердичівського
учительського інституту, який у зв’язку із реорганізацією було переведено до Житомира.
Упродовж 70-тих років викладачі кафедри педагогіки спрямовували свою науково-дослідну роботу на
розв’язування актуальних проблем навчального і виховного процесу в школі і ВНЗ, досліджували
питання удосконалення навчального процесу школи, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
праці, зв’язку навчання з вихованням, патріотичного виховання учнівської молоді, психологічних основ
її навчання, науково-атеїстичного виховання, впливу соціального середовища на формування особистості
школяра, формування моральних ідеалів учнів. З цих напрямів викладачі кафедри опублікували 72
роботи загальним обсягом 66 друкованих аркушів. Серед них методичний посібник для вчителів доцента
І. Ф. Роздобудька "Використання кіно на уроках праці", методичний посібник для студентів-заочників
доцента П. С. Горностая "Методичні вказівки до вивчення курсу загальної психології студентами заочної
форми навчання", а також монографії доцента А. В. Іванченка "Методика науково-атеїстичного
виховання в школі", "Науково-атеїстичне виховання учнів у навчально-виховній роботі
профтехучилища" та посібник для школи "Значення атеїстичної роботи в комуністичному вихованні" [1:
143, 175].
У 1978 році викладачі кафедри взяли участь разом із обласним відділом народної освіти та інститутом
удосконалення кваліфікації вчителів у підготовці і проведенні науково-практичної конференції на тему"
"Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в школі і підвищення якості знань учнів". На ній з
доповідями виступили 20 викладачів інституту і 49 вчителів області.
У жовтні того ж року на базі кафедри педагогіки було проведено республіканську нараду-семінар
завідуючих кафедрами педагогіки і психології педінститутів України з питань поліпшення психологопедагогічної підготовки студентів. З доповідями виступили 8 докторів наук. Учасниками наради на
результатами обговорення були розроблені і прийняті відповідні рекомендації [1: 179].
У період 1975 – 1983 рр. кафедрою педагогіки і психології завідував Кобзар Леонід Іванович. Своїми
успіхами в науці йому завдячують чимало знаних і молодих учених. За спогадами колег Леонід Іванович
був гарним організатором, керівником, який багато часу і життя приділяв молодим викладачам. Саме
тоді після закінчення навчання в аспірантурі в колектив кафедри влилася ціла плеяда молодих
викладачів. Серед них В. Чемоданов, В. Є. Литньов, М. М. Заброцький та багато інших. Леонід Іванович
всю молодь взяв під свою опіку і вчив працювати, починаючи від того, як готуватися до занять із
студентам і закінчуючи проведенням організаційної роботи на кафедрі [3: 19].
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Період 1980-1989 рр. невід'ємно пов'язаний з роботою на кафедрі педагогіки Михайла Михайловича
Заброцького, який сьогодні очолює кафедру психології Житомирського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. У 1980 році, закінчивши аспірантуру в Науково-дослідному
інституті педагогіки за направленням Міністерства освіти на запрошення ректора, Горностая Петра
Сидоровича, приїхав працювати на кафедру, на той час, педагогіки і психології у Житомирскому
педагогічному інституті. Спочатку працював асистентом, потім – старшим викладачем. А пізніше, у
1983 р., коли кафедра була розділена на кафедру педагогіки і кафедру психології, – був призначений
завідувачем кафедри педагогіки. Таким чином, був першим завідувачем кафедри педагогіки у чистому
вигляді.
Під керівництвом М. М. Заброцького працівники кафедри започатковували ряд нових ідей, які
пов'язані з підготовкою студентів до роботи в школі. Починали вводити нові курси: методика виховної
роботи; підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих піонерських таборах; вводився курс
педагогічної майстерності. Обґрунтовувалася нова концепція роботи кафедри, згідно якої вчителю
потрібна не стільки система теоретичних знань з педагогіки, психології, філософії, а інтегрування цих
знань в когнітивну основу прийняття педагогічних рішень. У кожній конкретній ситуації, в яку
потрапляє вчитель у своїй роботі, він повинен побачити педагогічну задачу і знайти її педагогічне
розв'язання. Методика розв'язання задачі здійснюється на основі "згущення" знань. Це відбувається не
тільки шляхом повідомлення теоретичних знань, а шляхом формування навичок розв'язування
педагогічної задачі.
Після вирішення задачі на інтелектуальному рівні, її потрібно втілити в практичний матеріал. А
матеріал у педагогічній діяльності – це практична взаємодія, спілкування вчителя з іншими людьми.
Вирішити ці проблеми не можна повністю ні в лекційних формах, ні на практичних і семінарських
заняттях. Тоді колективом кафедри педагогіки були започатковані система тренінгів, розроблялися ділові
ігри тощо. Тісно співпрацювали з Полтавським педагогічним інститутом, яким тоді керував Іван
Андрійович Зязюн [3: 21-22].
Вперше в організації навчального процесу запроваджувалася підготовка студентів до здійснення
виховної роботи в оздоровчих таборах. Тих студентів, які в подальшому мали працювати в піонерських
таборах, збирали в одному з таких таборів протягом 3-5 днів. За цей період вони повинні були практично
пройти все те, що пізніше мали б проводити з учнями протягом місяця. Така форма навчання давала
можливість здійснювати підготовку до практичної роботи. Допомагали студентам у цьому
М. В. Левківський, М. М. Заброцький, В. Є. Литньов.
У період завідування кафедрою М. М. Заброцьким активно проводилася й наукова робота, яка
здійснювалась у тісному співробітництві з кафедрою психології. Як правило, розроблялася спільна тема,
де кафедра психології вивчала психологічні аспекти, а кафедра педагогіки – педагогічні. Усі ці роки
кафедра займалася темою педагогічної профорієнтації учнів і проблемою підготовки вчителя до виховної
роботи в школі, зокрема, в сільській.
У 1988 р. вийшли методичні рекомендації щодо профорієнтації учнів на педагогічну професію, була
підготовлена до друку монографія з проблем підготовки вчителя до виховної роботи в школі,
започатковано низку досліджень, результати яких лягли в основу монографії "Діти-сироти на
Житомирщині".
Цією діяльність активно займався весь колектив кафедри педагогіки. На ній в цій час працювали
доценти, кандидати наук С. Л. Близнюк, Б. О. Попов, І. Ф. Роздобудько – своєрідний "кістяк кафедри".
Крім того, значний внесок у створення іміджу кафедри педагогіки внесли І. В. Рабчинська, З. А. Осадча,
С. С. Вітвицька, О. А. Дубасенюк, М. В. Левківський, В. Є. Литньов [3: 24].
Кінець 80-х початок 90-х років ознаменувався новим молодим поповненням складу кафедри
педагогіки випускниками нашого педагогічного інституту. Нова генерація наукових та педагогічних
кадрів являла собою потужну хвилю нових ідей, ентузіазму, бажання зробити свій внесок у розвиток
педагогічної освіти в Україні. На посади асистентів прийшли О. С. Березюк, О. В. Ілліна, О. Є. Антонова,
Н. Г. Сидорчук, Н. А. Сейко, Ю. О. Костюшко, С. М. Коляденко, досвідчена вчителька В. М. Єремєєва, а
також випускники Київського педагогічного інституту В. А. Ковальчук, І. І. Коновальчук [4: 73]. Значну
роль у становленні молодого покоління науковців кафедри відіграла Олександра Антонівна Дубасенюк,
яка протягом багатьох років (з 1988 по 2001 рр.) очолювала кафедру педагогіки, і під керівництвом якої
колектив отримав новий поштовх для професійного і наукового розвитку. Олександра Антонівна
розвинула унікальну здатність здійснювати керування науковим колективом, рухаючи його до спільної
мети і не стримуючи, при цьому, індивідуальності особистого наукового пошуку кожного дослідника.
Для переважної більшості членів кафедри їх напрямки науково-дослідної роботи конкретизувалися у
теми кандидатських дисертацій, які було захищено у 90-х роках XX – на початку ХХІ століття.
За 13 років О. А. Дубасенюк ініціювала розробку ряду комплексних наукових тем. У 1988 – 1993 рр.
колектив викладачів кафедри педагогіки працював над комплексною темою "Проблеми вдосконалення
професійної умілості майбутніх учителів-вихователів" (15 викладачів), де було визначено концептуальні
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та методологічні засади дослідження з позиції теорії педагогічних систем; уточнено категоріальний
апарат дослідження ("уміння", "педагогічні уміння", "виховні уміння", "професійна умілість" тощо).
Здійснено експериментальну роботу на всіх факультетах університету шляхом запровадження
експериментальної програми, виявлено особливості та динаміку формування у майбутніх учителів
комплексних педагогічних умінь. Результати роботи було відображено у трьох монографіях, з них дві
одноосібні і одна колективна "Формування виховних умінь майбутніх педагогів" / За ред.
О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченко. – Житомир, 1996); двох навчальних посібниках, п’яти методичних
рекомендаціях для викладачів, педагогів та студентів; багатьох статтях.
У 1992 – 1994 рр. під керівництвом доцента О. А. Дубасенюк розроблялася державна бюджетна тема,
що фінансувалася МОН України – "Технологія навчання у педагогічному вузі (побудова навчального
процесу при викладанні педагогічних дисциплін") з пріоритетного наукового напрямку: Проблеми
нового змісту освіти та методики навчання і виховання. За результатами дослідження розроблена
дидактична система викладання педагогічних дисциплін за технологічним підходом. Створено модель
діяльності вчителя-вихователя, яка відображається в моделі підготовки майбутнього педагога. Проведено
експериментальну перевірку ефективності розробленої технології навчання. Науковим колективом
здійснено технологічну побудову курсу педагогіки у вигляді педагогічного практикуму, який
впроваджено у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів України. "Практикум з
педагогіки" отримав гриф МОН України і пройшов широку апробацію у ВНЗ України, тричі
перевидався, останній раз – у 2004 році. За результатами дослідження проведено міжрегіональну
науково-практичну конференцію: "Соціально-педагогічні проблеми професійної підготовки майбутніх
учителів" (Житомир, ЖДПІ ім. І. Франка, 25-27 жовтня 1993 р.).
У 1997 – 2001 роках О. А. Дубасенюк здійснювала наукове керівництво комплексною темою
"Соціально-педагогічні чинники професійного становлення вчителя". Учасниками наукового проекту
видруковано 274 наукові праці, з них три монографії, навчальні посібники "Історія педагогіки"
(Житомир, 1999), "Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів" у двох частинах
(Житомир, 2001); дев’ять методичних рекомендацій, шість науково-методичних збірників студентських
та аспірантських праць та один студентський збірник інформаційних матеріалів.
Виконавцями комплексної теми в той період захищено три кандидатські дисертації, підготовлено до
захисту ще чотири. За результатами дослідження проведено дві Всеукраїнські конференції: "Актуальні
проблеми соціально-педагогічної підготовки вчителя", організована спільно з Інститутом змісту й
методів навчання МО України у квітні 1999 р., та "Проблеми професійної підготовки педагогічних
працівників" – разом з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України у листопаді
2000 р.
У середині 90-х років склад кафедри педагогіки поповнився викладачами кафедри педагогіки і
психології початкового навчання. Своїм досвідом збагатили скарбницю педагогічних ідей
Т. П. Москвіна, В. І. Кудряшова, Т. С. Гужанова, Т. О. Гришенкова, В. Д. Павленко.
На сьогоднішній день на кафедрі працює 14 викладачів: професори, доктори педагогічних наук
М. В. Левківський, О. А. Дубасенюк; О. Є. Антонова, професор С. С. Вітвицька, доценти О. С. Березюк,
В. А. Ковальчук, Н. Г. Сидорчук, В. М. Єремєєва, В. І. Тернопільська, О. М. Борейко, в.о. доцента
О. М. Власенко, старший викладач, кандидат педагогічних наук Н. М. Мирончук, асистенти
В. В. Павленко, Ю. Ю. Агапов.
Викладачі кафедри активно впроваджують у педагогічний процес індивідуальні, диференційовані та
групові форми навчання, проблемно-пошукові, дослідницькі методи, а також рольові ігри, тренінги.
Упродовж останніх років викладачі кафедри апробують вивчення педагогічних дисциплін за модульнорейтинговою системою. Поширені методи історичного аналізу, вивчення архівних матеріалів,
педагогічного краєзнавства, експрес-контролю, мікровикладання, моделювання; тестові завдання,
реферативні, курсові та дипломні роботи. Творчі результати навчально-експериментального пошуку
викладачів узагальнювалися й репрезентувалися на Всеукраїнських виставках ("Освіта України – 2007",
"Освіта України – 2008").
На кафедрі створено наукову школу "Центр професійної підготовки педагогічних кадрів", яку очолює
доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк, у межах якої розробляються сучасні підходи до
підвищення продуктивності професійної педагогічної діяльності майбутнього вчителя. На основі
розробленої концептуальної моделі професійно-педагогічної діяльності досліджуються теоретикометодологічний,
історико-педагогічний,
гуманістичний,
особистісно-орієнтований,
задачний,
технологічний, структурно-функціональний та соціально-педагогічний підходи.
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Рис. 1. Динаміка рівня фахової кваліфікації викладачів кафедри педагогіки з 1989 по 2009 роки.
Кафедра курує роботу 3 науково-дослідницьких лабораторій, Школи педагогічної підготовки
магістрів, 2 науково-методичних центрів. Науково-дослідною лабораторією акмеології освіти керує
доцент, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук
(м. Санкт-Петербург) Н. Г. Сидорчук. Науково-методичну лабораторію "Освітньо-виховна система
Полісся" очолює доцент, кандидат педагогічних наук О. С. Березюк. Професор, кандидат педагогічних
наук С. С. Вітвицька опікується діяльністю Школи педагогічної підготовки магістрів. Директором
науково-методичного Центру роботи з обдарованою студентською молоддю є доцент, доктор
педагогічних наук О. Є. Антонова, Поліський інноваційний центр освіти та розвитку очолює кандидат
педагогічних наук, доцент Ю. О. Костюшко [4: 74].
За останні п'ять років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових праць, з них 11
монографій, 14 навчальних посібників, 11 наукових збірників, 9 методичних рекомендацій.
Велика увага приділяється кафедрою педагогіки роботі з педагогічно обдарованою молоддю,
стимулюванню творчого пошуку студентів. Під керівництвом провідних викладачів на кафедрі
працюють 10 проблемних груп і наукових гуртків, де майбутні науковці досліджують різні аспекти
історії, теорії та практики навчання, а також беруть участь у студентських науково-практичних
міжнародних та Всеукраїнських конференціях. За результатами наукової роботи студентів опубліковано
більше 17 наукових збірників, понад 300 студентських наукових праць.
Упродовж чотирьох років (1999 – 2002 рр.) кафедра педагогіки виступала організатором II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки, а студентки О. Дідус, О. Вознюк, В. Авдєєва,
А. Білоус, М. Русаловська, О. Космінська, О. Ярош, О. Куц у різні роки ставали переможцями олімпіади
з педагогіки.
Науковці кафедри педагогіки підтримують міжнародні зв'язки з Міжнародною акмеологічною
академією (м. Санкт-Петербург), Інститутом сім'ї та молоді РАО (м. Москва), Вищою школою педагогіки
(м. Варшава, Польща), педагогічним факультетом університету (м. Оломоуць, Чехія). Викладачі кафедри
тісно співпрацюють з науковцями Інституту педагогіки, Інституту проблем виховання, Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України: проведення конференцій, підвищення кваліфікації
співробітників, наукова робота. Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь у багатьох міжнародних,
республіканських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних
проблем педагогічної науки й практики, які проводились у Санкт-Петербурзі, Жешуві (Польща), Києві,
Сумах, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Луганську, Полтаві, Івано-Франківську, Кіровограді, Рівному та
інших.
Кафедра педагогіки постійно підтримує зв'язки з різними типами навчально-виховних закладів.
Здійснюється співпраця з обласним педагогічним ліцеєм, гуманітарною гімназією № 23 м. Житомира,
Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, в яких викладачі кафедри
виступають, обмінюються досвідом роботи. Провідні викладачі кафедри педагогіки надають допомогу
навчальним закладам міста в підготовці аспірантів та магістрантів. На кафедрі постійно надаються
консультації з наукової та методичної роботи різним категоріям педагогічних працівників. З вересня
1993 року при кафедрі відкрито аспірантуру із спеціальності "Теорія та історія педагогіки", а з листопада
1999 року – із спеціальностей "Теорія і методика виховання" та "Теорія і методика професійної освіти". З
грудня 2003 року активно працює докторантура.
За останні роки захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних
наук (М. В. Левківський, О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, В.І. Тернопільська) і більше двадцяти на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Сьогодні в аспірантурі навчається більше 80
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аспірантів і здобувачів, серед яких все більше з'являється вчителів, представників керівного складу
області та міських, обласних навчальних закладів.
Таким чином, на сьогоднішній день кафедра педагогіки Житомирського державного університету
імені Івана Франка являє собою потужний колектив однодумців, що належать до нової генерації
наукових та педагогічних кадрів, здатних генерувати нові ідеї, повних ентузіазму і бажання зробити свій
внесок у розвиток педагогічної освіти в Україні.
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Антонова Е. Е. История становления и развития кафедры педагогики
Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.
В статье отражен исторический путь становления кафедры педагогики Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко от момента ее создания до 2009 года. Автором
прослеживается динамика роста научного потенциала кафедры, анализируются современные
достижения, прогнозируются последующие направления научной и педагогической деятельности ее
коллектива.
Antonova E. E. History of Becoming and Development of Chair of Pedagogics
of Zhytomyr Ivan Franko State University.
In the article the historical way of chair of pedagogics of the Zhytomyr Ivan Franko State University becoming is
reflected from the moment of its creation till 2009. The author traces the dynamics of the chair's of scientific
potential growth, modern achievements are analysed, subsequent directions of scientific and pedagogical
activity of its collective are forecasted.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
У статті йдеться про становлення і розвиток Житомирської науково-педагогічної школи, виділено
етапи її становлення: аналітико-пошуковий, диференціації, систематизації та узагальнення,
концептуалізації наукових знань. Представлено методологічні засади, принципи, концептуальну модель
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.
Важлива роль у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої школи належить науковим школам.
Наукова школа являє собою творчий колектив на чолі з науковим керівником, який є автором певної
дослідницької програми. Останні охоплюють перелік проблем, на розв’язання яких спрямовується
колектив, з визначенням принципових підходів до їх вирішення. Наявність сучасних підходів свідчить
про те, що в керівника наукової школи є теоретична концепція, яка коректується і збагачується у процесі
роботи. У цьому процесі беруть участь науковці школи. Значний вплив на розвиток науки здійснюють
школи, які водночас активно вирішують не тільки завдання наукового характеру, але й проблему
підготовки нових поколінь учених. У науковій школі має бути створена особлива атмосфера ентузіазму й
інтелектуального піднесення, доброзичливості, взаємної підтримки і допомоги. Характерні риси стилю
наукової школи, з якої виходять оригінальні дослідники, новатори у науці – це демократизм творчості,
своєрідність мислення науковця, дух партнерства у пошуках істини; підтримка сміливої ініціативи;
повага до критики, виховання здатності до самокритики [1: 356]. В. І. Вернадський наголошував:
"…Наука є проявом дій у людському суспільстві сукупної людської думки" [2: 38]. Учений розглядав
науку як геологічну та історичну силу, яка змінює біосферу і життя людства, поглиблюючи їх єдність
Науковий пошук викликається до життя потребою нарощувати творчий інтелект інформаційного
суспільства [3: 79].
На початку 80-х років тоді ще в Житомирському державному педагогічному інституті ім. Івана
Франка на кафедрі педагогіки були створені передумови виникнення наукової школи з проблеми
дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя. Цей процес розпочався в період дослідження
проблеми "Професійно-педагогічна орієнтація старшокласників загальноосвітньої школи", мета якої
полягала у формуванні педагогічної готовності старшокласників до вчительської професії. Дослідження
проводилося на базі факультету майбутнього вчителя, що діяв у педагогічному інституті, а також у ряді
сільських шкіл, зокрема в Сінгурівській загальноосвітній школі.
У процесі 20-річного розвитку наукового колективу можна виділити наступні етапи: І. Аналітикопошуковий етап – 1988–1992 рр. ІІ. Етап диференціації наукових знань – 1993-1996 рр. ІІІ. Етап
систематизації та узагальнення здобутих наукових знань – 1997-2003 рр. IV. Етап концептуалізації
наукових знань – з 2004 року. Проаналізуємо особливості кожного з етапів.
І. Аналітико-пошуковий етап – (етап научіння). У цей період на кафедрі педагогіки працювала
значна кількість молодих викладачів, які прагнули залучитися до наукового пошуку. Було поставлене
завдання – сформувати творчий науковий колектив. Молоді науковці оволодівали основами теоретичних,
історико-педагогічних, методологічних знань та методами наукового пошуку; набували науководослідницькі вміння. Відбувалася загальна орієнтація молодих викладачів в інформаційному
педагогічному просторі. Дослідників об’єднував насамперед інтерес до педагогічної науки, бажання
глибше пізнати педагогічну дійсність, прагнення спільно здійснювати науковий пошук. Важливим є той
факт, що більшість викладачів мали практичний досвід педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах
різного типу, що допомагало їм краще усвідомлювати проблеми школи та вчительства.
Викладачі оволодівали науковим стилем, здійснювали перші спроби написання наукових публікацій,
вибудовували власну професійну і наукову позицію. Зазначений період характеризувався демократичним
рухом педагогів-новаторів, утвердженням ідей педагогіки співробітництва. Останнє вимагало розробки
нових парадигм та ідеології і відповідно теоретико-методологічних засад гуманістичної педагогіки.
У 1988–1993 роки колектив викладачів кафедри працював над комплексною темою "Проблеми
вдосконалення професійної умілості майбутніх учителів-вихователів", яка об’єднувала
15 викладачів. Було визначено концептуальні та методологічні засади дослідження з позиції теорії
педагогічних систем (Н. В. Кузьміна). Досліджувалися базові категорії професійної педагогіки: уточнено
категоріальний апарат дослідження ("вміння", "педагогічні вміння", "виховні вміння", "професійна
умілість" тощо). Здійснювалася дослідницька робота на всіх факультетах університету шляхом
запровадження експериментальної програми, виявлено особливості та динаміку формування в майбутніх
педагогів гностичних (С. С. Вітвицька), проектувальних та конструктивних (І. І. Коновальчук),
організаторських (О. В. Ілліна), комунікативних (О. С. Березюк, Ю. О. Костюшко), прикладних умінь.
Крім того, досліджувався процес формування базових знань з педагогіки (О. Є. Антонова); розвиток у
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студентів умінь до індивідуальної роботи (В. М. Єремеєва, З. А. Осадча); досліджено технологію
підготовки студентів до професійної самоосвітньої діяльності (Н. Г. Сидорчук) тощо. Викладачі
прагнули залучати студентів до наукової роботи з метою формування в них інтересу до творчого пошуку
у сфері педагогіки.
Результати роботи було відображено у монографії [5], методичних рекомендаціях для викладачів,
педагогів та студентів [6; 7; 8; 9], наукових статтях.
Встановлювалися наукові контакти з окремими ВПНЗ. Науковці школи розвивали зв’язки з
Міжнародною академією акмеологічних наук (Росія, м. Санкт-Петербург).
Важливо відзначити, що для переважної більшості учасників комплексної теми напрями їх науководослідної роботи пізніше конкретизувалися в теми кандидатських дисертацій, які було захищено у 90-ті
роки XX та на початку XXI століття.
ІІ. Етап диференціації наукових знань. Відбувається процес становлення викладача як дослідника.
Молоді дослідники почали обирати власний напрям наукового пошуку, формулювати проблему, об’єкт,
предмет, мету, завдання педагогічного дослідження; поглиблювалися наукові напрацювання у
визначеному напрямі. Науковці під дослідженням розуміють процес і результат наукової діяльності,
спрямованої на здобуття суспільно нових знань про закономірності процесів навчання і виховання [10:
153]. Істотну роль відіграла струнка і чітка послідовність проведення всіх етапів дослідження в контексті
системного підходу. Продовжувалася наукова освіта викладачів, яка полягала в поступовому опануванні
молодими дослідниками системоутворювальними узагальненими знаннями та навичками, що стають
реальним і необхідним підґрунтям для вступу до суспільного продуктивного життя [11: 3]. Вищим
показником професійної готовності педагога до ведення наукових досліджень, є сформованість певного
рівня методологічної культури. На етапі становлення молодим дослідникам важливо було усвідомити
сутність методології як вчення про принципи, методи, форми, процедури пізнання й перетворення
педагогічної діяльності. І перш за все осмислити рівні методології: філософський, загальнонауковий
(концепції, вживані в багатьох науках), конкретно-науковий (вихідні теоретичні концепції),
технологічний (методика і техніка дослідження) [11: 62]. Науковому становленню викладача також
сприяла участь у методологічних семінарах, науково-практичних конференціях, форумах різного рівня.
Ураховуючи зазначене, викладачі розпочали досліджувати теоретико-методологічні, історикопедагогічні, аксіологічні, соціально-педагогічні, технологічні та навчально-методичні аспекти
професійної підготовки майбутніх учителів. Теоретичне підґрунтя проблеми становила концептуальна
модель професійної підготовки вчителя-вихователя, яка вміщувала такі головні підпростори:
структурний, функціональний, процесуальний, праксеологічний, технологічний (рис. 1). Водночас
розпочалася експериментальна робота з обраних напрямів дослідження.
У 1992−1994 роках на кафедрі розроблялася держбюджетна тема, що фінансувалася Міністерством
освіти України – "Технологія навчання у педагогічному вузі (побудова навчального процесу при
викладанні педагогічних дисциплін)" (науковий керівник – доцент О. А. Дубасенюк) з пріоритетного
наукового напряму: проблеми нового змісту освіти та методики навчання і виховання. За результатами
роботи розроблена дидактична система викладання педагогічних дисциплін за технологічним підходом.
Створено модель діяльності вчителя-вихователя, яка відображається у моделі підготовки майбутнього
педагога. Проведено експериментальну перевірку ефективності розробленої технології навчання. Велась
підготовча робота до написання розділів навчального посібника з педагогіки школи, оскільки існувала
гостра потреба у створенні нового покоління педагогічної навчальної літератури. Було здійснено
технологічну побудову курсу педагогіки у вигляді педагогічного практикуму, який упроваджено у
навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів України. "Практикум з педагогіки" отримав
гриф Міністерства освіти і науки України і пройшов широку апробацію в різних типах вищих
навчальних закладах [12], неодноразово перевидавався. Крім того опубліковано дві одноосібні [13; 14] і
одна колективна монографії [15].
Науковці школи брали участь у всеукраїнських конференціях, які проводилися в різних регіонах
України. Встановлюються контакти з Науково-дослідними інститутами Академії педагогічних наук
України. Вивчався міжнародний досвід підготовки педагогічних та соціально-педагогічних кадрів
(Швеція, Норвегія, Росія).
Створилися передумови для відкриття при кафедрі педагогіки аспірантури з трьох науковопедагогічних спеціальностей (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання). За результатами дослідження
проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію на тему: "Соціально-педагогічні проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів" (Житомир, Житомирський державний педагогічний інститут
ім. Івана Франка, 25-27 жовтня 1993 року).
ІІІ. Етап систематизації та узагальнення здобутих молодими дослідниками наукових знань. У
1996–2001 роках викладачі кафедри продовжували досліджувати проблему професійної підготовки
майбутнього вчителя; працювали над комплексною темою "Соціально-педагогічні чинники
професійного становлення вчителя". Основні результати дослідної роботи: виявлено соціально52
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педагогічні чинники професійного становлення майбутніх учителів; розроблено наукові основи історикопедагогічної та соціальної підготовки майбутніх учителів (С. М. Коляденко); досліджено наукові основи
моделювання соціально-педагогічної підготовки вчителя до роботи у поліетнічних навчальних закладах
(Н. А. Сейко); обґрунтовано з позицій системного підходу соціально-орієнтовану підготовку майбутніх
учителів початкової школи до роботи з батьками (Т. І. Шанскова); розроблено методичні основи
розв’язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів (В. А. Ковальчук).
Визначений етап передбачав урахування науковцями загальних підходів до наукового пошуку:
організацію дослідження на точно встановлених фактах, які допускають їх емпіричну перевірку, і
відрізняється цілеспрямованістю, взаємозв'язком всіх процедур, методів та спирається на сучасні наукові
підходи, концепції. У процесі творчої діяльності відображалася специфіка наукового напряму
дослідження.
При цьому широко використовувалися різні теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез,
абстрагування, моделювання та ін.), які спрямовані на здобуття нових знань, створення бази для
прикладних досліджень. Молоді дослідники вивчали особливості прикладного дослідження, зокрема
його спрямованість на вирішення практичних завдань і те, що воно має здійснюватися за спеціально
розробленою програмою з використанням відповідних емпіричних методів. У процесі дослідження
молоді вчені збагачувалися сучасними психолого-педагогічними знаннями. Участь у науковому
дослідженні стимулювала розвиток їх цілеспрямованості, спостережливості, ініціативи, зацікавленості,
самостійності, відповідальності, комунікабельності. На цьому етапі продовжував підвищуватися рівень
методологічної культури викладачів. На основі аналізу й осмислення філософських категорій і базових
педагогічних понять, молоді дослідники прагнули обґрунтувати концепцію власного дослідження.
Педагогічні категорії усвідомлювалися ними як рівні сходження від абстрактного до конкретного в
науковому пізнанні. Розвивалася установка на перетворення педагогічної теорії в метод пізнавальної
діяльності.
Учасниками комплексної теми за цей період надруковано 274 наукові праці, з них ряд монографій
[18; 19; 20], видано ряд навчально-методичних посібників з грифом МОН України: "Історія педагогіки"
(1999) [16], "Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів за ред. О. А. Дубасенюк
у двох частинах" [17]; "Основи педагогіки вищої школи", автор С. С. Вітвицька (2003) [21]; 9 методичних
рекомендацій, 6 науково-методичних збірників студентських та аспірантських праць та один
студентський збірник інформаційних матеріалів.
Відбулися перші захисти кандидатських дисертацій науковців школи (О. Є. Антонова,
В. А. Ковальчук, Н. Г. Сидорчук, Т. І. Шанскова, І. В. Літяга, В. М. Єремєєва та інші).
Поглиблювалися контакти з іншими науково-педагогічними школами та відомими українськими
вченими ряду ВНЗ України. За сприянням наукової школи в університеті окрім кафедри педагогіки
утворюються ще дві педагогічні кафедри (кафедра інноваційних технологій освіти і виховання, кафедра
соціальної педагогіки та педагогічної майстерності).
Проведені перші всеукраїнські науково-практичні конференції з проблеми професійної підготовки
майбутніх педагогів: 1) "Актуальні проблеми соціально-педагогічної підготовки вчителя" (квітень
1999 р.), підготовлена спільно з Інститутом змісту й методів навчання Міністерством освіти України,
2) "Проблеми професійної підготовки педагогічних працівників", листопад 2000 р.) – спільно з
Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
Розвивається наукова співпраця з НДІ АПН України і, зокрема, з Інститутом педагогіки і психології
професійної освіти АПН України (нині Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України).
Здійснюється міжнародна співпраця з навчальними закладами Росії, Швеції, Чехії.
IV. Етап концептуалізації наукових знань у дослідженнях науковців школи. На цьому етапі
поглиблено та обґрунтовано сучасні концептуальні засади професійної педагогічної освіти, що вміщує
відповідний методологічний концепт, який складається з таких блоків
1. Парадигмальний блок, який базується на ціннісно-методологічній моделі сучасної педагогічної
системи та є результатом інтеграції різних освітніх парадигм, які відображають певні способи бачення
науковим товариством відповідного аспекту педагогічної реальності.
2. Загально-філософський блок поглиблює філософські засади педагогічної підготовки майбутніх
учителів і передбачає розгляд педагогічної реальності у діалектичній єдності загального, особливого й
одиничного.
3. Гносеологічний блок виражає певний стиль та рівень (раціональний, почуттєвий, теоретичний)
пізнання майбутнім учителем педагогічної дійсності.
4. Праксеологічний блок полягає у дослідженні особливостей професіоналізму діяльності,
професіоналізму особистості та професіоналізму самовдосконалення, що також відображається у
різноманітних професійних уміннях, навичках та прийомах професійної діяльності педагогів, і на цій
основі вироблення практичних рекомендацій.
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5. Системний блок дає можливість аналізувати конкретні педагогічні ситуації з точки зору їх
оптимізації, підвищувати внутрішню ефективність педагогічних систем, визначати їх слабкі і сильні
сторони.
6. Структурно-функціональний блок дозволяє структуралізувати педагогічні системи та виявити їх
функціональні й процесуальні компоненти.
7. Синергетичний блок – аналізувати педагогічні явища як цілісні, нелінійні відкриті системи та дає
можливість їх резонансного керування.
8. Діяльнісний блок реалізує діяльнісну функцію педагога, дає змогу моделювати механізми
формування структурних компонентів професійної діяльності – цільовий, мотиваційного, операційного,
оцінно-результативного.
9. Акме-цільовий блок спрямовує професійну підготовку майбутніх учителів на досягнення ними
акме-вершин в особистісному і професійному зростанні.
У науковій діяльності школи також реалізується теоретичний концепт, який складається з таких
принципів
1. Принцип універсальності моделювання педагогічних процесів.
2. Принцип ступеневості педагогічної освіти, який передбачає професійно-педагогічну підготовку
майбутнього вчителя за такими рівнями, як бакалавр, спеціаліст, магістр. Орієнтує на розробку
відповідних моделей педагогічної освіти.
3. Принцип апроксимації педагогічних функцій учителя спрямовує на наближення професійної
підготовки майбутнього вчителя до умов його майбутньої професійної діяльності.
4. Принцип множинності моделей педагогічної освіти націлює на реалізацію різних аспектів та
підходів до професійної діяльності педагога та передбачає врахування нелінійної, нечіткої моделі
діяльності педагога.
5. Принцип діалектичної етапності та циклічності розвитку педагогічних явищ дає можливість
урахувати динамічний характер педагогічної професії.
Теоретичний концепт доповнюється і розвивається критеріями моделювання професійно-педагогічної
підготовки вчителя
1. Критерій формалізації передбачає формалізацію педагогічної реальності у форму, придатну для
математичної обробки.
2. Критерій діагностичності, відповідно до якого кожен етап педагогічної підготовки підлягає
діагностиці й відповідному моніторингу.
3. Критерій інтеграції дозволяє розглядати педагогічну підготовку в контексті інтегративних
процесів, а також використовувати комплекс сучасного методологічного інструментарію у контексті
провідних наукових підходів.
4. Критерій прогностичності дозволяє виявляти ефективність педагогічних впливів та
експериментальних досліджень відповідно до їх прогнозованих результатів.
Базуючись на визначених теоретико-методологічних засадах, науковці школи з 2004 року
розробляють концептуальні положення професійної підготовки майбутніх учителів у таких напрямах:
теоретичні та методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти
(С. С. Вітвицька); система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті
Болонського процесу (Н. Г. Сидорчук); теорія і практика навчання обдарованих студентів у
педагогічному університеті (О. Є. Антонова); теоретико-методологічні засади професійної підготовки
майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії суб'єктів освітнього процесу (Н. В. Якса); формування
професійних умінь майбутніх учителів у процесі розв'язання педагогічних задач; формування творчої
активності майбутніх учителів засобами комп'ютерної техніки; упровадження особистісно-орієнтованого
підходу в процесі навчання та інші.
Продовжується активний захист кандидатських дисертацій. При кафедрі педагогіки відкривається
докторантура за двома спеціальностями (13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки; 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Серед перших докторантів – четверо – науковці школи. Під
керівництвом науковців школи створюються творчі дослідницькі осередки, які об’єднують творчу
студентську молодь: науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю (доц.
О. Є. Антонова),
науково-методичні
лабораторії
"Педагогічна
підготовки
магістрантів"
(проф. С. С. Вітвицька), "Освітньо-виховні системи Полісся" (доц. О. С. Березюк), науково-дослідна
лабораторія "Акмеологія освіти" (доц. Н. Г. Сидорчук), Поліський інноваційний центр освіти та розвитку
(доц. Ю. О. Костюшко). Керівниками цих наукових осередків стають науковці школи, які захистили
кандидатські дисертації і продовжують активно працювати над докторськими дисертаціями. У 2008 році
доцентом О. Є. Антоновою захищено докторську дисертацію. У 2009 році Н. В. Якса захистила
докторську дисертацію. Науковці школи успішно керують науковою студентською роботою. Наукова
творчість студентів – це діяльність, яка породжує дещо суб’єктивно нове, що відрізняється
неповторністю, оригінальністю, унікальністю, а також особистісною та суспільною значимістю. Наукова
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робота формує в студентів досвід наукової постановки проблеми, збору дослідного та
експериментального матеріалу, формує вміння та навички самостійної творчої діяльності.
Організовано міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, методологічні семінари,
презентації наукових та науково-методичних видань. Вже досвідчені викладачі здійснюють керівництво
науково-дослідною діяльністю аспірантів, проводять методологічні семінари: "Наукові підходи до
викладання педагогічних та історико-педагогічних дисциплін", "Методологія науково-педагогічного
дослідження". "Роль наукової бібліотеки в становленні та діяльності молодого дослідника" та інші.
З 2004 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка починає діяти
спеціалізована вчена рада К. 14.053.01 по захисту кандидатських дисертацій з педагогіки за двома
спеціальностями (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіка; 13.00. 04 – теорія і методика
професійної освіти).
Узагальнюючи дослідну діяльність наукової школи, можна виділити актуальну наукову проблематику
школи:
- модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті Болонських
інновацій;
- історико-педагогічні передумови становлення професійної та педагогічної освіти;
- розробка сучасних концептуальних підходів до підвищення якості професійної підготовки
майбутнього вчителя;
- проблема розвитку обдарованості учнівської та студентської молоді;
- інноваційні технології навчання і виховання;
- професійна полікультурна підготовка майбутніх учителів;
- професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в різних освітньо-виховних системах;
- формування професійної компетентності майбутнього фахівця;
- підготовка майбутнього вчителя до екологічної освіти молоді;
- підготовка майбутнього вчителя до формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді;
- формування морально-етичних цінностей студентської та учнівської молоді;
- підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації художньо-технічної творчості
учнів.
З 2006 р. науковці школи досліджують проблему "Формування професійної майстерності вчителів в
умовах європейської інтеграції" (РК № 0106U005409).
У межах діяльності наукової школи продовжують виконуватися різноманітні наукові проекти.
Зокрема, О. Є. Антонова здійснювала співпрацю із Всеукраїнською молодіжною спілкою "Союз
обдарованої молоді", яка розробляла проект загальнодержавного моніторингу й оцінки сучасного стану
та досвіду роботи з обдарованими молодими людьми середніх та вищих навчальних закладів,
благодійних фондів, громадських об'єднань та засобів масової інформації. Результатом відповідної
роботи стала книга "Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширеного досвіду роботи
з обдарованою молоддю в регіонах України" (2007), у виданні якої доцент О. Є. Антонова брала
безпосередню участь.
У квітні 2007 року молодий дослідник, кандидат педагогічних наук О. М. Власенко виборола грант
Президента України для обдарованої молоді в номінації "Духовно-моральні цінності особистості".
Продовжувалася робота над виданням наукових монографій, серед них: Сидорчук Н. Г. Організація
самоосвітньої діяльності майбутніх учителів: теорія та технологія формування (2004) [22];
Антонова О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування (2004) [23];
Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога (2005) [25], Антонова О. Є.
Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу (2005) [26]; Антонова О. Є. Теоретичні та
методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів (2007) [26]; Калінін В. О. Педагогічна
технологія "діалог культур" як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови (2007) [37]; Якса Н. В. Теоретичні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону (2006)
[28]; Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії в умовах
полікультурності Кримського регіону (2008) [41]; Колесник Н. Є. Система підготовки майбутніх учителів
початкових класів до організації художньо-технічної творчості (2008) [40]; колективна монографія
"Професійна педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку / авт. кол.
О. А. Дубасенюк, О. Є.Антонова, C. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, О. М. Спірін, Н. В. Якса та ін. ; за заг.
ред. проф. О. А. Дубасенюк" (2006, 2008) [30], колективна монографія "Професійна педагогічна освіта:
сучасні інноваційні технології та методики за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк" (2009) [44]; збірник
наукових праць "Модернізація освіти у контексті євроінтеграційних процесів: історико-педагогічний
процес: монографія / авт. кол. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук, Н. В. Якса, В. М. Єремєєва,
Т. П. Москвіна, Л. О. Данильчук, М. Б. Агапова та інші; за заг. ред. Н. Г. Сидорчук" (2007) [36].
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Досвід роботи наукової школи висвітлено в наукових збірниках [24, 43]. За останні 10 років
колективом науковців школи підготовлено сучасне навчально-методичне забезпечення професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, навчальні посібники з грифом МОН України. Зокрема
вийшло чотири видання навчального посібника "Практикум з педагогіки" (1996, 2002, 2003, 2006),
"Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів
магістратури" (Вітвицька С. С., 2006) [29], "Практикум з педагогіки вищої школи: навчальний посібник
за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури" (Вітвицька С. С., 2005) [27];
"Основи педагогічних знань" (Якса Н. В., 2006, 2007) [32]; "Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього
процесу" (Якса Н. В., 2007) [38], "Методика викладання педагогіки" (Дубасенюк О. А., Антонова О. Є.,
2008, 2009) [42].
Науковці школи прагнуть упроваджувати нові методи та засоби лекційного викладу навчального
матеріалу. Нині в умовах розвитку комп’ютерної техніки широкого застосування набуває мультимедійне
обладнання. Тому викладачами активно впроваджуються в навчальний процес лекції та практичні
заняття із застосуванням мультимедійного обладнання, демонстрацією фрагментів кінофільмів із
подальшим їх обговоренням, постановкою проблемних запитань, відповіді на які студенти знаходять,
аналізуючи педагогічну літературу, відеоматеріали тощо. Для прикладу, доцентом О. Є. Антоновою в
процесі викладання курсу "Історія педагогіки" широко використовується лекція-візуалізація, яка являє
собою візуальну форму подання лекційного матеріалу засобами ТЗН або аудіовідеотехніки. Увесь
лекційний курс "Історія педагогіки" розроблено на основі презентаційної програми Microsoft Office
PowerPoint. До позитивних сторін такого підходу належать: оптимізація уваги студентів; активізація
мисленнєвої діяльності, підвищення інтересу до навчального предмету; розвиток творчих здібностей,
оскільки студенти реалізують цю технологію на практичних заняттях з інших предметів; поглиблення
знань з предмету вивчення, оскільки майбутні вчителі виявляють активне бажання допомогти викладачу
в підготовці наступних лекцій тощо. Викладачами підготовлено лекції-презентації з таких педагогічних
дисциплін: "Історія педагогіки", "Педагогіки школи", "Методика викладання курсу педагогіки",
"Методологія та методи науково-педагогічного дослідження". Студентами розроблено проектипрезентації для практичних занять, серед яких біографії видатних педагогів із відповідними
фотоматеріалами; схеми, таблиці, малюнки, що відображають провідні педагогічні ідеї; експресконтроль, вікторини, тести тощо.
Науковцями школи здійснюється безпосередня допомога в діяльності навчально-наукововиробничого комплексу "Полісся" ЖДУ ім. І. Франка, зокрема в проведенні спільних засідань (у
Бердичівському педагогічному коледжі, у Новоград-Волинському медичному коледжі та міському
колегіумі), навчальних закладах міста Житомира та області, в організації науково-практичних
конференцій у м. Житомирі, Новоград-Волинському, Новогуйвинську, виданні науково-методичних
збірників.
Науковці школи брали участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях. Зроблено вагомий внесок (науковими наробками) у виборені викладачами університету
золотої, срібної та бронзової медалі на міжнародних виставках "Сучасна освіта в Україні" у 2006-2008
роках.
В останні роки розвиваються україно-польські наукові зв’язки. У дослідженнях науковців школи
важливе місце займає полонійська тематика, яка здійснюється в декількох напрямах: вивчення наукових
праць польських учених у сфері філософії освіти, дидактики, теорії і методики виховання, професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів; проведення порівняльного дослідження особливостей
педагогічної освіти в Україні та Польщі (О. А. Дубасенюк, Н. В. Якса, О. Б. Слоньовська та інші) [33; 34],
проведення наукових форумів, конференцій. Так, у квітні 2009 році на базі ЖДУ спільно з Інститутом
педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України успішно проведено міжнародну україно-польську
конференцію "Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та
євроінтеграції"; у травні 2009 р. – III Міжнародний форум "Ksztalcenie ustawiczne dla wielokulturowosci"
Warszawa – Zamosc. У цьому ж році науковці школи спільно з польськими вченими брали участь у
міжнародних конференціях: "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід,
проблеми, перспективи" (м. Львів); "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" (м.
Хмельницький) та інші
Крім того продовжується співпраця з Міжнародною академією акмеологічних наук (Росія, м. СанктПетербург) – участь у щорічних наукових сесіях з проблеми акмеології освіти; поглиблюються зв’язки з
Оломоуцьким університетом (Чехія).
Над докторськими дисертаціями працюють 5 викладачів, над кандидатськими – 15 осіб. Нині у складі
наукової школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" працюють 3 професори,
доктори педагогічних наук, 30 кандидатів наук.
Загальна кількість публікацій науковців школи складає 1400 (зокрема за 2009 р. – 183), з них
монографій – 28, навчальних посібників – 63, зокрема з грифом МОН – 11; наукових збірників – 44,
методичних рекомендацій – 105, статей – 980.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
НАУКОВІ ПІДХОДИ
Системний, особистісноорієнтований, діяльнісний
аксіологічний

Акмеологічний,
технологічний,
культурологічний

Полікультурний;
компетентнісний;
задачний

Концептуальна модель професійно-педагогічної
підготовки майбутнього вчителя
СТРУКТУРНИЙ
КОМПОНЕНТ

Мета
суб’єкт,
об’єкт,
засоби,
зміст,
результат

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ

·
·
·
·
·

Уміння
гностичні,
проектувальні
конструктивні
організаторські,
комунікативні

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ
КОМПОНЕНТ

Професіоналізм
· особистості,
· діяльності,
· самовдосконалення

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ

Технології
загальнопедагогічної підготовки майбутніх
учителів

Діагностичний,
цілемотиваційний
організаційний,
стимулюючоспонукальний,
контрольнооцінний

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Науковопедагогічна
діяльність

Навчальнометодична
діяльність

Керівництво
науковою
студентською
роботою

Підготовка
науковопедагогічних
кадрів вищої
кваліфікації

Участь у роботі
Спеціалізованої
вченої ради

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

ОСОБИСТІСНЕ, ПРОФЕСІЙНЕ ТА НАУКОВЕ
СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА-ДОСЛІДНИКА
Рис. 1. Концептуальна модель професійної підготовки вчителя-вихователя
Отже, наукові школи як соціальні утворення вирішують завдання, які не спроможні розв’язувати
окремі науковці. Участь викладачів у діяльності наукової школи сприяла їх особистісному,
професійному, науковому зростанню, розробці ними актуальної проблематики, захисту докторських і
кандидатських дисертацій, підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів як дослідників та фахівців.
Перспективи діяльності науково-педагогічної школи ЖДУ імені Івана Франка:
- розробка актуальної тематики з проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів;
- подальша підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- розробка наукових проектів і подання їх на конкурс (педагогічна підготовка магістрів; система
роботи ВНЗ з обдарованою молоддю);
- подальша робота щодо розробки та впровадження у практику інноваційних педагогічних технологій;
- видання наукової та навчально-методичної літератури;
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- організація і проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Дубасенюк А. А. Становление и развитие Житомирской научно-педагогической школы.
В статье речь идет о становлении и развитии Житомирской научно-педагогической школы, выделены
этапы ее становления: аналитико-поисковый, дифференциации, систематизации и обобщения,
концептуализации научных знаний. Обоснованы методологические основы, принципы, концептуальная
модель профессионально-педагогической подготовки будущих учителей.
Dubasenyuk A. A. Becoming and Development of Zhytomyr Scientific and Pedagogical School.
The article considers the becoming and development of Zhytomyr scientific and pedagogical school; the stages
of its becoming are marked out: analytical and searching, differentiating, systematizing and generalizing,
conceptualizing the scientific knowledge. The methodological foundations, principles, conceptual model of
professional and pedagogical training of the prospective teachers.
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ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті обґрунтовано необхідність цілеспрямованого формування естетичної культури особистості
як складової підготовки майбутнього фахівця; особливостей прояву естетичної культури особистості
в різних сферах життєдіяльності; критеріїв культурної розвиненості особистості. Дослідження
проблеми естетичного розвитку особистості ґрунтується на визначенні теоретико-методологічних та
методичних засад його здійснення в системі професійної освіти.
Вирішувати завдання нового етапу розвитку суспільства може лише якісно нова система, що
спрямована на розкриття сутнісних сил людини. Саме в цьому зв'язку для сучасної освіти характерним є
процес її гуманітаризації, що в загальному значенні є стратегічною програмою усієї освітньої політики, а
більш конкретно є особливою педагогічною "тактикою", що має свою специфіку залежно від професійної
спеціалізації навчального закладу.
Потужним регулятором сучасного виробництва, як відомо, є ринок товарів, який ставить усе більш
жорсткі вимоги щодо їх якості. Успішно конкурувати на цьому ринку може лише та продукція, яка є
практичною, зручною, надійною в користуванні, а крім того – ще й естетично привабливою. Це
закономірно викликає необхідність підвищення рівня художньо-естетичного розвитку самого виробника
та надає йому не тільки особистісного, а й економічного значення, перетворює на важливий чинник
підвищення ефективності та рентабельності підприємства, на якому він працює, динамічного розвитку
виробничої галузі й взагалі – промисловості та економіки в нашій країні. Отже, піднесення рівня
естетичного розвитку сучасного фахівця стає сьогодні важливим і перспективним напрямом його
професійної підготовки.
Метою даної публікації є обґрунтування необхідності цілеспрямованого формування естетичної
культури особистості як складової підготовки майбутнього фахівця; особливостей прояву естетичної
культури особистості в різних сферах життєдіяльності; критеріїв культурної розвиненості особистості.
У вітчизняній педагогіці нагальним завданням є питання про необхідність систематизації знань,
виявлення його головних і другорядних компонентів, того, що має фундаментальне значення, і того, що
пов'язане з рішенням окремих, конкретних завдань. Підвищення рівня освіти є однією з найважливіших
тенденцій її реформування, забезпечуючи наступність різних форм, можливість самоосвіти будь-якої
людини й набуття нею знань із найрізноманітніших джерел. Проблемі художньо-естетичного розвитку
особистості присвячено цілу низку наукових праць [1; 2]. Зокрема, про необхідність залучення
спеціалістів різних галузей до мистецтва та художньо-творчої діяльності йдеться у працях Г. Ващенка,
І. Зязюна, В. Іванова, Д. Лихачова. Обґрунтуванню ролі мистецької освіти як засобу художньоестетичного розвитку особистості присвячено дослідження Л. Масол, Н. Миропольської, О. Олексюк,
О. Рудницької, О. Ростовського, Г. Падалки, О. Щолокової та ін. Теоретичні та методичні засади
використання мистецтва у формуванні професійної культури майбутніх педагогів викладені у працях
В. Ковальчука, М. Лещенко, В. Орлова, В. Радкевич та ін.
Гуманітаризація освіти здійснюється шляхом збільшення переліку дисциплін гуманітарного циклу,
що входять до складу конкретної освітньої моделі, а також шляхом виявлення гуманітарних складових
усіх предметів, впровадженням педагогічних технологій, спрямованих на естетизацію освітнього
процесу. Професійні заклади освіти через скорочення в них суспільно-гуманітарних дисциплін взагалі у
своїй більшості "випадають" із системи загальної мистецької освіти, яка охоплює дошкільні,
позашкільні, середні загальноосвітні, середні спеціалізовані та вищі мистецькі й немистецькі навчальні
заклади. Таким чином, у ПТНЗ фактично не діє принцип наступності мистецької освіти. Вона існує в них
або як професійно орієнтований компонент спеціальної підготовки або лише в межах позанавчальної
культурно-мистецької діяльності, естетичного виховання [2].
Потреба у красі професійної діяльності формується й розвивається в діяльнісних стосунках людини з
відповідним предметом. Виділяючи естетизацію як окремий компонент процесу формування потреби у
красі праці, ми розглядаємо її як спосіб педагогічного впливу. Сутність даного способу полягає в такому
педагогічному впливі на трудову діяльність студентів, у результаті якого вона могла б перетворитися в
об'єктивну естетичну цінність, стати формою, засобом і необхідною умовою підвищення ефективності
означеного процесу [3].
Важливим результатом підготовки фахівця в системі професійної освіти є не стільки сформована
система знань, умінь й узагальнених способів виконання професійних функцій, скільки професійно
орієнтована особистість, здатна до самореалізації.
© Лісова С. В., 2010
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З'ясування цих питань дозволяє охопити коло явищ, окреслених поняттям "естетична культура
особистості", виявити ті сторони, грані й властивості особистості, які визначають її культуру, порушити
питання про критерії культурної розвиненості людини й підійти до визначення поняття "естетична
культура особистості". Залучення конкретної особистості до цінностей, їхнього створення, споживання,
збереження й розповсюдження – неодмінна умова формування загальної й естетичної культури кожної
людини. Дослідження проблеми естетичного розвитку особистості ґрунтується на визначенні теоретикометодологічних та методичних засад його здійснення у системі професійної освіти.
Фундаментальною основою цього є загальнонаукова методологія: положення культурологічного,
аксіологічного, особистісного, діяльнісного, креативного й системного підходів; висновки філософії та
естетики щодо діалектичного взаємозв’язку змісту й форми; цілісності картини світу; єдності свідомості
і діяльності, потенційного та актуального в розвитку особистості; співвідношення раціонального та
емоційно-почуттєвого, індивідуального, особливого й загального тощо.
Конкретно-науковою методологією стали: концепції розвитку професійно-технічної (професійної),
професійно-художньої освіти та естетичного виховання в Україні, Національна державна комплексна
програма естетичного виховання, теоретичні положення філософії, соціології, психології та педагогіки
мистецтва [4].
У ході аналізу впливу мистецької освіти та художньо-естетичного виховання на естетичний розвиток
особистості в системі професійної освіти враховувалися багатокомпонентність цієї системи і специфіка
мистецької освіти, яка є важливою складовою дошкільного і позашкільного виховання, загальної та
професійної освіти й може, відповідно, мати загальний та професійний рівні.
Рівень естетичної культури особистості змінюється залежно від індивідуального розвитку,
формування й задоволення естетичних потреб, інтересів і смаків молоді. Формування естетичних
відносин й естетичної діяльності у всіх проявах (праця, спілкування, релігія, ставлення до природи)
сприяє розвитку духовного світу, тобто є засобом всебічного розвитку особистості.
Особистісна дозрілість молодого фахівця, стійкість його професійної відповідності формується за
наступними показниками:
- висока конкурентноздатність фахівця в умовах гострої боротьби працівників усіх рівнів за робоче місце, за якість продукції;
- професійна інтуїція, що дозволяє працювати творчо, реалізуючи у трудовому процесі усі елементи естетичної культури;
- здатність до осмисленої оцінки різних явищ життя, з якими стикаються молоді люди у період
власного вікового психологічного й соціокультурного розвитку;
- уміння бачити в навчальних предметах не тільки стандартизовані положення, ідеї й вузько наукові зв'язки, але значущість їхнього загальнокультурного змісту;
- попередження можливих труднощів формування естетичної культури на особистісному, груповому, а також загальнодержавному рівнях.
Оскільки сьогодні освіта стає особистісно-орієнтованою, на перший план виступає особистість
студента. Культура молодого фахівця не абстрактний стан його душі, вигляду, дій. Оптимальний шлях
формування естетичної культури студентів – акцентування питань історії мистецтва, тенденцій та явищ
розвитку художньої культури, науки, виробництва. У колі цих проблем варто спиратися на ідею й зміст
інтеграції усіх елементів культури, прагнути до того, щоб молодий фахівець завжди був затребуваний
вітчизняним виробництвом як духовно багата, творчо ініціативна особистість [5]. Виникає проблема
створення необхідних умов для гармонійного розвитку цілісної особистості.
Практичне рішення естетичних проблем на виробництві дозволяє по-новому підійти до формування
естетичної культури й перенести центр ваги зі становлення навичок сприйняття й оцінки прекрасного на
активну участь у творчості.
У повсякденному житті часто вживаються поняття "культура виробництва", "культура праці". У
найбільш загальному значенні під цим розуміють відповідну організацію праці, творче відношення до
справи, прагнення працювати відповідно до найвищих вимог часу.
Естетична культура особистості багато в чому залежить від форм і методів, що сприяють
цілеспрямованому розвитку ставлення людини до навколишнього світу й мистецтва. Особливе місце в
цій галузі знань посідають роботи видатних педагогів А. С. Макаренка, В. А. Сухомлинського,
К. Д. Ушинського.
Під естетичною культурою ми розуміємо інтегральну якість особистості, що складається з
когнітивного, емотивного й поведінкового компонентів та надає можливість творчої самореалізації
людини за законами краси відповідно до висоти духовно-моральних ідеалів.
Педагогічна діяльність у широкому значенні є усвідомлений процес залучення людини до культури,
здійснювана професійно й самодіяльно в спеціально створених для цього установах й у сімейному
побуті, у дружнім спілкуванні, у всіх сферах практичної взаємодії людей.
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Найважливішою стороною педагогічної діяльності є естетичне виховання як цілеспрямоване
формування установки на певний, людський рівень практичної діяльності. Підсумковою метою
естетичного виховання виступає становлення естетичної культури особистості.
Педагогічна логіка формування естетичної культури полягає в тому, щоб показати, як загальні закони
краси проявляються в багатогранних сферах людської діяльності й у мистецтві, актуалізувати закладену
в людині потребу спілкування із красою.
Оскільки культура за своєю природою є естетико-художнім феноменом, у якому особливого значення
набуває прагнення людини до краси, естетична культура є складовою частиною культури як сукупність
естетичних цінностей, способів їхнього створення й споживання. У структуру естетичної культури
входять естетична свідомість людей, естетичні елементи різних видів діяльності й естетичне виховання.
Сутність естетичного виховання полягає в активному, цілеспрямованому формуванні й удосконалюванні
системи естетичних потреб особистості, тієї сфери її духовного життя, що узагальнено прийнято
називати естетичною культурою. Особливе місце в ній відведено художньо-естетичній діяльності людей.
Поняття естетичної культури складають уявлення про красу, засоби й форми їхнього виховання й
втілення.
Формування естетичної культури виявляється в багатьох аспектах, воно відбувається під впливом
усієї суспільної практики. Праця, будучи вирішальною сферою людської діяльності, займає у цьому
ланцюзі провідну, головну ланку. Проблема "праця й краса" має в суспільстві винятково важливе
значення. Формування естетичних здібностей людини є тим масштабом, мірилом, з яким естетична
свідомість підходить до оцінки краси праці, її умов і знарядь, машин і продуктів, результатів
виробництва.
Красу у житті створює людина в процесі праці, а не техніка, не машина сама по собі, без участі
людини. Сфера естетичної культури фахівця досить широка: робоче місце й одяг, інтер'єр виробничого
приміщення, проблеми кольорів і освітлення, організації так би мовити, "служби побуту" і т.д.
У теперішній час розроблено нові концепції професійної освіти, які відкидають застарілі уявлення
про зміст, методи й організаційні форми підготовки фахівців, тому що будь-яка наука значно ширше, ніж
її виклад як навчального предмету.
Розглядаючи сучасний стан естетичного розвитку особистості в системі професійної освіти, можна
виділити два його напрями: професіоналізуючий (в умовах професійної мистецької, мистецькопедагогічної та професійно-художньої освіти) і супутній, "фасилітуючий" (в умовах педагогічної,
професійно-педагогічної та неперервної професійної освіти фахівців немистецьких спеціальностей).
У професійній мистецькій освіті художньо-естетичний розвиток особистості фактично
ототожнюється із професійним. Визначальною ознакою професійної мистецької освіти є інтегративність
її змісту, що реалізується в межах предметно-інтегративної моделі навчання. Завдяки цьому створюється
широке й багатогранне мистецьке середовище професійної підготовки майбутнього митця, яке
забезпечує різнобічність і гармонійність його художньо-естетичного та професійного розвитку.
Мистецько-педагогічна освіта спрямована на професійну підготовку майбутніх викладачів
мистецьких дисциплін та художньої культури, тому її зміст інтегрує мистецьку та педагогічну складові.
На відміну від професійної мистецької освіти, у якій пріоритет надається вивченню відповідного
різновиду мистецтва, а педагогічна підготовка до його викладання має додатковий характер, у
мистецько-педагогічній освіті основна увага приділяється педагогічній та методичній підготовці
майбутнього викладача мистецьких дисциплін, а не розвиткові його виконавських умінь та навичок.
Тому вплив мистецтва на розвиток особистості майбутніх педагогів спрямовується, перш за все, на
виховання в них любові до мистецтва, спрямованості на прищеплення її своїм учням і формування таких
педагогічних якостей, які є професійно необхідними для здійснення естетичного виховання школярів:
емоційна чутливість, педагогічна уява, креативність, емпатія тощо.
Структуру естетичної культури особистості майбутнього фахівця становлять: пізнання дійсності на
основі раціонального й чуттєвого сприйняття; розвиток естетичних почуттів у трудовій діяльності;
всебічний естетичний розвиток особистості [6].
Естетична культура, розвиваючи самопізнання й самосвідомість, сприяє формуванню соціальної
позиції, заснованої на гуманістичних цінностях, гармонізує емоційно-комунікативну сферу студентів,
розширює можливості спільної творчої діяльності й спілкування.
Формування естетичної культури особистості припускає відносно самостійні підходи: особистісний,
діяльнісний, культурологічний, етнопедагогічний, антропологічний, які й представляють її методологічні
принципи. Вони дозволяють, по-перше, визначити її дійсні проблеми, стратегію та основні способи
їхнього розв’язання; по-друге, проаналізувати сукупність освітніх проблем й, по-третє, дозволяють у
самому загальному вигляді здійснювати прогнозування.
Виходячи з вищезазначеного, можна виділити наступні показники ефективності формування
естетичної культури студентів: – розуміння сутності прекрасного, мистецтва, художньої творчості;
інформованість стосовно помітних явищ сучасної художньої культури; – емоційна чуйність до
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естетичних сторін життя, мистецтва; – уміння оцінювати художній твір у єдності змісту й форми; –
уміння відрізняти справжню красу від уявної в мистецтві, поведінці, побуті; – наявність різнобічних
естетичних інтересів і потреб, у тому числі індивідуальних переваг; – розвиненість тих або інших
художніх здібностей, участь у художньо-творчій діяльності.
Критеріями ж сформованості естетичної потреби майбутніх фахівців є: – різнобічність і широта
запитів у галузі естетики; – висока якість смаків; – сталість спілкування людини із прекрасним; –
суспільно-естетична активність; – нетерпимість до потворного; – відповідність індивідуальних потреб
"ідеалу прекрасного".
Отже, на основі врахування цих положень визначено провідні принципи художньо-естетичного
розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти: гуманізації, гуманітаризації,
культуровідповідності та творчої спрямованості професійної освіти; особистісної, професійної і творчої
зорієнтованості художньо-естетичного розвитку; неперервності й наступності мистецької освіти та
художньо-естетичного виховання; інтеграції мистецьких та професійних знань; систематичності,
послідовності, педагогічної доцільності, ненав’язливості й діалогічності спілкування майбутніх фахівців
із мистецтвом; стимулювання їх власної художньо-естетичної активності та самостійності; врахування їх
наявного рівня художньо-естетичного розвитку; опосередкованості й віддаленості в часі результатів
мистецько-педагогічного впливу тощо. Це дозволило сформулювати мету естетичного розвитку
особистості в системі професійної освіти, яка полягає у вдосконаленні її естетичних потреб, почуттів,
смаків, суджень, поглядів, переконань, ставлень, естетичної культури та естетичного досвіду як
своєрідного континууму властивостей і якостей професіонала, за допомогою яких він включається у
соціокультурне і професійне середовище та набуває здатності сприймати і перетворювати дійсність за
законами краси в усіх сферах діяльності
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Лисовая С. В. Эстетическая культура личности как составляющая подготовки будущего
специалиста в системе профессионального образования.
В статье обосновывается необходимость целенаправленного формирования эстетической культуры
личности как составляющей подготовки будущего специалиста; особенности проявления эстетической
культуры личности в разных сферах жизнедеятельности; критерии культурно развитой личности.
Исследование проблемы эстетического развития личности основывается на определении теоретикометодологических и методических основ её осуществления в системе профессионального образования.
Lisova S. V. Aesthetic Culture of Personality as a Constituent of Preparation of Future Specialist
is in the System of Professional Education.
In the article the necessity of the purposeful formation of aesthetic culture of personality is grounded as a part of
preparation of future specialist; features of display of aesthetic culture of personality are in the different spheres
of vital functions; criteria of the personality developed in a civilized manner. Research of problem of aesthetic
development of personality is based on determination of theoretical-methodologycal and methodical bases of its
realization in the system of trade education.
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ПЕДАГОГ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Обговорюється міжкультурний підхід до професійної підготовки вчителя, однією з головних
особливостей якого є формування в майбутніх педагогів міжкультурної професійної компетентності,
яка розкривається в цілісному уявленні про сучасний світ та освіту, у залученні до культурної світової
спадщини, визнанні рівності і позитивних рис всіх культур і права на культурну самобутність, посиленні
ролі вчителя як посередника у спілкуванні учнів з іншомовною культурою.
Процес становлення нової освітньої парадигми відбувається в умовах глобалізації, зростання впливу
етнокультурного чинника, переходу до інформаційного суспільства. У стратегічних законодавчих та
освітніх документах нашої декларуються принципи багатоетнічності та полікультурності, ставляться
завдання, спрямовані на розвиток фундаментальної підготовки майбутнього вчителя на основі засвоєння
духовної скарбниці українського народу, онтологічних, гностичних та аксіологічних компонентів
цілісної полікультурної картини світу. У зв’язку з цим особливого значення набуває розвиток духовності
майбутнього вчителя, що передбачає формування в нього духовних потреб, засвоєння універсальних
духовних цінностей, орієнтованих на гуманістичні та демократичні ідеї.
Зазначений процес пов'язаний з формуванням полікультурного світогляду, що зумовлює таку
організацію життя і професійної діяльності, за якої педагог має бути відкритим до сприйняття культур
інших народів. Національне при цьому набуває ознак ґрунтовності, оскільки полікультурний соціальний,
зокрема й освітній простір, має функціонувати як цілісна система полілогу культур як на
загальнодержавному рівні, так і її окремих регіонів [1].
Відтак, складний і суперечливий процес національного відродження потребує всебічного осмислення
історичних, політичних, соціальних, етнокультурних детермінант, що визначають особливості
культурно-освітнього життя держави загалом та її окремих регіонів; стає необхідним створення і
налагодження конкретного механізму, в якому б етнічна самосвідомість виступала важливим чинником
усвідомлення причетності до рідної етнічної культури, розуміння її значення в консолідації української
нації, у формуванні її національно-державних інтересів.
Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки засвідчує, що в теорії та практиці професійної освіти
накопичено значний досвід, прогресивні ідеї якого можуть стати основою модернізації професійної
підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Крім того,
виявлено провідні тенденції в цій сфері, обґрунтовано сучасні наукові підходи та парадигми.
Сучасні тенденції полікультурної підготовки майбутніх педагогів досліджують як вітчизняні
дослідники (І. Д. Бех, О. В. Дубовік, І. Ф. Лощенова, О. В. Сухомлинська), так і зарубіжні (П. Вебер,
О. Н. Джуринський, В. Міттер, Т. Рюлькер). Культурознавчі аспекти підготовки майбутніх учителів
розглядають О. В. Волошина, І. А. Зязюн, М. П. Лещенко, О. П. Рудницька, Т. В. Іванова [1–5].
Відтак, соціокультурні зміни, що відбуваються у світі, інтеграція України в європейський освітній
простір потребує модернізації педагогічної освіти, визначення її пріоритетів та цінностей, розвитку теорії
полікультурної освіти в контексті ідеї суб’єктності. У зв’язку з цим виникає завдання переосмислити
роль педагога як суб’єкта полікультурного середовища. Наше дослідження було спрямоване на
досягнення зазначеного вище завдання [1–5], що постає метою нашої статті.
Зазначимо, що в основу кардинальних змін у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів покладено певні методологічні засади, які визначають роль педагога як суб’єкта
полікультурного середовища. Ця роль випливає із провідних філософських ідей стосовно сучасних
світових концепцій, що поширюються в освітньому просторі: концепція глобалізації, що передбачає
відповідність педагогічної освіти особливостям глобального розвитку, об'єднання кращих
інтелектуальних ресурсів, міжнародне співробітництво в освітній сфері, побудоване на засадах діалогу і
взаємопроникнення культур; концепція регіоналізації (локалізації) про відповідність педагогічної освіти
регіональним полікультурним особливостям; положення про розвиток культур корінних народів та
етнічних груп; розвиток локального партнерства міжкультурної взаємодії в освіті; відповідність
навчальних програм педагогічної підготовки майбутніх учителів потребам регіону; концепція
індивідуалізації, спрямована на посилення у майбутніх учителів мотивації, ініціативи, творчості в
навчанні; їх залучення до світової та національної спадщини; розвиток ціннісних орієнтацій, знань,
технологій, норм поведінки; розвиток особистісного потенціалу майбутнього педагога в соціальному,
культурному, освітньому аспектах.
Окреслені ідеї покладені в основу модернізації педагогічної освіти та пов’язані з урахуванням
багатовекторного феномену культури як специфічного способу людської діяльності, яка, насамперед,
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реалізується в умовах полікультурного суспільства у сфері міжкультурної взаємодії у сфері освітнього
середовища.
При цьому важливу роль у формуванні особистості майбутнього вчителя як суб’єкта культури
відіграють філософські ідеї: діалогова концепція культури як своєрідної сфери діалогових відносин у
просторі та часі людей різних культур; культурно-історична теорія про провідну роль соціокультурного
оточення у формуванні розвитку особистості; ідеї культурної антропології про множинність культур, їх
унікальність та необхідність обміну культурними досягненнями як провідної умови розвитку народів.
Як засвідчує аналіз наукових джерел, ще однією важливою умовою підвищення якості педагогічної
освіти майбутніх учителів є застосування різнорівневої методології, детермінованої діалектичним
взаємозв’язком і взаємозумовленістю загального, особливого і одиничного в межах культурологічного
підходу до професійної підготовки вчителя в умовах певних регіонів України. Визначене методологічне
підґрунтя передбачає врахування сучасних наукових підходів.
Загалом, в основу професійної полікультурної підготовки майбутнього вчителя покладено розуміння
сутнісних соціально-психологічних механізмів полікультурного розвитку особистості, опис яких
потребує спеціального наукового інструментарію, відображеного в таких поняттях, як: сутність
полікультурного розвитку особистості, принципи культуровідповідності, полікультурності, суб’єктності,
толерантності та ін.; процес ціннісної та діяльнісної інтеграції особистості в культурну сферу різних
народів; інтеріоризація культурних надбань людства в структуру особистості; взаємозв’язок загальної й
педагогічної культури в професійній діяльності вчителя, її інтегруючі функції; набуття професійного і
життєвого досвіду за допомогою механізму педагогічної підтримки.
Сукупність цих методологічних підходів конкретизує поняття "професійно-педагогічна підготовка
майбутніх учителів (в контексті проблеми полікультурності)" як складну поліфункціональну відкриту
педагогічну систему, спрямовану на формування особистості фахівця, здатного працювати в соціальній
системі, що характеризується взаємодією різних культур, готового до професійної діяльності в межах
полікультурного освітнього простору на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогу культур та
індивідуальної моральної відповідальності в мультикультурному суспільстві.
Провідним чинником і засобом, що впливає на процес професійно-педагогічної підготовки
майбутнього вчителя, є культура як особливий цивілізаційний феномен, що являє собою єдність
безпосередньої діяльності людей з трансляції соціального досвіду і результатів цієї діяльності,
закріпленої у знаннях, уміннях, навичках, формування яких ефективно здійснюється на засадах
полікультурної освіти. У цьому процесі важливу роль відіграє нова наукова галузь – культурологія
освіти, яка розглядає освіту як органічну складову культури будь-якого суспільства. Саме тому
необхідно враховувати полікультурні особливості Кримського регіону на всіх рівнях – "культура – освіта
– культурне освітнє середовище"; "освітня установа – учень", "викладач – суб’єкт навчання", "учень –
учень" та ін.
Отже, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя має бути наповнена культурними
смислами і бути полікультурною за своїм змістом. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх
учителів може бути ефективно реалізована в певному регіоні за таким умов: урахування регіональних
тенденцій, природно-географічних, соціально-географічних, соціально-економічних, соціальнодемографічних особливостей регіону, які безпосередньо впливають на його освітню політику; створення
у ВНЗ особистісно-розвивальної системи навчання; демократичної атмосфери щодо реалізації свобод та
прав людини; формування мотивації до міжкультурної взаємодії; набуття знань, умінь та навичок
міжкультурної взаємодії; розвиток ціннісно-смислової сфери особистості, зокрема позитивних
моральних особистісних якостей; створення цілісного полікультурного освітнього простору в регіоні;
суб’єктивізація та діалогізація освітнього простору на засадах толерантності та міжкультурної взаємодії.
Міжкультурна спрямованість, як свідчить досвід організації професійної освіти в ряді ВНЗ України,
має бути забезпечена гармонійним поєднанням фундаментальних та практичних знань.
Визначений міжкультурний підхід до професійної підготовки вчителя виступає її теоретикометодологічною стратегією. Основним призначенням такого підходу є формування в майбутніх педагогів
міжкультурної професійної компетентності (цілісного уявлення про сучасний світ та освіту, збагачення
закону наступності, залучення до культурної світової спадщини, визнання рівності і позитивних рис всіх
культур і права на культурну самобутність, посилення ролі вчителя як посередника у спілкуванні учнів з
іншомовною культурою тощо).
Зазначені вище теоретико-методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх педагогів
передбачають розробку концептуальної моделі їх цієї підготовки до міжкультурної взаємодії суб’єктів
освітнього процесу, в основу якого покладена ідея суб’єктності, для якої характерною є цілісність
спілкування, динамічність, активність, цілепокладання і свобода вибору.
Це дозволяє визначити пріоритетні цілі полікультурної педагогічної освіти, до яких можна віднести
формування конкурентоспроможного фахівця, здатного до активної життєдіяльності у
багатонаціональному і полікультурному середовищі. При цьому компонентами конкурентоздатності
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майбутнього педагога можна вважати: компетентність, професійна майстерність, наявність іміджу,
підтримка, позитивна "Я-концепція", знання і досвід у сфері гуманітарних та професійних дисциплін,
технологія міжкультурної продуктивної взаємодії суб’єктів освіти.
Важливо, що зазначена вище концептуальна модель ґрунтується на методології загального,
особливого, одиничного. Теоретичні засади моделі спираються на системний, професіографічний,
діяльнісний, особистісно орієнтований, акмеологічний, аксіологічний, культурологічний, технологічний
підходи. Дана модель може бути реалізована у трьох площинах:
1) структурній (мета; суб’єкти; предмет їх спільної діяльності; засоби комунікацій);
2) процесуальній (цілемотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, оцінно-результативний
компоненти моделі);
3) аксіологічній (цінності професійної діяльності).
У моделі визначено результат професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя до
міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору у вигляді сформованої готовності майбутнього
педагога до здійснення міжкультурної взаємодії та його компетентості в міжкультурній взаємодії
суб’єктів освітнього простору.
Зазначене вище дозволяє виділити основні риси концепції полікультурної освіти: рухливість,
мінливість, відкритість, здатність до діалогу, психокультурна адаптивність, толерантність. Ці риси
реалізуються у контексті проблемами спілкування в освітньому процесі, яким присвячено роботи,
пов’язані з теорією зв’язку і теорією інформації та дослідження з комунікацій. Тут розвиваються такі
напрями наукових досліджень:
- проблема субкультури молоді (традицій, цінностей, системи відносин);
- ідеї продуктивності; когнітивний напрям сучасної персонології;
- теорія мультикультурної освіти.
Такі підходи розширюють міжкультурну взаємодію суб’єктів освіти, розвивають полікультурний
діалог, що сприяє зближенню представників різних етнічних та культурних груп.
Відтак, узагальнення результатів наукового пошуку дозволяє обґрунтувати концептуальні положення
полікультурної освіти, розробити концептуальні положення полікультурної педагогічної освіти суб’єктів
освітнього простору в контексті сучасних наукових підходів: головна мета вищої освіти (підготовка
конкурентоспроможного педагога, здатного до життєдіяльності в полікультурному просторі), наукова
основа освітньої діяльності (структурно-системні, особистісно орієнтовані, професійно орієнтовані,
історико-культурологічні підходи), провідні складові педагогічної освіти (знання, вміння, навички),
інноваційні технології (продуктивні, проективні, інформаційні), характер відносин (суб’єкт-суб’єктні
стосунки), кінцевий результат (сформований рівень готовності та міжкультурної компетентності).
Слід сказати, що проведене дослідження не вичерпує всіх проблем професійної підготовки майбутніх
учителів до міжкультурної взаємодії. Подальшого дослідження потребують такі аспекти зазначеної
проблеми:
- розробка Концепції полікультурної освіти і виховання;
- теоретичні та методологічні засади неперервної професійної освіти полікультурного спрямування;
- особливості взаємодії соціальних інститутів в умовах полікультурності;
- вивчення можливостей розширення полікультурного компонента освіти в різних регіонах
України;
- наукові засади інтеграції полікультурної освіти в освітню систему України;
- науково-методичне обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх учителів за
окремими профілями, напрямами, спеціальностями;
- дидактичні засади розробки комплексу навчально-методичного забезпечення, зокрема відповідних навчальних планів, програм, підручників та посібників, методичних рекомендацій;
- засоби та форми проведення педагогічного моніторингу;
- підготовка педагогів до розв’язання та корекції конфліктів у ситуації міжкультурної взаємодії.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Якса Н. В. Педагог как субъект поликультурной среды.
Обсуждается межкультурный подход к профессиональной подготовке учителя, одной из главных
особенностей которого есть формирование у будущих педагогов межкультурной профессиональной
компетентности, которая раскрывается в целостном представлении о современном мире и
образовании, в привлечении к культурному мировому наследию, признании равенства и позитивных черт
всех культур и права на культурную самобытность, усилении роли учителя как посредника в общении
учеников с иноязычной культурой.
Yaksa N. V. Teacher as the Subject of Multicultural Environment.
The article deals with the multicultural approach to the professional training of the teacher, one of main features
of which is forming in the prospective teachers the intercultural professional competence that opens itself in the
integral understanding of contemporary world and education, in bringing in to the cultural world legacy, in the
acknowledgment of equality and positive traits of all cultures and the right to cultural originality, in
strengthening the role of a teacher as a mediator in communication the students with a foreign culture.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ
Проаналізувавши роботу дитячих оздоровчих таборів "Артек", "Молода гвардія", "Берег" (м. Алушта),
автори статті виокремлюють основні продуктивні форми життєдіяльності вихованців: методику
КТС, методику проектної діяльності та тематичні програми на зміну. На основі досвіду представлено
методичні особливості колективної творчої діяльності і проектної технології, їх тематику.
Актуальність даної статті зумовлена тим, що одним із стратегічних завдань державної політики у
сфері соціального захисту громадян України є реалізація права дитини на оздоровлення і відпочинок.
Для забезпечення цього права в Україні розроблено комплекс заходів, спрямованих на удосконалення
механізмів надання дітям відповідних послуг, організації повноцінного відпочинку та оздоровлення.
Основним документом, який визначає завдання щодо створення належних умов для організації
відпочинку дітей, є Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2009 року,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 33.
Метою статті є проаналізувати роботу дитячих оздоровчих таборів, виокремити основні продуктивні
форми життєдіяльності вихованців.
Для процесу становлення і розвитку дитячого колективу в літньому оздоровчому таборі важливу роль
відіграє вибір діяльності різнобічного і творчого характеру, різноманітність її форм і видів. Процес
розвитку дитячої групи вимагає постійного ускладнення і урізноманітнення видів діяльності. При
проектуванні виховної діяльності в оздоровчому таборі, як правило, використовується методика КТС,
методика проектної діяльності або розробляються тематичні програми на певний часовий період.
Найефективнішою формою організації дитячого дозвілля є колективна творча справа (КТС), яку умовно
поділяють на: експромт (пісні, ігри, концертні номери, бесіди тощо), мала творча справа; велика творча
діяльність. Прикладами КТС – експромту є: колективні пісні (із додаванням до них оригінальних
невимушених рухів): ігри; концертні номери з іграми з аудиторією; бесіди на основі запитань-експромтів
("Чому сьогодні поменшало сміття?", "Ти любиш манну кашу?" тощо).
Прикладів малих творчих справ може бути безліч, адже їх суть дуже проста: загін щоразу ділиться на
кілька груп з 3-5 осіб. Кожній групі пропонується нескладне творче завдання і дається кілька хвилин на
його виконання. Особливо цікаво, якщо перед кожним новим завданням формуються нові групи. Таким
чином, за невеликий проміжок часу, поки проходить справа, кожна дитина має змогу поспілкуватися
практично з усіма членами загону.
Можна запропонувати окремі творчі завдання, які залюбки виконуються дітьми різного віку:
інсценувати анекдот; "оживити" картину видатного художника; підготувати пародію на естрадних зірок
чи телепрограму; вигадати рекламу непотрібних речей; продемонструвати виступ у цирку
дресирувальника і його тварин; побудувати групову скульптуру на запропоновану тему; скласти
коломийки на задану тему; показати зйомки кінофільму (роботу на кіностудії) тощо. Водночас, цей вид
діяльності, за умови його всебічної продуманості, може мати достатнє пізнавальне значення, стати
джерелом корисної інформації для дітей. Ось приклади таких творчих завдань: намалювати портрет
загону; спорудити "Родинне дерево" з піску; намалювати листівку "Світ моїх прав"; створити карту
закладу (регіону, України) на тему: "Тут потрібна наша допомога"; скласти екологічний кросворд;
розробити ескіз плакату "Спасибі — ні"; підготувати пам'ятку одноліткам "Як жити і не помилятися";
розробити анкету "Вільний час дитини третього тисячоліття"; розробити "маркетинговий план" розвитку
дитячого центру тощо. Варто зазначити, що такі творчі завдання потребують обов'язкового підведення
підсумків після виконання: організація виставки творчих робіт, проведення анкетування, обмін
пам'ятками і подарунками, складання колективних листів, послань та інше.
Велика творча діяльність реалізується на рівні загонових, дружинних та загальнотабірних справ.
Усе розмаїття дитячих справ, які проводяться в оздоровчих таборах "Артек", "Молода гвардія",
"Берег" згідно плану виховної роботи, можна вкласти у такі видові рамки:
Пізнавальні справи: подорожі-знайомства ("Світ моїх прав" – знайомство з Конвенцією ООН про
права дитини; "Подвиги Котигорошка" — подорож у світ народної казки; "Мій край — зелена Україна"
— подорож містами, регіонами, річками тощо; "Я у незнайомому місті" — гра-експрес; "У бальному
царстві" — знайомство, розучування і демонстрація бальних танців); "Козацькому роду нема переводу"
— конкурсна програма на основі історичного матеріалу); вікторини ("Україна — перлина Європи" —
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запитання, пізнавальні завдання після екскурсії містом; "Я і безпека" — практичні поради щодо дій у
складних життєвих і надзвичайних ситуаціях; захист проектів; усні журнали — пізнавальні справиогляди на зразок серії коротких виступів — сторінок різної тематики оточуючого і внутрішньо
колективного життя (радіогазети "Заради майбутнього", "Наші мами і тата", "Україна і світ").
Трудові справи: трудові десанти, операції "Чистенька", "Чистий бережок", акція "Діти — дітям",
економічна ділова гра "День підприємця".
Розважальні (художні) справи: ланцюжки пісень ("Співаймо разом", "Українські співаночки",
"Співає море і літо"); концерти-"блискавки" ("Міні-Голівуд", "Молодь за майбутнє" — імпровізовані
колективні виступи за визначеною програмою); літературно-художні конкурси ("Чарівник/чарівниця
казки"); театральні вистави ("Казковий зорепад").
Спортивні справи: Малі олімпійські ігри; гра-випробування "Котигорошко"; футбольні турніри;
конкурсні програми ("Веселий фініш", "Козацькі забави").
Справи-свята (державні, народні чи самостійно вигадані свята) тощо.
Мала творча діяльність включає дитячі заходи, реалізація яких можлива на рівні загонових справ, а
велика знаходить свій відгук у дружинних, загальнотабірних справах.
Робота над підготовкою творчої справи в загоні організовується в кілька етапів:
1. Визначити педагогічну мету КТС (знання, які отримують діти; риси характеру, уміння, навички, які
формуються у дітей під впливом певного виду діяльності). 2. Визначити контекст справи (які справи
проходили раніше, які будуть проходити пізніше). 3. Визначити зміст справи (якщо справа велика, то її
зміст може включати кілька справ). 4. Визначити вік, кількість учасників, вимоги до них, узгодити з
учасниками факт проведення КТС. 5. Визначити форму і тип справи. 6. Вирішити організаційні сторони
справи. 7. Провести КТС. 8. Підвести підсумки КТС.
Отже, умовно колективну творчу діяльність можна поділити на три рівні: рівень підготовки, рівень
організації і рівень виконання. До рівня підготовки відносяться: написання сценарію і режисура свята,
проведення репетицій, виготовлення костюмів; розробка загальних питань для диспуту; виготовлення
запрошень, плакатів, оформлення місця проведення справи, запис фонограм тощо. Рівень організації
включає: пошук необхідних ресурсів, розподіл їх; пошук і розподіл реквізиту; організація реклами (якщо
вона необхідна); узгодження форми, змісту, терміну, місця проведення справи із зацікавленими особами.
Рівень виконання включає власне проведення творчої справи. Наприклад, ступінь підготовки ведучих,
якість гри акторів і т. п. Важливо пам'ятати: при організації КТС головним педагогічним результатом є
процес підготовки і організації справи, а не її зовнішній результат.
Реалізація кожного рівня може здійснюватися різними людьми. Проте ці люди повинні
усвідомлювати, що беруть участь у загальній (колективній) справі. Тобто, в кожної дитини, що бере
участь у справі, є своя роль (чи своя діяльність) [1].
Залучення вихованців до розробки проектів у межах оздоровчого табору спрямовано на досягнення
головної мети – формування творчих здібностей дитини, розвиток компетентної особистості, здатної
цінувати й презентувати себе та поважати інших, адаптованої до життя в сучасних умовах,
комунікабельної та креативної. При організації життєдіяльності вихованців "Артеку", "Молодої гвардії",
"Берегу" педагоги беруть до уваги типи проектів, які виділив У. Кілпатрик: творчий (виробничий)
проект пов'язаний з трудовою діяльністю – догляд за рослинами та тваринами, підготовкою макетів,
конструкторською діяльністю та ін.; споживчий (його мета – споживання в широкому розумінні,
включаючи розваги) – підготовка екскурсій, розробка та надання різних послуг (ремонт одягу, взуття,
інформаційні послуги та под.); проект розв’язання проблеми (науково-дослідний проект) — дослідження
впливу умов догляду за рослинами, фізико-математичні проекти, технічні проекти, проекти розв’язання
історичних або літературних проблем (які, як правило, поєднуються з дискусійними формами роботи)
тощо; проект-вправа (проекти навчання й тренування з оволодіння певними навичками).
Робота над соціально значущими проектами передбачає такі стадії:
1-а стадія. Підготовка до роботи над проектом. Метою є перевірка знань й умінь учасників,
необхідних для соціально значущої діяльності, формування уявлень про сучасний етап перспективи
розвитку соціального явища, яке віддзеркалює проект. Підсумком роботи на цій стадії мають бути чітко
сформовані уявлення учасників про явище, яке розглядається.
2-а стадія. Вибір теми або проблеми. Учасникам необхідно детально проаналізувати широкий спектр
питань, які є значущими для підлітків та молоді й потребують свого рішення. Підсумком роботи на цій
стадії повинно стати розуміння обраної проблеми, над якою буде працювати команда.
3-я стадія. Планування роботи. Учасники мають вирішити, коли почнеться робота над проектом,
скільки часу вона займе, які ресурси будуть використані, де їх можна знайти, чи будуть учасники
працювати єдиною групою, по одному або в мікрогрупах. У підсумку формується загальне уявлення про
роботу над проектом, його етапами, учасники діляться на мікрогрупи, розв’язують певні організаційні
питання.
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4-а стадія. Збір матеріалу. У рамках цієї діяльності учасники мають зібрати й проаналізувати цілий
спектр інформації з проблеми, яка їх цікавить. Одна група може провести соціологічне дослідження
серед різноманітних категорій населення. Інша займається вивченням матеріалів засобів масової
інформації з теми. Ще одна група учасників входить у взаємодію з компетентними фахівцями для
отримання аналітичної інформації про стан справ з цього конкретного питання, хто несе за нього
відповідальність й який механізм прийняття конструктивного рішення. Підсумком роботи має стати вся
доступна учасникам інформація про проблему, яка складає основу наступної стадії роботи над проектом.
5-а стадія. Розробка особистого варіанту рішення проблеми. Головним завданням цього етапу
діяльності є обробка і систематизація отриманого матеріалу й розподіл його за відповідними розділами
проекту. При участі педагога компонуються матеріали за розділами: актуальність й важливість даної
проблеми; інформація про різноманітні підходи до розв’язання цієї проблеми; програма дій, яку обрала
команда; розробка варіанту реалізації програми з елементами моделювання прийняття позитивного
рішення конкретної структури. Це важкий етап роботи, тому що учасники повинні не тільки
формалізувати процес розробки проекту, а й прорахувати, яким чином можна зрушити з "мертвої точки"
нерозв’язану поки ще проблему.
6-а стадія. Реалізація плану дій команди учасників. Дана стадія передбачає, що учасники намагаються
реалізувати на практиці повністю або частково свій варіант рішення проблеми. У цих цілях можливі
різноманітні акції учнів (писемні звернення у виконавчі та законодавчі органи, передача своїх
пропозицій у суспільні організації, підключення до цієї роботи комерційних структур різних фондів
тощо). З іншого боку, учасники можуть здійснювати реалізацію проекту безпосереднє через свою
практичну участь, шляхом проведення трудових акцій, збору засобів, організацію фестивалів та ін.
7-а стадія. Підготовка до захисту проекту. На цьому етапі йде робота з оформлення матеріалу, який
отримано в результаті роботи над проектом. У презентації проекту можуть використовуватися
фотографії, оригінальні малюнки, плакати, схеми, діаграми які можуть представити суть даного проекту.
Відбирається матеріал для словесного виступу, організуються тренувальні вправи з ораторського
мистецтва, складаються сценарії, виступи учасників, відпрацьовуються їх уміння відповідати на каверзні
питання опонентів. Одночасно ретельно готується папка документів (портфоліо), в якій логіка роботи
над проектом представлена більш повно й доведено.
8-а стадія. Презентація проекту. У рамках цього етапу проходить словесний захист проекту, за
формою нагадує процедуру слухання в структурах влади, де учасники представляють і обґрунтовують
логіку й ефективність свого проекту. Дана частина роботи організується в режимі конкурсу команд та
оцінюється журі.
9-а стадія. Рефлексія. Головна мета цього етапу — аналіз учасниками стадій підготовки проекту та
його представлення на конкурсі. За підтримкою педагога проходить аналіз роботи: визначаються
труднощі, які стають на шляху, відбувається оцінка внеску мікрогруп та окремих учасників, виявляються
слабкі сторони проекту, обговорюються шляхи їх виправлення.
Карта проекту: 1. Назва проекту. 2. Автори проекту. 3. Учасники проекту. 4. Головна ідея проекту, її
досягнення, перспективи реалізації. 5. Цілі проекту. 6. Ресурси, які необхідні для реалізації проекту. 7.
Можливі перешкоди й труднощі. 8. План реалізації проекту (що робити, коли, хто відповідає). Критерії
оцінки проекту: 1. Оригінальність, новизна. 2. Потенціал проекту. 3. Яким чином проект сприяє розвитку
особистості й соціальній активності учасників? 4. Практичний вплив проекту на оточуючих [2].
Ще одним з варіантів організації відпочинку в дитячому оздоровчому таборі є тематичні (ігрові)
зміни. Вони підпорядковують життя табору, тому що дорослі й діти включені в ігрову діяльність, яка
розвивається в часі. При цьому в тематичній зміні зберігаються всі етапи традиційної зміни. І етап –
підготовчий (1-2 дня до початку зміни) – визначення ігрового сюжету зміни, планування основних
ігрових подій і правил. "Входження в гру" дорослих учасників. Оформлення табору згідно сюжету.
Створення інтересу до гри. ІІ етап – організаційний (1-3 дні) – створення умов входження в гру дітей.
Зав’язка ігрового сюжету зміни, розподіл ролей, постановка ігрових завдань, визначення умов і змісту
ігрових подій. ІІІ етап – основний (16-17 днів) – розвиток ігрового сюжету, виконання учасниками
завдань, які направлені на досягнення основної мети. IV етап – заключний (2-3 дня) – розв’язка ігрового
сюжету, ушановування учасників, святкування з приводу досягнення мети.
При розробці сюжету ігрової зміни організаторам треба враховувати: змістовну мету ігрової
діяльності; вік учасників; матеріальні та територіальні можливості та умови зміни. Особливу увагу треба
звернути на: завдання ігрової діяльності; зміст ігрової діяльності; ролі учасників-дітей; ролі дорослих в
ігровому сюжеті; умови взаємодії учасників. Ці позиції з самого початку повинні бути зрозумілими та
прийняти учасниками зміни як правила загальної ігрової діяльності.
Тематична ігрова зміна значно розширює можливості традиційних форм роботи за рахунок змісту
сюжету. У логіці завдань ігрової діяльності традиційні форми справ стають пригодами, випробуваннями
та ін. Добре, коли одразу в рамках сюжету форми будуть мати свої назви. У роботі оздоровчих таборів
вже накопичений досвід з організації ігрових змін. Є розробки змін з такими назвами: "У пошуках
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священного тотему", "Котигорошко", "Зачарована країна", "Східні пригодим", "У пошуках пригод",
"Нове телебачення", "П’ятий елемент або Нові космічні пригоди", "Назад у минуле", "Цифровий бум",
"Навколо світу за 21 день" та ін. [3].
Таким чином, на даному етапі можна спостерігати ряд позитивних тенденцій розвитку мережі таборів
для літнього дитячого відпочинку. Серед них відмова від непотрібної однаковості; розробка
різноманітних форм літнього відпочинку з різним джерелом фінансування; створення умов для
педагогічних творчих колективів, розвиток мережі профільних дитячих центрів; становлення зв’язків
між освітньою діяльністю шкіл, установ позашкільної освіти і літніх дитячих закладів; гуманізація
діяльності оздоровчих таборів для задоволення інтересів і творчих потреб дітей та підлітків. Не
зважаючи на те, що в досвіді роботи з дітьми влітку накопичено багато форм організації життєдіяльності
літніх оздоровчих таборів, система організації та оздоровлення дітей та підлітків все ж потребує
оновлення та вдосконалення.
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Басюк Н. А., Гужанова Т. С., Рудницкая Н. Ю. Организация жизнедеятельности
в летнем оздоровительном лагере.
Проанализировав работу детских оздоровительных лагерей "Артек", "Молодая гвардия", "Берег"
(г. Алушта), авторы статьи выделяют основные продуктивные формы проектирования
жизнедеятельности: методику КТД, методику проэктной деятельности и тематические программы
на смену. На основе опыта представлено методические особенности коллективной творческой
деятельности и проэктной технологии, их тематику.
Basyuk N. A., Huzhanova T. S., Rudnytska N. Yu. The Organization of Life in Summer Camp.
After analyzing the work of children's recreation camp "Artek", "Moloda Hvardiya", "Bereh" (Alushta), the
authors distinguish the main productive forms of life design: CCA methodology, the methodology of project
activities and thematic programs for the season. Based on the experience, the methodical peculiarities of
collective creative activity and project technology, their subjects are presented.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХОРЕОГРАФІВ
У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті досліджуються особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у
системі вищої педагогічної освіти. Проаналізовано основні форми, методи організації і зміст навчання
студентів-хореографів, значення педагогічної практики у процесі їх професійного становлення.
Детально розкрито важливу роль самостійної роботи у підготовці майбутніх учителів-хореографів.
Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа зумовлена зміною підходів і
технологій навчання у вищій педагогічній школі, які мають зосереджуватися передусім на формуванні
професійно значущих якостей випускників, розширенні їх мистецького світогляду, вихованні загальної
хореографічної культури. Професійна майстерність майбутнього вчителя хореографії представляє собою
поєднання загальнопедагогічних здібностей із мистецтвом відтворення танцювальних умінь та навичок,
а, отже, потребує комплексної, довготривалої підготовки в системі педагогічної освіти.
Теоретико-методологічні аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя
окреслено у працях О. Абдуліної, А. Алексюка, Г. Васяновича, С. Гончаренка, Н. Дем’яненко,
О. Дубасенюк, І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Лозової, Н. Ничкало, В. Сластьоніна, О. Сухомлинської,
Л. Хомич, О. Щербакова, М. Ярмаченка, Т. Яценко та інших учених.
Загальнотеоретичні основи професійної підготовки педагога-хореографа досліджувалися у працях
Г. Березової,
Л. Бондаренко,
А. Ваганової,
Є. Валукіна,
К. Василенка,
С. Забредовського,
К. Голейзовського, Р. Захарова, Ф. Лопухова, А. Мессерера, А. Тараканової, В. Уральської, Л. Цвєткової,
інших дослідників.
Зауважимо, що підготовка сучасних фахівців-хореографів передбачає формування міцної теоретичної
бази знань, широкого спектру практичних умінь та навичок, необхідних у майбутній професії. Вона має
комплексну структуру, будується на основі взаємодії різних видів хореографічної діяльності за умов
глибокого й ефективного поєднання інформаційної та творчої функцій навчання.
Метою статті є дослідження особливостей розвитку змісту фахової підготовки майбутнього вчителя
хореографії в системі вищої педагогічної освіти. Розглянемо детальніше основні організаційні форми, в
яких реалізується навчально-пізнавальна діяльність студентів-хореографів.
Професійна хореографічна підготовка фахівців-хореографів у системі педагогічної освіти
здійснюється за навчальним планом, укладеним відповідно до державних стандартів та з урахуванням
нормативних актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України. На основі навчальних планів
щорічно формуються робочі навчальні плани на рік. Вони складаються по курсах й семестрах, з чітким
розподілом годин, відведених на вивчення дисципліни, видами занять, тижневим навантаженням.
Комплексний характер професійної підготовки майбутнього учителя хореографа передбачає вивчення
студентами цілого спектру спеціальних курсів, спрямованих на формування основних якостей як
педагога-балетмейстера, так і хореографа-виконавця. Основними серед профільних дисциплін є: "Теорія
і методика класичного танцю", "Теорія і методика народно-сценічного / бального танцю", "Теорія і
методика історико-побутового танцю", "Історія хореографічного мистецтва", "Мистецтво
балетмейстера", "Підготовка концертних номерів", "Методика роботи з дитячим хореографічним
колективом". Крім того, навчальним планом передбачено викладання спецкурсів та спецпрактикумів,
тематика яких щорічно визначається профільною кафедрою і висвітлює актуальні проблеми розвитку
хореографічного мистецтва, інноваційні методики викладання хореографії, творчий досвід авторських
танцювальних шкіл.
Структура хореографічної підготовки в системі педагогічної освіти передбачає різноманітні форми
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Серед них найбільш використовуваними є
лекція, практичне і лабораторне заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів, консультації,
реферати, курсові роботи, а також різні види педагогічних практик.
Сучасна лекція з дисципліни хореографічного циклу висвітлює основні теоретичні засади курсу,
спрямована на збагачення студентів новітньою науковою інформацією, а також дає установку на
самостійну роботу, аналіз і навчальний пошук [1: 216]. Вона дає можливість майбутньому педагогухореографу знайомитися з науково вивіреними, сучасними ефективними фаховими методиками, знати
теоретико-методологічні підходи й методичні основи викладання хореографічних дисциплін, засвоювати
точно визначені наукові терміни хореографічних понять. Лекційне заняття також стимулює активність та
самостійність студентів у навчанні, адже передбачає створення сприятливих умов для виявлення й
розвитку в них творчих здібностей, формування здатності до пізнавальної діяльності, уміння
аргументовано доводити свою точку зору.
© Благова Т. О., 2010
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Тематика лекційного курсу забезпечує формування у студентів теоретичних знань про основні
тенденції історичного розвитку танцювального мистецтва, основи методики викладання хореографії
(принципи, форми організації, методи), особливості організації дитячого танцювального колективу тощо.
Отже, у процесі лекції не тільки відбувається знайомство з основними теоретичними засадами дисциплін
хореографічного циклу, але й передусім формується база для подальшого засвоєння практичного
матеріалу.
Практичні заняття як форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів тісно пов’язані з
лекційними заняттями та є їх логічним продовженням. Тематика практичних занять упорядкована
відповідно до змісту лекційного курсу і спрямована на закріплення знань, отриманих на лекційних
заняттях та під час самостійної роботи. На практичних заняттях відбувається розвиток координаційних
прийомів, музикальності й виразності виконання, студентам також пропонується ознайомлення з
методикою вивчення хореографічних фігур, з’єднань та композицій, принципами побудови окремих
частин уроку [2: 17]. Вони спрямовані на формування у студентів уміння використовувати сучасні
технології навчання у процесі викладання дисциплін хореографічної спрямованості, методично
правильно пояснювати теоретичний танцювальний матеріал курсу та складати танцювальні композиції з
основних елементів та з’єднань фігур.
Інтеграція теоретичних знань, практичних умінь та навичок студентів-хореографів відбувається під
час проведення лабораторних занять [1: 227]. Лабораторні заняття з дисциплін хореографічного циклу
дозволяють практично оволодіти технікою виконання танцювальних елементів, фігур, методикою їх
вивчення. Вони передбачають формування у студентів основ педагогічно-виконавської майстерності,
практичних умінь технічно виконувати танцювальні фігури з’єднання та композиції, записувати,
розбирати й читати танець за записом. Викладання хореографічного матеріалу під час лабораторного
заняття має ґрунтуватися на принципі наочності в навчанні. Викладач має передусім сам чітко й
методично правильно виконувати танцювальні рухи, з’єднання, композиції, вміти розкласти їх на
складові елементи [3: 23]. Візуально сприйнявши навчальний матеріал, студенти зможуть успішно
виконати пропоноване завдання. У цілому, важливою умовою ефективності лабораторних занять є така
організація діяльності студентів, яка б стимулювала їх до подальшої поглибленої самостійної роботи,
активізувала їхню розумову діяльність.
Крім того, одночасно із засвоєнням танцювальної техніки, до кожного навчального заняття
(практичного, лабораторного тощо) доцільно розробляти завдання, спрямовані на формування й розвиток
у майбутніх учителів-хореографів практичних умінь та навичок педагогічної діяльності. Саме це створює
сприятливі умови для набуття майбутніми педагогами професійного педагогічного досвіду, дозволяє
перевірити рівень засвоєння студентами методичних аспектів виконання танцювальної фігури чи
композиції, практично готує студента до проведення хореографічних занять під час проходження
виробничих педагогічних практик.
Однією із необхідних форм навчального процесу, що знаходиться у безпосередній взаємодії з іншими
формами роботи із студентами, є консультація. Вона відкриває додаткові можливості для вивчення
кожного студента, його інтересів, потенціалу, рівня підготовки, ставлення до предмету [1: 225-226]. За
своїм характером консультації можуть бути груповими та індивідуальними. Тематичний зміст
консультації формується з урахуванням потреб студентів, які виявили слабкі теоретичні знання з певних
тем, розділів курсу чи бажають їх поглибити. Консультації під керівництвом викладача проводяться з
програмних питань курсу, що виносяться на самостійне вивчення, а також з метою подолання певних
утруднень, що виникли під час практичного відпрацювання окремих елементів, з’єднань, танцювальних
композицій у системі аудиторних занять.
Ефективною формою організації навчання майбутніх педагогів-хореографів є проведення майстеркласів, що передбачає запрошення знаного викладача чи виконавця з метою передачі студентам творчого
педагогічного досвіду та його технічної майстерності. У процесі таких занять студенти мають
можливість ознайомитися з різними формами подачі матеріалу, сформувати уявлення про
поліваріативність методик проведення занять, здійснити їх порівняльний аналіз, узагальнення, визначити
шляхи формування власної методики викладання хореографічних дисциплін з урахуванням передового
педагогічного й хореографічного досвіду [2: 18]. З метою організації майстер-класів профільна кафедра
налагоджує й підтримує творчі зв’язки з аматорськими хореографічними колективами міста й області, їх
художніми керівниками, відомими балетмейстерами, методистами хореографії, викладачами
хореографічного мистецтва інших вищих навчальних закладів.
Важливою формою організації навчання у вищій школі є самостійна робота студентів, яка передбачає
поглиблене вивчення теоретичного та практичного матеріалу, вдосконалення професійних умінь та
навичок, сформованих під час аудиторних занять [2: 17]. Виконання завдань для самостійної роботи
може здійснюватися з допомогою і без допомоги викладача (але без його безпосередньої участі), мати
репродуктивний і творчий характер. З метою оптимізації самостійної роботи студентів викладач не
тільки визначає конкретні навчальні завдання, а й складає інструктивно-методичні матеріали до їх
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виконання, методичні рекомендації, пропонує список необхідної літератури, навчальні відеоматеріали [1:
228].
Організація самостійної роботи студента має носити творчий і пошуковий характер, спрямовуватися
на постійну самоосвіту та самовдосконалення. Для реалізації визначених навчальною програмою завдань
потрібна систематична робота студентів-хореографів над поглибленням власного рівня знань та вмінь,
яка включає: опрацювання навчальних та методичних посібників, підручників, додаткової літератури,
складання танцювальних комбінацій, повторення та відпрацювання тренувальних вправ і танцювальних
рухів з метою глибшого їх засвоєння, удосконалення технічної та виконавської майстерності,
відвідування різних мистецьких заходів, концертів хореографічних колективів, використання
комп’ютерних інформаційних ресурсів, перегляд навчальних відеофільмів.
Ефективність самостійної роботи залежить від активності самого студента, сформованості
професійної спрямованості, рівня розвитку пізнавального інтересу, а також умінь самостійно працювати
з літературою, електронними інформаційними ресурсами, організувати себе на процес пізнання в цілому.
Поточний контроль за виконанням самостійних завдань здійснюється під час практичних та
лабораторних занять у процесі демонстрації студентами техніки виконання та методики викладання
танцювальних фігур і з’єднань, а також у відведений викладачем час шляхом перевірки практичних
завдань, конспектів, усних відповідей студентів.
Індивідуальна робота студентів передбачає консультації з викладачем, опрацювання додаткової
навчально-методичної та наукової літератури з підготовки окремих тем, перегляд відеоматеріалів, що дає
можливість розширити і поглибити знання з дисципліни. Вона проводиться із кожним студентом з метою
з’ясування рівня усвідомлення ним окремих теоретичних положень з курсу, практичного засвоєння та
удосконалення виконавського рівня, виявлення проблемних ситуацій і пошуку шляхів їх розв’язання.
Тематика індивідуальних занять має динамічний характер, оскільки особистісно-зорієнтована на рівень
засвоєння фахових знань і вмінь кожним студентом [2: 17]. Ця форма організації навчально-виховного
процесу дозволяє педагогу працювати зі студентами, враховуючи рівень їх хореографічної підготовки та
індивідуальні особливості (фізичні, фізіологічні, психологічні), добирати методи і прийоми навчання з
урахуванням цих особливостей. Виконання індивідуальних завдань передбачає роботу з такими
інформаційними джерелами як бібліотеки, комп’ютерні навчальні технології, Іnternet. Критеріями
оцінювання індивідуальної роботи студентів визначається повнота матеріалу, якість, оформленість,
оригінальність.
Результати пошукової діяльності студентів-хореографів у процесі самостійної та індивідуальної
роботи найчастіше презентуються у вигляді наукових доповідей, повідомлень, рефератів, тематика яких
упорядкована у відповідності з навчальною програмою курсу. Реферативна форма звітності студентів є
досить поширеною і передбачає опрацювання теоретичних тем, що розкривають особливості
хореографічного процесу в цілому, сутність спеціальних методик викладання, історію та основні
тенденції розвитку танцювальних форм. Виконання таких письмових робіт розширює науковий світогляд
студента, формує його переконання, навички інформаційного пошуку, сприяє розвитку самостійного
мислення, тренує пам'ять, здатність до аналізу та узагальнення. Адже задля успішної реалізації
випускників у сфері професійної діяльності, їх подальшого творчого зростання саме під час навчання
необхідно сформувати у них уміння самостійно орієнтуватися у стильових, жанрових особливостях
мистецтва танцю, аналізувати й розуміти зразки класичної та сучасної хореографічної культури тощо.
Для дисциплін практичного спрямування (зокрема, "Теорії і методики класичного танцю", "Теорії і
методики народно-сценічного / бального танцю", "Мистецтва балетмейстера", "Методики роботи з
дитячим хореографічним колективом") характерним є також підготовка відеоматеріалів, які презентують
власні творчі доробки студентів – самостійно створені танцювальні композиції, записи фрагментів
уроків, постановочні роботи. Така форма звітності дає можливість викладачу об’єктивно оцінити рівень
засвоєння студентом навчального матеріалу, конструктивно проаналізувати його методичні й технічні
помилки, недоліки та досягнення виконавської майстерності.
Поряд із традиційними методами, перевіреними часом і практикою, в організації навчального процесу
викладачі профільної кафедри застосовують творчі підходи, інноваційні методики навчання хореографії.
Використання активних, професійно орієнтованих методів навчання дозволяє сформувати в майбутніх
учителів хореографії творчий підхід до своєї роботи, навчити їх працювати усвідомлено й самостійно,
активізує пізнавальну діяльність студентів. Таким, зокрема, є метод моделювання фрагментів
хореографічних занять, який передбачає включення студентів у ситуації професійної спрямованості.
Моделювання фрагментів хореографічних занять дає можливість майбутнім учителям-хореографам стати
на деякий час організатором педагогічного процесу, побачити типові труднощі професійної діяльності,
визначити шляхи їх подолання, а також сформувати основу рольової поведінки майбутнього фахівця. У
процесі використання методу моделювання фрагментів хореографічних занять у студентів значно
підвищується професійний інтерес, актуалізуються наявні знання, закріплюються навички педагогічного
аналізу та узагальнення, створюються сприятливі умови для розвитку педагогічних здібностей.
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Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є
використання методу мікровикладання, який допомагає майбутньому фахівцю краще усвідомити
сутність педагогічних явищ, набути певного рівня педагогічної майстерності. Моделюючи фрагмент
практичної діяльності вчителя-хореографа, студенти розвивають свої фахові уміння та здібності,
набувають педагогічного досвіду. Використанням методу мікровикладання забезпечує формування у
студентів таких професійних якостей, як комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, самовладання,
педагогічний оптимізм. Важливо, щоб у практичній діяльності вони поєднувалися з глибокими
теоретичними та фаховими хореографічними знаннями.
Фахова підготовка педагогів-хореографів є складним довготривалим процесом, що вимагає не лише
досконалого професійного оволодіння технічною майстерністю, але й засвоєння методик викладання
дисциплін хореографічного циклу, формування загальнопедагогічних та спеціальних умінь.
Забезпечення високого рівня професійно-практичної підготовки майбутніх учителів безпосередньо
пов’язане з організацією педагогічних практик різних рівнів (навчально-методичних та безперервних
виробничих). Провідним завданням педагогічної практики визначається формування у студентів фахових
умінь організації та здійснення навчально-тренувального і творчо-постановочного хореографічного
процесів у системі загальної та позашкільної освіти [4: 3]. Різні види спеціальних хореографічних
практик (навчально-методична практика з хореографії, навчальна фольклорна практика, навчальнотренувальні хореографічні збори, виробничі педагогічні хореографічні практики) дають можливість
студентам насамперед збагатити свій фаховий досвід, а також продемонструвати набуті практичні вміння
й навички з методик викладання дисциплін хореографічного циклу.
Зміст кожної хореографічної практики представлено у програмах, інструктивно-методичних
матеріалах, розроблених викладачами профільної кафедри і затверджених на засіданнях методичної і
вченої ради університету. Загальною метою педагогічних практик з хореографії визначається комплексна
професійна підготовка студента до хореографічної роботи у системі загальної та позашкільної освіти.
Відповідно до профілю хореографічної підготовки та перспектив майбутньої професійної діяльності
студентові надається можливість вибору бази проходження практики, а також комплексу завдань з
хореографічних дисциплін, які він виконуватиме під час проходження практики.
Початковим етапом процесу формування у майбутніх учителів-хореографів професійно значущих
якостей є навчально-методична хореографічна практика. Основним видом діяльності студентів під час її
проходження є спостереження за хореографічним процесом у дитячому танцювальному колективі та
виконання низки теоретичних і практичних завдань, які розкривають основні напрями професійнопрактичної підготовки майбутнього хореографа. Завдання навчально-методичної хореографічної
практики передбачають ознайомлення студентів зі специфікою роботи дитячого танцювального
колективу, плануванням та проведенням різних видів хореографічних занять, методиками викладання
класичного, сучасного бального, народно-сценічного та естрадного танцю [5: 3].
Важливим компонентом комплексної професійної підготовки майбутнього педагога-хореографа
також є проходження ними навчальної фольклорної практики, основним призначенням якої визначається
дослідження фольклорно-хореографічної спадщини в певній місцевості. Користуючись інструктивнометодичними матеріалами практики, студенти самостійно знаходять і документально фіксують цікаві
здобутки народної хореографії, знайомляться з неординарними балетмейстерами-хореографами, які
працюють чи працювали у цьому жанрі, визначають стилістичні особливості досліджуваного
хореографічного твору тощо [4].
Виробнича педагогічна хореографічна практика передбачає передовсім практичне ознайомлення
студентів з діяльністю дитячих хореографічних колективів, підготовку та проведення уроків хореографії
різних типів із застосуванням ефективних методів навчання, а також забезпечує виконання
експериментальної частини курсової роботи. Цінність активної форми практики полягає в тім, що вона
забезпечує закріплення отриманих професійних знань, набутих практичних умінь і навичок з методик
викладання дисциплін хореографічного циклу в процесі організаційної та творчо-постановочної роботи у
дитячому хореографічному колективі. Таким чином, у ході виробничої практики створюються
оптимальні умови для формування у студентів фахових умінь учителя хореографії, керівника
танцювального гуртка, студії, ансамблю [4].
Підсумовуючи, зазначимо, що професійна підготовка майбутніх учителів-хореографів у системі
педагогічної освіти потребує системного, цілеспрямованого підходу. Обов’язковими вимогами до будьякої форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів є: відповідність змісту навчальної
програми та логіці вивчення дисципліни; дотримання мети та завдань реалізації навчальної, виховної та
розвивальної функцій освіти у процесі опанування знань; формування у студентів здатності до
самостійної роботи, розвитку їх особистісних якостей.
Комплексна професійна підготовка майбутніх учителів-хореографів передбачає не лише формування
спеціальних знань, практичних умінь та навичок хореографічної роботи, але й створює можливості для
подальшого засвоєння та удосконалення ними технічної та виконавської майстерності, розвитку
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загальнопедагогічних і професійно-практичних здібностей, без яких неможлива майбутня викладацька
діяльність.
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Благова Т. А. Особенности профессиональной подготовки будущих учителей-хореографов в системе
педагогического образования.
В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки будущих учителейхореографов в системе высшего педагогического образования. Анализируются основные формы
организации и содержание обучения студентов, значение педагогической практики в процессе их
профессионального становления. Детально раскрыта важная роль самостоятельной работы в
подготовке будущих учителей-хореографов.
Blagova T. O. Peculiarities of Professional Preparation of Future Teachers of Choreography in the System of
Pedagogical Education.
The peculiarities of professional preparation of future teachers of choreography in the system of high
pedagogical education are examined. The main forms of organization and contents of students’ education and
the importance of pedagogical practice in the course of their professional development are analyzed. The
important role of independent work in preparation of future teachers-choreographers is disclosed in detail.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У статті розглядаються історичні та соціокультурні умови розвитку музичної педагогіки різних країн
світу, а також представлено персоналії митців щодо вимог до педагогічної майстерності викладача
музики. Певну увагу приділено змісту їх ідей викладання мистецьких предметів і морально-етичним
засадам виховання педагогів-музикантів.
Переоцінка цінностей, що відбувається в сучасному світовому суспільстві, є однією з головних
передумов розвитку й вітчизняної педагогіки. Даний процес спонукає педагогів до пошуку нових шляхів
у нелегкому завданні підвищення професійної підготовки майбутніх учителів і окреслює один із
головних лейтмотивів освіти: дослідження історико-педагогічних надбань людства. У цьому сенсі
дослідження світової музично-педагогічної спадщини є своєчасним і актуальним. Вивченням даного
питання в різний час займалося значне коло теоретиків, практиків: Р. Барро, А. Вільчковська,
Л. Волинець, С. Горбенко, Е. Клаас, Ж. Леклерк, А. Мелік-Пашаєв, Л. Пуховська, Н. Рахлін.
Метою даної статті є розгляд зв'язку творчості митців з контекстом епохи, представлення загального
художнього простору, в якому вони йшли власним, так би мовити, шляхом, а також активне
переосмислення їх кращих педагогічних і мистецьких надбань і використання даного досвіду в
подальшій роботі.
Нагадаємо, що рубіж ХІХ-ХІХ століть – час настільки строкатий і мінливий для мистецтва, що
виділити єдину лінію його розвитку означає відволіктися від багатьох специфічних подробиць і
випустити з уваги важливі відмінності складної та особливої в кожній країні ситуації.
У ХIХ ст. у Франції багато й захоплено думали та писали про вплив музичного мистецтва. Воно
приваблювало не тільки як джерело насолоди, але і як філософське, морально-естетичне, соціальне
явище. Саме політичне життя країни цього часу нагадує авантюрний роман. Це час переоцінок ідей, тем,
естетичних норм старого мистецтва, пошук нових образів. Музичне життя було досить складним, бо
ніколи ще історія мистецтва не знала настільки пишного цвітіння різноманітних шкіл і напрямків,
настільки бурхливих зіткнень між ними.
На відміну від деяких європейських країн, де про роль музики і педагогів-музикантів роздумували
суто філософи та теоретики, у Франції про це писали, насамперед, композитори, письменники,
художники і критики-рецензенти. З різних точок зору обговорювалися різноманітні аспекти мистецтва
звуку, формулювалися погляди, виникали диспути, гострі дискусії, які мали широкий суспільний
резонанс. Характерною рисою французького музичного естетизму є майже повна відсутність
теоретизації й абстрактних висновків. Основою творчості було реальне музичне життя. Висловлюванням
французьких авторів щодо музичної освіти всіх верств населення притаманні публіцистичність,
демократизм, просвітницько-пропагандистська направленість. Складні і спеціальні теми викладаються
логічно, ясно і, в силу цього, – доступно. Як щось цілком типове сприймається думка, викладена в
періодичному виданні "Ревю енциклопедик" критиком М. Франкером: "Музика заслуговує на те, щоб її
викладали з усією ретельністю навіть у нижчих верствах народу: вона повинна увійти в програму
навчання початкових шкіл поряд з читанням, письмом, елементами лічби, геометрії і малювання" [1: 7].
Саме ця стаття викликала полеміку в широких колах країни.
Другим по значимості питанням, яке постало перед тодішнім суспільством – моральне і матеріальне
становище вчителів-музикантів і виконавців. Видатному музиканту Ференцу Лісту належить гостре
зауваження про потрійне пригнічення викладачів – політичне, соціальне, релігійне: "Доля музикантів (як
учителів, так і артистів) – трагічна. Перед ними два шляхи – або бути вірними високим естетичним
ідеалам, прирікаючи себе на каторжний труд, самотність, убогість серед простого люду чи схилитися
перед купкою невігласів, які вважають себе законодавцями мод. І ціною самозречення та відмови від
особистої самобутності купити собі безбідне майбутнє..." [2: 8]. Чи ще один уривок з його статті "Про
становище людей мистецтва": "...ми бачимо молодого чоловіка з впалими щоками на четвертому поверсі
консерваторії. Він займається довбіжкою – є серед музикантів такий спеціальний термін. Він руйнує
свою душу й тіло, б’є, "пилить" на якомусь інструменті, має один сорокахвилинний урок в тиждень,
обідає за 20 су, а у відношенні до своєї майстерності як викладача так і не знає, що він робить і задля
чого він це робить. У більшості випадків відсутність матеріальних засобів не дозволяє йому слухати і
займатися у видатних майстрів... Єдине, що залишається – сісти в диліжанс і поїхати назад додому. І
щастя, якщо там йому шляхом хитрощів і принижень вдасться відбити у тамошнього "маестро" якогось
учня і час від часу отримувати від помісного буржуа запрошення на обід замість оплати уроків. Тоді він
займе місце в кінці столу і неодмінно віддячить хазяїну за гостинність виконанням якої-небудь оперної
мелодії..." [3: 4]. Пізніше композитор загорівся ідеєю об’єднати всіх викладачів-музикантів у Союз. Його
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ціль – прогрес музики, освіти, демократизація музичного мистецтва й організація всенародної музичного
освіти.
Ось деякі положення Програми Союзу:
1) возвисити й облагородити положення викладачів мистецьких дисциплін;
2) ввести навчання інструментальній музиці в народних школах, посилити його в інших навчальних
закладах;
3) відновити церковне мистецтво;
4) відновити капелу в Парижі та провінціях;
5) ввести кафедру історії музики, естетики і філософії в кожному вищому навчальному закладі;
6) покращити навчання хоровому співу в школах.
Слід зазначити, що ця ідея, хоч і розумна та прогресивна, була на той час утопічною.
Так само нездійсненними були задуми видатних французьких митців А. Нуррі і Жорж Санд. Вони
мріяли про таку собі Вищу школу опери, в якій кращі майстри даного музичного жанру навчатимуть
інструментальному та вокальному виконавству, відточуватимуть власну педагогічну майстерність та
морально впливатимуть на учнів: "Зробити так, щоб у душі бідняцьких дітей, чоловіків і жінок
проникало відчуття прекрасного і розуміння шедеврів. Стати капельмейстерами бідноти!" [4: 34]. Саме в
цьому вислові можемо означити основну проблему тодішньої музичної освіти Франції: "Гірко для поезії і
трагічно для музики, що у Франції знають і вміють цінувати лише один музичний жанр – оперу" [5: 4].
Велику роботу по впровадженню ідей підвищення викладацької майстерності провадив Фроменталь
Галеві. Він навіть написав вступ до роботи "Музика і дитина", в якому досить доступно і просто розкрив
естетичні начала сучасного мистецтва: "Маляр є живописцем, і Рафаель – живописець. Сільський
скрипаль є музикант, Чімароза й Моцарт – музиканти. Але всі вони артисти. Єдина кваліфікація, якої
потребує артист, це кваліфікація артиста. Вона дається не кимось стороннім, а самим митцем після
багаточасових занять, великої праці і неймовірних страждань. Музика існує повсюди. Коли суспільство
має гарно поставлену музичну освіту й може її пристосувати в тих гарних ансамблях, в яких голоси та
інструменти об’єднуються для того щоб виразити єдине почуття, єдине бажання, єдину думку, таке
суспільство має велике майбутнє. Революції й Конвенти не створюють державу. Вони роблять лише її
політику" [3: 6].
У ХIХ-ХХ ст. найбільш відомими в європейських музично-педагогічних колах стали системи
музичного виховання угорського педагога Золтана Кодая та німецького композитора і педагога Карла
Орфа. Обидві системи, незважаючи на відмінності, мають спільні риси: опора на народну музику,
виховання естетичного смаку, музичної культури дітей через активний розвиток їх музичних здібностей.
З. Кодай (1882-1967 рр.) став одним із найяскравіших представників музичної педагогіки середини
минулого сторіччя. Він вважав, що головним призначенням художника є відродження національних
традицій, які сягають корінням древніх пластів селянської пісенності й танцювальності. Саме цим
пояснюється його невпинна діяльність у дослідженні багатьох напрямків фольклору, який він вважав
основою своєї методики викладання музики. Проте, перевагу він віддавав пісенному (одно- та двоголосні
пісні) матеріалу, оскільки:
- пісня веде до поліпшення музичного слуху, без якого неможливим стає подальше вивчення гри
на музичному інструменті;
- ритмічний розвиток дітей відбувається за допомогою ігор, під час яких вони виконують дитячі
пісеньки;
- ходьба і плески допоможуть познайомити дітей з поняттям ,"розмір" і "ритм".
К. Орф (1895-1982 рр.) у перші післявоєнні роки сформулював свою особисту цілісну педагогічну
систему, яка почала складатися ще на початку минулого сторіччя, коли він працював у школі Гюнтер. У
1948 році композитор отримав пропозицію від Баварського радіо написати музику для серії передач для
молодших школярів. Він звернувся до дитячих віршів та пісень, щоб розвивати здібності до імпровізації
всіх учнів, а не тільки музично обдарованих дітей. Ця робота викликала жвавий інтерес у слухачів
різного віку. Батьки засипали радіостанцію, яка транслювала ці передачі, сотнями листів із вдячністю.
Тому педагог вирішив продовжити так вдало початий експеримент, і протягом багатьох років вів
музично-педагогічну роботу, результати якої були зібрані в посібнику з музичного виховання під назвою
"Шульверк". Ця праця складається з п'яти томів, у ній даються рекомендації із прилучення дітей до
занять музикою і активної творчої діяльності, яка б приносила радість та почуття задоволення. Перший
випуск мав гармонічний напрямок, у другому виданні більша увага приділяється музично-ритмічному
вихованню. Воно здійснюється в русі, грі на елементарних інструментах, музичній декламації, співах. У
музичних прикладах "Шульверка" відчувається авторський стиль – потяг до різних історичних пластів і
широке використання фольклору (німецького, норвезького, шотландського, французького, датського,
каталонського). К. Орф вважав, що основа основ розвитку дитини – творчість, яка повинна починатися з
музикування на дитячих музичних інструментах, співах, ритмічних рухах (це не обов'язково мали бути
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танці). Також не оминав увагою й співи, але вони не займали провідної ролі в його системі музичноестетичного виховання дітей. З часом в уроки співу поступово вплітаються лекції з різноманітних
предметів: історії музики, культури, етики, історії мистецтва різних народів. На його думку, основою
естетично розвинутої, культурної нації і, відповідно, музичного виховання в школі повинна стати
народна музика, фольклор. У ньому його приваблювали насамперед високі естетичні та етичні цінності,
національна своєрідність. Різноманітні ритмічні та мелодичні елементи дітлахи засвоюють в порядку
зростання труднощів на прикладі угорських народних пісень (досить складних у метро-ритмічному
аспекті) [6].
Почесне місце в пантеоні видатних митців належить нашому співвітчизнику Болеславу Яворському
(1881-1924 рр.). Незважаючи на відносно невелику вивченість його педагогічної спадщини, це ім’я з
упевненістю можемо поставити поряд з усіма означеними вище. Після 1917 року він очолив Київську
народну консерваторію, де на курсах загальної та спеціальної музичної освіти займалися діти віком від 6
до 16 років. Для активного й гармонічного розвитку Б. Яворський включав в урок найрізноманітніші
види музичної діяльності: слухання музики, спів, рухи під музику. Неймовірно, але цей без сумніву
видатний педагог-музикант не залишив жодної статті, де б розкрив основи своєї викладацької методики.
Ще недавно про його успіхи на ниві естетичного виховання молодших школярів ми могли судити з
небагаточисленних публікаціях його учнів та близьких. Педагог ще у 20-ті роки минулого сторіччя
висунув ідею комплексного підходу до проблеми естетичного виховання. Учений вважав, що його
основа полягає в загальному художньому розвитку особистості, її спроможності творчо сприймати життя
індивідуальне та суспільне. Свою концепцію він вибудовував на основі досвіду вчених енциклопедистів
18 ст., особливо щодо ідеї виховання Нової людини – розвиненої, обізнаної та високоморальної.
Антропоцентрична сутність вчення раннього періоду педагогічних пошуків Яворського пов'язана з
епохою Відродження з її центром Всесвіту, найдосконалішим витвором природи – Людиною. Стрімкий
потік розбудови українського авангарду перших двадцяти років минулого сторіччя, який принципово
відрізнявся від західноєвропейських моделей, знайшов відгук у творчості педагога. Адже він ніс в собі
глибинні естетичні зв'язки з праджерелами національного мистецтва [7].
Якщо підсумувати результати творчості педагога, вона мала декілька напрямків:
- культурно-просвітницький (відкриття мережі бібліотек, цикли лекцій з історії музики, всесвітньої культури, цикли концертів камерної та симфонічної музики). Чи не вперше в практиці музичної
педагогіки він дав лекцію-концерт. Митець вважав, що для повного розуміння музики слухач повинен слухати її в якнайкращому виконанні, тому запрошував до Києва тільки найкращих виконавців.
Особливу увагу він приділяв виконанню творів молодих авторів;
- практичний (виступав як виконавець і композитор). Також вагомим є його внесок у дослідження української народної пісні. Яворський вважав, що на тлі пролеткультівського несмаку народна
творчість має стати взірцем вишуканості та найвищого прояву естетизму;
- педагогічний. Творчий доробок його учнів – величезний пласт в історії української культури.
Серед тих, хто долучився до таємниць теорії Яворського – Г. Верьовка, П. Козицький,
М. Вериківський, Е. Скрипчинська, А. Альшванг, В. Цуккерман. Усі, хто хоч раз спілкувалися з Болеславом Леопольдовичем, відзначали його неординарність: "Яворський світлий і простий" (М. Юдіна,
професор Московської консерваторії, видатна піаністка), "...він – сектант в музиці" (Р. Глієр, професор Київської консерваторії, композитор, педагог), "..середньовічний алхімік-фанат з рисами сучасного вченого" (Л. Сабанєєв, видатний скрипаль, музичний критик) [7: 136].
Американський диригент, піаніст, музичний критик Леонард Бернстайн (1918-1990 рр.) у середині
минулого сторіччя проявив себе ще й як прекрасний педагог. Колеги з теплою іронією називали його
"естетствуючим стариганом", маючи на увазі його ідею про те, що музика й здатність насолоджуватися
нею – найвеличніші блага, дані людині природою. А так як благо музики повинне бути доступним усім
верствам, усім віковим групам, то наявна нерівність у її розумінні й сприйнятті повинна бути
нівельована. Уже з початку середини минулого сторіччя він починає перед концертом давати коротеньку
довідку про автора, час створення, основні ідеї твору. Поступово ці мінілекції набули величезної
популярності й перетворилися на мініконцерти. Митець розумів, що концерти відвідує публіка далеко не
юнацького віку. Вважаючи молодь і дітей практично непідготовленими і, в той же час,
найвимогливішими слухачами, він започаткував лекції по радіо й телебаченню. Свої програми він назвав
"Концерти для дітей та молоді". Бернстайн справедливо боявся, що лектора-музиканта для даних вікових
категорій підстерігають дві небезпеки. Перша – звернення до професійної музикантської термінології,
більшості слухачів юного віку (навіть дорослих) малозрозумілої а іноді й невідомої. Друга – скотитися
до популістського описування, яке може й цікаве, але далеке від сутності музики. Леонард Бернстайн
зумів вибрати золоту середину. У своїх "Концертах для дітей та молоді" він вводить слухача в широке
коло складних питань. Починає з більш простих: що таке музика, які її складові, що таке мелодія,
гармонія, контрапункт, музичний інтервал? Поступово автор підходить до надзвичайно складних в
естетичному розумінні понять програмної музики, неосимфонізму, авангарду [8].
79

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

Звичайно, невелика за обсягом наукова стаття не зможе висвітлити всі аспекти даного питання.
Однак, у підсумку слід зазначити, що чинниками виокремлення та розвитку передових ідей підвищення
майстерності викладача музики є історичні та соціокультурні умови. Додамо, що загальними аспектами
діяльності визначних діячів музичної педагогіки було: створення новітніх мистецьких освітніх
інституцій, оптимізація роботи раніше створених, пошук шляхів якісного викладання.
Головна ж мета творчої праці всього мистецького загалу – виховання інтелектуально розвиненої
особистості.
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Бовсуновская Н. Н. Мировой опыт развития педагогического мастерства учителя музыки.
В статье рассматриваются исторические и социокультурные условия развития музыкальной
педагогики разных стран мира, а также представлены персоналии художников относительно
требований к педагогическому мастерству преподавателя музыки. Определенное внимание уделено
содержанию их идей преподавания музыкальных предметов и морально-этическим вопросам
воспитания педагогов-музыкантов.
Bovsunivska N. M. The World Experience of the Development of Music Teacher Pedagogical Skillfulness.
The historical and sociocultural conditions of the development of musical pedagogics in different countries of
the world and the artists' personalities according to the requirements of the pedagogical skillfulness of the
teacher of music are considered in this article. Some attention is given to the content of their ideas of music
subjects' teaching and the moral-ethic aspects of music teachers' education.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
У статті аналізуються чинники, які зумовлюють необхідність особистісно орієнтованого
проектування педагогічної підготовки магістрів, подається характеристика моделі та її
функціональних і структурних компонентів; висвітлюються основні положення концепції педагогічної
підготовки магістрів, принципи евристичної педагогіки та етапи їх реалізації
Сьогодні перед національною системою вищої освіти постає інноваційне завдання надзвичайної
важливості. Воно полягає в необхідності термінової організації педагогічної підготовки викладацького
складу вищих навчальних закладів принципово нової якості. На наше глибоке переконання, такими
фахівцями повинні бути випускники магістратури, які як зазначено в Законі "Про вищу освіту" (2002 р.)
здобули повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та
обов’язків (робіт) інноваційного характеру.
Проблемам підготовки педагога до інноваційної діяльності присвячені праці українських та
зарубіжних науковців (І. М. Богданова, Л. В. Буркова, Ф. З. Вільданова, М. Б. Кларин, В. А. Козаков,
О. Г. Козлова, В. С. Лазарєв, В. Я. Ляудіс, М. М. Поташник, В. П. Сластенін та ін.).
Метою цієї статті, що є складником нашого дослідження, є визначення чинників, що обумовлюють
створення нового проекту – моделі педагогічної підготовки магістрів, аналіз сутності цього поняття,
висвітлення досвіду створення експериментальної моделі та технології її реалізації.
Підходячи до проектування моделі фахівця кваліфікаційного рівня "Магістр освіти" та змісту його
педагогічної підготовки, ми впевнились у тому, що сьогодні традиційна система підготовки себе
вичерпала. Формування нової парадигми сучасної педагогічної освіти зумовлюється сукупністю
чинників.
По-перше, результати дослідження визначальних світових тенденцій свідчать про кардинальну зміну
цілей, сутності та пріоритетів суспільного виробництва, про його все більш відчутну орієнтацію на
людину та про всебічне зростання людського чинника в забезпеченні його належної ефективності.
По-друге, найбільш вагомим наслідком змін, яких усе більше зазнають сутність і зміст навчальновиховного процесу в класичних і педагогічних університетах, є його орієнтація на студента, що спонукає
до формування як моделей, методів навчання, так і практичної його організації на чітких засадах
психолого-педагогічної науки, реальної гуманізації та гуманітаризації цілей, змісту навчання і виховання
майбутніх фахівців, педагогізації всього навчально-виховного процесу.
По-третє, динамічний характер сучасної епохи зумовлює необхідність переходу від системи
"навчання на все життя" до системи "навчання протягом усього життя", тобто посилює значення
самовиховання, самонавчання, самовдосконалення студента, формування відповідних умінь і
внутрішньої потреби, готовності до можливих змін сфери діяльності з метою забезпечення високої
соціальної і професійної мобільності фахівців. Успішне розв’язання цих непростих завдань можливе
лише на засадах індивідуального підходу до кожного студента магістратури з урахуванням його
характерних індивідуальних інтелектуальних, фізичних, психічних якостей і особливостей.
По-четверте, поширення сфери застосування інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та
телекомунікаційних мереж істотно змінює можливості студентів у отриманні знань, полегшує їм доступ
до джерел наукової інформації. Водночас це змінює роль викладача, який за цих умов має допомогти
формуванню світоглядних позицій, навчити магістранта методології обробки систематизації та
класифікації отриманих знань.
По-п’яте, цілком реальних ознак набуває суперечність меж усе більш широкою диференціацією видів
і функцій професійно-педагогічної діяльності та необхідністю одному й тому ж фахівцеві знати, вміти й
мати практичні навички виконання найрізноманітніших функцій у вищих навчальних закладах І-ІV рівня
акредитації.
Наведена сукупність чинників і стала передумовою для розробки моделі, в основу якої покладено
проектування особистісно орієнтованої системи педагогічної підготовки магістрів.
Термін "модель" походить від modulus – мірило, зразок – об’єкт – замісник, який у визначених умовах
може замінити об’єкт – оригінал, відтворюючи властивості, що цікавлять, і характеристики оригіналу [1:
435].
Модель (by modulus – мірило, зразок) – матеріальне або формальне зображення, об’єкт або система
об’єктів, що імітують суттєві якості оригіналу і стають джерелами інформації про нього. Згідно
тлумачного словника "модель включає" два аспекти і характеризується як: 1) зразок, що відтворює,
імітує будову і дію якого-небудь об’єкта, використовується для одержання нових знань про об’єкт; 2)
© Вітвицька С. С., 2010
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уявний чи умовний (зображення, опис, схема і т.п.) образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що
використовується як його "представник".
Ми виходимо з того, що модель – це аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента
природної або соціальної реальності, породження людської культури, концептуально-теоретичного
утворення – оригіналу моделі. Цей аналог служить для зберігання і розширення знання про оригінал,
конструювання оригіналу, перетворення або управління ним [2: 382].
Означена модель має не тільки пізнавальну функцію, але й нерозривно пов’язану з нею формувальну
функцію, тому що "модель є не тільки інструментом пізнання, але й прообразу стану об’єкта, який
моделюється, несе в собі структуру того, чого ще не має в об’єктивній реальності" [3: 7].
Основними принципами моделювання, згідно С. І. Архангельського, є: наочність – виразність моделі
(конструктивна, образотворча, знакова, символічна), визначеність (чітке виділення певних сторін
вивчення), об’єктивність (тобто незалежність проведення досліджень від особистих переконань
дослідника).
Залежно від мети застосування, модель може виконувати такі функції: описову (є орієнтиром при
доборі методів і прийомів навчання, виховання, управління), дійову (дає можливість використати модель
у навчанні чи управлінні) і прогностичну (остаточна перевірка життєвості й доцільності моделі).
Методологічним питанням розробки моделі спеціаліста присвячені роботи О. Е. Смірнової
(діяльнісний підхід), Є. О. Клімова (суб’єктний підхід), О. М. Іванової (професіографічний, системний,
діяльнісний і суб’єктний підхід), Г. В. Суходольський (професіографічний, особистісний підхід),
Н. Ф. Тализіна (задачний підхід), В. Д. Щадриков (системний підхід). О. Е. Смирнова дає обґрунтування
важливості емпіричного підходу у формуванні моделі спеціаліста. Побудова моделі, на думку автора,
передбачає встановлення: а) функціональної сутності спеціаліста; б) широти його професійного профілю;
в) професіографічних характеристик; г) експертних оцінок і прогнозів розвитку цієї діяльності на
найближчу і віддалену експертизу і схеми навчальних дисциплін з урахуванням їх об’єму і змісту.
Модель педагогічної підготовки магістрів нами побудована на основі цільового призначення,
функціональних обов’язків магістрів, визначених Законом "Про вищу освіту", професіограми магістра,
розробленої нами, та принципів евристичної педагогічної діяльності. Модель містить функціональні
(стимулюючий, діагностично-коригуючий, розвивально-проективний, організаторський, соціалізуючий,
аналітично-творчий) та структурні (цілемотиваційний, змістовий, діяльнісно-творчий, оціннорезультативний) компоненти.
За основу моделі педагогічної підготовки магістрів нами взята модель його діяльності, що має такі
компоненти.
Цільовий компонент визначається кваліфікаційними вимогами до "магістра" як найвищого рівня
кваліфікації, що обумовлено соціальним замовленням; галузевими стандартами вищої освіти за
напрямами: цільовою комплексною програмою "Вчитель"; навчальним планом "Педагогіка вищої
школи".
Мета визначає загальну спрямованість підготовки фахівців нами виділені три рівня навчальних цілей:
1) загально-професійні (загально-педагогічні), вони визначені кваліфікаційною характеристикою і
передбачають предметні, професійно-педагогічні та психолого-педагогічні знання, вміння, властивості,
якості; 2) навчальні цілі предмета "Педагогіка вищої школи"; 3) оперативні цілі кожного модуля і
кожного заняття.
Мотиваційний компонент відповідає сутності і характеру того переходу, який здійснюється за
словами Президента АПН України В. Г. Кременя "від репродуктивної освіти до освіти інноваційного,
гуманістичного типу" [4: 5-14]. Цей компонент випливає із Закону "Про вищу освіту" (2002), Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (1998), де визначена мета підготовки магістрів, їх призначення в
суспільстві, мотивом діяльності має стати відповідальне ставлення до власного удосконалення,
реалізація творчого потенціалу; самоствердження як індивідуальності.
Змістовий компонент, побудований у відповідності до принципів евристичної педагогіки:
адекватності системи підготовки, що моделюється, кінцевим цілям та завданням; інтеграції змісту
навчання, що передбачає встановлення взаємозв’язків між окремими навчальними дисциплінами,
предметами, розділами, темами; модульності, що становить за необхідне поділ навчального матеріалу на
діяльнісні та змістові модулі; проблемності та спадкоємності, що передбачає добір змісту з урахуванням
засвоєного матеріалу відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст", створення
системи проблемних завдань і ситуацій.
Цей компонент включає педагогічні знання, уміння і навички, якими має оволодіти магістрант.
Діагностично-корегуючий компонент передбачає систематичний моніторинг знань, умінь, навичок
студентів магістратури; аналіз і корекцію змісту та технології, форм, методів, методики викладання
дисциплін психолого-педагогічного циклу.
Оцінно-результативний компонент передбачає готовність магістрів до інноваційної педагогічної
діяльності.
Модель була побудована на основі розробленої нами концепції підготовки магістрів. Реалізація
концепції забезпечується використанням особистісно-діяльнісного і системного підходів, тобто магістр
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розглядається як особистість, індивідуальність, суб'єкт власної діяльності, яка є певною системою і
сприяє засвоєнню систематичних і системних знань, формуванню умінь творчо застосовувати їх у
нестандартних ситуаціях. Позиція магістра є цілісним проявом як внутрішніх сил (мотиви, інтереси,
потреби, здібності), так і сучасних моделей побудови педагогічного процесу за європейськими
стандартами та інноваційними підходами у вищих навчальних закладах України.
Розроблена нами концепція педагогічної підготовки магістрів ґрунтується на принципах евристичної
педагогіки. Дидактична евристика як педагогічна система народилася з необхідності розробити теорію і
технологію практичної реалізації ідей природовідповідної освіти, орієнтованої на розвиток здібностей та
обдарувань студентів.
Евристичне навчання нами розглядається як цілісне навчання через відкриття, через власне
проникнення магістранта у глибини природи, сутності педагогічної інноваційної діяльності, в ньому
відбувається інтеграція як об'єктів, так і способів пізнання.
Евристичне навчання є особистісним, оскільки припускає не стільки вивчення, скільки переживання
магістрантом педагогічної дійсності та у власній теорії творчості.
Розглянемо основні принципи евристичного навчання.
Під принципами евристичного навчання ми будемо розуміти виявлені дослідним шляхом положення,
на основі яких здійснюється евристичне навчання в конкретних умовах навчального предмета, зокрема
педагогіки вищої школи.
Принцип особистісного цілеутворення студента. Освіта кожного студента відбувається на основі і з
обліком його особистих навчальних цілей.
Даний принцип спирається на глибинну якість людини – здатність до постановки цілей своєї
діяльності. Незалежно від ступеня усвідомленості своїх цілей людина живе з уродженою потребою і
можливістю ставити і досягати їх. Великий учений І. П. Павлов розглядав постановку людиною цілей на
рівні інстинктів. У роботі "Рефлекс цілей" він називає акт прагнення людини до мети однією з головних
умов її життя, а умовою плідного прояву рефлексу мети вважає наявність певних перешкод: "Якщо
кожний з нас буде плекати цей рефлекс як найціннішу частину істоти, якщо батьки і усі учителі всіх
рангів зроблять головною задачею зміцнення і розвиток цього рефлексу в опікуваній масі, якщо наші
громадськість і держава відкриють широкі можливості для практики цього рефлексу, то ми
перетворимось на тих, ким повинні і можемо бути" [5: 18].
Беручи за основу позицію І. П. Павлова, ми вважаємо за необхідне включити принцип особистісного
цілеутворення в число провідних дидактичних принципів не тільки евристичного, але і будь-якого
іншого особистісно орієнтованого типу навчання, тому що це ключовий принцип, що забезпечує
продуктивну освітню діяльність і самореалізацію студентів, магістрантів.
Принцип особистісного цілеутворення передбачає необхідність усвідомлення цілей творчої роботи як
студентом, так і викладачем. Коли їхні цілі різні, це зобов'язує творчого викладача не домагатися зміни
цілей студента в обраній їм темі або проблемі, а допомогти студентові усвідомити, сформулювати і
досягти їх.
Принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії. Магістрант має право на усвідомлений і
погоджений з педагогом вибір основних компонентів своєї освіти: змісту, цілей, задач, темпу, форм і
методів навчання, особистісного змісту освіти, системи контролю й оцінки результатів.
Творчість магістрантів можлива лише за умов волевибору елементів освітньої діяльності. Для цього
ми в процесі викладання педагогіки вищої школи забезпечуємо магістрантам право вибору цілей заняття,
способи їх досягнення, теми творчої роботи, форми її виконання і захисту, заохочуємо власний погляд
магістранта на проблему, його аргументовані висновки і самооцінку.
Одночасна презентація студентами різних робіт з однієї теми створює особливу освітню
напруженість, що спонукає присутніх до особистого саморуху й евристичного пошуку рішення [6].
Евристичний підхід до пізнання реальних освітніх об'єктів приводить до виходу магістрантів за межі
звичайних навчальних предметів і переходу на метапредметний рівень пізнання. На метапредметному
рівні звичайне різноманіття понять і проблем зводиться до відносно невеликої кількості
фундаментальних освітніх об'єктів – категорій, понять, символів, принципів, законів, теорій, що
відображають певні галузі реальної педагогічної дійсності.
При конструюванні навчального метапредмету враховується можливість суб'єктивного пізнання
кожним студентом змісту предмету педагогіки вищої школи. Магістрантам дається право на
споглядальний, інтуїтивний, нелогічний підхід до їхнього пізнання. Такий підхід передбачає одержання
магістрантами продуктів пізнання, що мають індивідуальні почуттєві вираження. Магістранти на
початку навчального року обирають теми з педагогіки вищої школи, створюють мультимедійні
презентації, де висвітлюють індивідуальний підхід.
Єдина для всіх магістрантів узагальнена логічна схема як результат навчання в цьому випадку не
використовується, оскільки звужує межі прояву творчої індивідуальності магістрантів.
Принцип продуктивності навчання. Головним орієнтиром навчання є особисте освітнє зростання
магістранта, що складається з його внутрішніх і зовнішніх освітніх продуктів навчальної діяльності.
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Навчання орієнтовано не стільки на вивчення відомого, скільки на створення студентами власного
освітнього продукту. Сформовані магістрантами цілі навчання, складені ними плани, алгоритми
діяльності, знайдені способи діяльності, рефлексивні судження і самооцінки є продуктами їхньої
евристичної освітньої діяльності поряд з дослідженнями, розробками методик проведення занять,
статтями, наочністю, творами та ін.
У процесі створення зовнішніх освітніх продуктів при вивченні педагогіки вищої школи у студента
магістратури відбувається розвиток здібностей, які властиві фахівцям відповідної науки та педагогічної
діяльності.
Магістрант, якому дана можливість виявити себе в досліджуваному питанні, ширше розкриває свої
потенційні можливості, опановує евристичну технологію діяльності, створює освітній продукт, часом
більш оригінальний, аніж загальновизнане рішення даного питання. Цей принцип конкретизує
особистісну орієнтацію і природовідповідність евристичного навчання, пріоритет внутрішнього розвитку
студента перед засвоєнням зовнішньої заданості. У цьому реалізується і конкретизується принцип
первинності освітньої продукції магістранта.
Принцип первинності освітньої продукції магістранта доповнюється істотною вимогою: об'єкти
пізнання і застосовувані ними методи пізнання повинні відповідати "сьогоденним" об'єктам і методам,
які є в досліджуваній галузі педагогічної діяльності.
Знання фундаментальних положень педагогіки не може бути відчужене від особистісних знань і
досвіду магістранта, але знайомство з ними відбувається після одержання магістрантом власних
результатів в аналогічному напрямку, що дозволяє йому мотивовано сприймати класичні зразки без
втрати особистісного "Я", спираючи на наявний досвід.
У результаті освітня діяльність магістранта носить продуктивний особистісний характер, а засвоєння
загальноосвітніх стандартів відбувається через зіставлення з власними знаннями.
Щоб організувати евристичну діяльність магістранта, ми створюємо або використовуємо евристичну
освітню ситуацію. І її мета – спонукати до позитивної мотивації і забезпечити діяльність магістранта у
напрямку пізнання фундаментальних освітніх об'єктів і вирішення пов'язаних з ними проблем. Роль
викладача на перерахованих етапах – організаційно-супровідна, тому що він забезпечує прийняття
рішень студентами.
Освітній процес супроводжується рефлексивним усвідомленням магістранта – суб'єкта освіти. Форми
освітньої рефлексії різні: усне обговорення, письмове анкетування, графічне зображення змін, що
відбуваються. Щоб магістранти розуміли значення рефлексивної роботи, ми згодом робимо огляд їхніх
думок, відзначаємо тих, у кого глибина самосвідомості підвищується. Рефлексія – умова, необхідна для
того, щоб студент (або викладач) бачив схему організацій власної освітньої діяльності, конструював її
відповідно до своїх цілей і програм, усвідомлював і засвоював способи евристичної освітньої діяльності.
Отже, навчання відбувається поетапно.
Перший етап – діагностика викладачем рівня розвитку і ступеня вияву особистісних якостей
магістрантів. Фіксується початковий обсяг і зміст предметної освіти магістрантів, тобто кількість і якість
наявних у кожного з них уявлень, знань, інформації, вмінь і навичок з певної теми.
Другий етап – фіксування кожним магістрантом, а потім і викладачем, фундаментальних знань теми з
метою визначення предмета подальшого пізнання. Кожен магістрант складає вихідний концепт теми, яку
він має засвоїти.
Третій етап – вибудовування системи особистого ставлення магістранта до засвоєння майбутньої
теми. Кожен магістрант формує особистісне ставлення до цієї теми, самовизначається стосовно
сформульованих проблем і фундаментальних знань, установлює, що вони для нього значать.
Четвертий етап – програмування кожним магістрантом індивідуальної освітньої діяльності стосовно
теми; магістрант формулює цілі, відбирає літературу, прогнозує свої кінцеві освітні продукти і форми
їхнього виявлення, складає план роботи, добирає засоби і способи діяльності, установлює систему
самоконтролю й оцінки своєї діяльності.
П'ятий етап – діяльність з реалізації індивідуальних освітніх програм магістрантів і
загальноколективної освітньої програми педагогіки вищої школи.
Колективні заняття містять у собі пред'явлення магістрантам фундаментальних педагогічних знань;
засвоєння способів роботи зі студентами, створення евристичних освітніх ситуацій; одержання
магістрантами індивідуальних освітніх продуктів; демонстрацію, зіставлення й обговорення
магістрантської продукції. Організуюча роль приділяється системі освітніх стандартів, що забезпечують
досягнення магістрантами нормативного освітнього рівня.
Шостий етап – демонстрація особистих освітніх продуктів магістрантів і їхнє колективне
обговорення, а також введення викладачем культурних аналогів студентським освітнім продуктам, тобто
ідеальних конструктів, що належать досвідові і знанням людства: понять, законів, теорій і інших
продуктів пізнання.
Організується вихід магістрантів у навколишній науковий соціум з метою відшукання в ньому тих же
питань, проблем і продуктів, елементи яких отримані ними у власній діяльності. Особливість цього етапу
84

С. С. Вітвицька. Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів

полягає в тому, що засвоєння культурно-історичних аналогів магістрантами відбувається під кутом зору
особистісних якостей магістрантів.
Сьомий етап – релексивно-оцінний. Виявляються індивідуальні і загальні освітні продукти діяльності
(у вигляді схем, концептів, матеріальних об'єктів), фіксуються і класифікуються застосовувані види і
способи діяльності. Кожен магістрант усвідомлює й оцінює ступінь досягнення індивідуальних і
загальних цілей, рівень своїх внутрішніх змін.
Діапазон можливостей, наданих магістрантові в його русі по індивідуальній освітній траєкторії, досить
широкий: від індивідуалізованого пізнання фундаментальних об'єктів і особистісного тлумачення
досліджуваних понять до побудови індивідуальної картини світу й особистого способу життя.
Отже, підготовка магістрів до науково-педагогічної діяльності в сучасних умовах – це підготовка до
роботи у змінних ситуаціях, що виникають постійно.
Такий рівень педагогічної підготовки має забезпечити широкі можливості соціальної і професійної
адаптації фахівців.
Запропонована нами модель педагогічної підготовки магістрв проходила апробацію в
Житомирському державному університеті протягом 1994-2009 рр. у процесі викладання курсу
"Педагогіка вищої школи". Ця технологія висвітлена в навчально-методичному комплексі, що включає
авторську навчальну програму, практикум з педагогіки вищої школи, підручник з педагогіки вищої
школи рекомендовані Міністерством освіти і науки України для викладачів, студентів, магістрантів,
аспірантів вищих педагогічних навчальних закладів, і пройшли апробацію в різних регіонах України.
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Витвицкая С. С. Личностно ориентированное проектирование педагогической подготовки магистров.
В статье анализируются факторы, которые предопределяют необходимость личностно ориентированного проектирования педагогической подготовки магистров, подается характеристика модели и
ее функциональных и структурных компонентов; освещаются основные положения концепции
педагогической подготовки магистров, принципы евристической педагогики, этапы ее реализации.
Vitvytska S. S. Personality Oriented Planning of Pedagogical Preparation of Master's Degree Students.
The article analyses factors which predetermine the necessity of the рersonality oriented planning of
pedagogical preparation of master's degree students, model description of its functional and structural
components is given; the main points of conception of pedagogical preparation of master's degree students are
highlighted, the principles of euristic pedagogics, its realization stages.
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СОЦІАЛЬНА ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
У статті розглядається соціальна протидія торгівлі людьми як глобальна проблема сучасності.
Досліджено характерні ознаки, мету, дії та наслідки даної проблеми. Окреслено економічні масштаби
та наслідки торгівлі людьми. Визначено роль міжнародних організацій щодо протидії торгівлі людьми.
Проблема торгівлі людьми привертає сьогодні все більшу увагу міжнародного та європейського
співтовариств. Торгівля людьми, як і нелегальне переправлення мігрантів, становить надзвичайно
серйозну гуманітарну, економічну та міграційну проблему, так само, як і проблему транснаціональної
злочинності, та є однією з найбільш актуальних проблем сучасності.
Спад виробництва й економічну кризу в 1990-х роках переживали більшість країн пострадянського
простору. Мільйони людей залишилися не тільки без роботи за спеціальністю, але і без можливості будьякого іншого заробітку. Через десятиліття ситуація все ще залишається складною. Прагнучи одержати
роботу за кордоном, багато українських громадян не підозрюють про те, що легально працевлаштуватися
у більшості країн Європи вкрай непросто і зробити це можна через державні центри зайнятості або фірми
працевлаштування, які мають відповідні ліцензії Міністерства праці та соціальної політики України.
Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони людей. Окрім економічних
причин, які змушують шукати роботу за кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими
факторами, що сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про можливості
працевлаштування, незнання своїх прав, поширення стереотипів і т.д. Великого значення набуває повне
й відповідальне інформування суспільства про цю серйозну проблему як один із найнебезпечніших
злочинів проти особистості.
Вищезазначені явища не є новими, але останнім часом вони набули надзвичайного поширення у
структурі міжнародної міграції, постійно змінюючись та ускладнюючись. Безпрецедентні негативні
явища становлять собою міжнародні проблеми, країни світу, яких злочинці об’єднують за джерелами
походження, пунктами транзиту та призначенням живого товару чи нелегальних мігрантів, мають
інтегрувати свої зусилля у боротьбі із цими протиправними діями. Не випадково з боку урядів багатьох
країн та міжнародної громадськості спостерігається стійка тенденція до зростання занепокоєння
проявами та наслідками торгівлі людьми, а також рішучість у боротьбі з ними.
Проблема торгівлі людьми не залишає байдужих сучасних дослідників, а саме: А. В. Алєксєєва,
М. Ю. Буряк, Ю. М. Галустян, Л. Д. Єрохіна, І. А. Шваб та інші, які глибоко вивчають дане питання та
намагаються знайти шляхи подолання. Однак на вітчизняному ґрунті зазначена проблема не є достатньо
вивченою, а тому потребує інформаційного детального дослідження та правового забезпечення. Метою
статті є розгляд соціальної протидії торгівлі людьми як глобальної проблеми сучасності та визначення
ролі міжнародних організацій щодо протидії торгівлі людьми.
Актуальність проблеми соціальної протидії торгівлі людьми визначається:
- Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.03.09 № 255 "Про організацію інформаційно-просвітницької роботи в закладах освіти у 2009-2010 роках щодо запобігання торгівлі людьми";
- соціальним замовленням суспільства щодо підвищення рівня інформованості про торгівлю людьми та її наслідки;
- суперечністю між соціальною потребою у глибокому вивченні причин і наслідків торгівлі людьми та реальною правовою забезпеченістю даної проблеми;
- тим, що розробка профілактичних робіт серед населення з проблеми соціальної протидії торгівлі людьми має важливе наукове значення (виступає засобом пізнання причин та наслідків торгівлі
людьми) та соціально-правове (формує уявлення про суспільну та особистісну діяльність щодо принципів протидії торгівлі людьми).
Як свідчить історія, проблема торгівлі людьми має глибоке коріння і суспільство на різних етапах
свого розвитку по різному ставилось до неї. Але лише на початку ХХ століття розпочинається
міждержавна робота, в рамках якої світове співтовариство розглядає торгівлю людьми як проблему
боротьби зі злочинністю. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття торгівля людьми набула величезних
масштабів. Через цей злочин потерпають діти, жінки, чоловіки незалежно від кольору шкіри, етнічної
приналежності, соціального стану, релігійних уподобань, віку.
За своєю природою торгівля людьми майже в усіх випадках має транснаціональний організований
характер, оскільки у процесі її здійснення долучаються представники злочинного світу різних країн, а
потерпілих від цих злочинів можуть переміщувати через цілий ряд державних кордонів. Торгівля
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людьми є мультинаціональною, організованою злочинною індустрією, яка дає мільйонні прибутки і
знаходиться на рівні з торгівлею зброєю та наркотиками.
Саме у ХХІ столітті торгівля людьми досягла глобальних масштабів. У доповіді "Глобальний альянс
проти примусової праці" за 2005 рік Міжнародної організації праці зазначено: у світі налічується близько
12,3 мільйона осіб, які змушені примусово працювати, з них – 2,4 мільйона продані в рабство. За даними
Держдепартаменту США, за існуючими оцінками, кожного року в усьому світі об’єктами торгівлі
людьми стають понад 1 млн. чоловік. Федеральне бюро розслідувань США засвідчує, що торгівля
людьми дає 9,5 мільярда доларів щорічного прибутку. Експерти ООН стверджують: щорічні обороти у
сфері торгівлі людьми становить 7-13 млрд. доларів США. За даними Міжнародної організації з міграції,
кількість нелегально переправлених мігрантів може незабаром досягти 30 млн. чоловік [1].
Доречно зауважити, що дедалі жахливіших масштабів набуває торгівля дітьми. За даними ЮНІСЕФ,
до цієї галузі нелегального бізнесу щорічно залучено 1,2 мільйона дітей, які зазнають трудової та
сексуальної експлуатації. На підтвердження цієї інформації виступають дані дослідження "Запобігання
торгівлі дітьми з метою їх використання для примусової праці та сексуальної експлуатації в Україні",
ініційованого в 2003 році Міжнародною організацією праці та Програмою викорінення найгірших форм
дитячої праці, у якому зазначається, що більшість дітей, які страждають від торгівлі людьми, віком від 13
до 18 років. Хоча, за даними неурядових організацій, від цього злочину нерідко потерпають і діти, віком
від 3 до 10 років. Більшість потерпілих – дівчатка, яких використовують у секс-бізнесі, проте випадки
використання хлопчиків з метою сексуальної експлуатації, як дешевої робочої сили та наркокур’єрів
також не рідкість [2].
Для ефективності протидії торгівлі людьми, на наш погляд, перш за все, доречно визначитися із
чіткою нормативною регламентацією термінів "торгівля людьми" та "нелегальне переправлення
мігрантів", враховуючи наразі відсутність єдиного базового напрямку щодо визначення цих принципово
важливих дефініцій, їх конкретної взаємодії між собою та іншими – із ними спорідненими (зокрема,
нелегальною міграцією тощо).
У багатьох визначеннях терміну "торгівля людьми" згадується добровільність із боку об’єкта торгівлі
як додаткова передумова. У таких випадках, незважаючи на добровільність рішення нелегально виїхати
до іншої країни або залишитись там, людей вводять в оману, а подекуди їх навіть примушують до цього
під фізичною чи психологічною загрозою. Добровільність нелегально мігрувати та працювати десь за
кордоном не означає згоди на таку експлуатацію.
Взагалі метою всього процесу торгівлі людьми є експлуатація об’єкта торгівлі в злочинних цілях.
Тому втягнення до злочинних мереж, експлуатація у кримінальних цілях є, на наш погляд, невід’ємними
елементами процесу торгівлі людьми. Водночас, за результатами різних досліджень, особи, що стали
об’єктами продажу із метою їх подальшої експлуатації, можуть, так би мовити, балансувати упродовж
усього цього періоду на грані легального та нелегального статусу. Тому феномен торгівлі людьми, і на
цьому вважаємо за доречне особливо наголосити, неможливо чітко окреслити, як нелегальний чи
неправомірний в цілому, тим часом, як статус цих людей може бути нелегальним на одному з етапів.
Розроблення нових міжнародно-правових норм вимагало більш точного визначення торгівлі людьми з
метою встановлення орієнтирів для національних та міжнародних заходів щодо протидії та боротьби із
зазначеною проблемою. У 1994 р. Генеральна Асамблея ООН визначила торгівлю людьми як "незаконне
і таємне переміщення людей через національні та міжнародні кордони, головним чином, із країн, що
розвиваються, та деяких країн з перехідною економікою, кінцевою метою якого є постачання людей у
ситуації сексуального чи економічного гноблення та експлуатації задля одержання прибутків
вербувальниками, торгівцями та злочинними синдикатами, а також інша незаконна діяльність, така як
примусова праця, фіктивні шлюби, нелегальне працевлаштування або фіктивне удочеріння". У тому ж
році на Всесвітній конференції із проблем організованої транснаціональної злочинності, яка відбулася на
міністерському рівні в Неаполі, країни – члени ООН прийняли Неапольську Політичну Декларацію та
Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності.
На ґрунті вище зазначаного виникає ряд дискусійних питань. Наприклад, до кінця не є з’ясованим, чи
включає торгівля людьми також і перевезення особи у межах певної держави, чи вона припускає тільки
перетин міжнародних кордонів. На наш погляд, є ряд спірних питань щодо перекладу термінів, які
стосуються торгівлі людьми та незаконного переправлення мігрантів на інші мови. Англійський
юридичний термін "trafficking" означає нелегальну торгівлю. Отже, цей термін означає торгівлю людьми,
яка відбувається незаконними шляхами.
В Україні також до суто юридичних суперечок додаються лінгвістичні, що зумовлюється відсутністю
єдиного еквіваленту перекладу сталого та досить поширеного вже англомовного терміну "traffic
(trafficking) in persons (women/children)". Останнє перекладається різними вченими як "торгівля",
"незаконна торгівля" чи "контрабанда". Уже навіть існує версія перекладу як "трафікінг". Усі ці
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розбіжності зовсім не сприяють розвитку сталих правових термінів на концептуальному і нормативному
рівнях.
Україна є переважно країною походження чоловіків, жінок та дітей, які вивозяться за кордон із метою
сексуальної експлуатації та примусової праці. Сучасна торгівля людьми має транснаціональний характер
– охоплює всі регіони та більшість країн світу. Основними країнами призначення є Туреччина, Росія та
Польща. Українців також вивозять до Чехії, Італії, Ізраїлю, Греції, Сербії та Чорногорії, Великобританії,
Литви, Португалії. Також зростають масштаби торгівлі людьми всередині України. У 2005 році кількість
країн призначення збільшилась до 50, включаючи країни Європи, Сходу і, навіть, Китай [3].
У тому разі якщо торгівлю людьми пов’язано з переміщенням через кордони однієї або кількох
держав, країни відповідно до їхньої ролі в цьому процесі поділяються на: країни походження, країни
призначення, країни транзиту. Одночасно одна країна може бути віднесена відразу до двох або до всіх
трьох категорій. Наприклад: Україна, перш за все є країною походження, а також і транзитною країною,
а останнім часом – і країною призначення (у більшості для дітей із Молдови).
Торгівля людьми включає в себе:
1) дії (вербування, перевезення, приховування, передачу та одержання);
2) способи (боргова кабала, шантаж, погрози, насильство);
3) мету (примусова праця, рабство або звичаї подібні до рабства, експлуатація проституції інших осіб,
сексуальна експлуатація, підневільний стан, насильницьке донорство: вилучення органів тіла чи
органічних тканин).
Характерними ознаками торгівлі людьми є:
1. Обов’язкова наявність посередника, тобто торговця, який надає необхідні послуги для
організації міграції.
2. Отримання посередниками платні за свої послуги на підставі довгострокових угод. Оскільки
суми ці разом із високими відсотками є доволі значними, особливого поширення у середовищі цих
людей набуває боргова кабала, яка породжує ще більшу залежність "живого товару" від торговця.
3. Під час перевезення людей до країни призначення міжнародні кордони перетинаються як
правило або нелегально, або напівлегально. Це є гранню, за котрою торгівля людьми переплітається із
проблемою нелегальної міграції. Однак у деяких випадках (і на це необхідно звернути особливу
увагу) перетин кордону відбувається офіційно і на цілком законних підставах. Іншими словами, деякі
легальні мігранти, що вже проживають на території країни, набувають нелегального статусу. Тому за
будь-яких обставин можна говорити або про нелегальну подорож, або про нелегальне перебування в
країні на якомусь етапі.
4. У доповнення до плати за доставку, торговці одержують прибутки від експлуатації живого
товару та втягнення його до кримінальних структур. Зауважимо, що термін "експлуатація"
необов’язково означає прямий примус, але неодмінно передбачає зневажання людської гідності та
порушення прав людини.
В Україні, однією із найпотужніших організацій, діяльність якої безпосередньо пов’язана з протидією
торгівлі людьми є Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна". Центр "Ла СтрадаУкраїна" є членом Координаційної ради по запобіганню торгівлі жінками при Уповноваженому ВР з
прав людини (з 1998 р.), Експертної робочої групи при Міжвідомчій координаційній раді по запобіганню
торгівлі людьми (з 2003 р.), Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини (з
2005 р.). У 2004 р. Центр "Ла Страда-Україна" стала засновником та членом Міжнародної асоціації "Ла
Страда" [4].
Аналіз феномену торгівлі людьми дозволяє зробити висновок, що саме наявність їх експлуатації та
використання у злочинних цілях відрізняє це явище від нелегального переправляння мігрантів. Разом із
тим, торгівля людьми, що передбачає їх нелегальне переправлення через кордон, є формою нелегальної
міграції, а тому потребує значної уваги та детального вивчення з метою соціальної протидії означеній
проблемі.
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Данильчук Л. А. Социальное противодействие торговле людьми.
В статье рассматривается социальное противодействие торговле людьми как глобальная проблема
современности. Изучено характерные признаки, цель, действия и последствия данной проблемы.
Очерчено экономические масштабы и последствия торговли людьми. Определено роль международных
организаций касательно противодействия торговле людьми.
Danyl'chuk L. O. Social Counteraction to People Trade.
Social counteraction to trading people as a global problem of modern world is considered in the article.
Characteristic features, the aim, actions and consequences of this problem are explored. The economic scales
and consequences of trading people are outlined. The role of international organizations in relation to
counteraction trading people is determined.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглянуто сутнісні характеристики поняття педагогічна майстерність та професійна
компетентність, проаналізовано психолого-педагогічну літературу щодо визначення цих понять.
Виділено базові компоненти у структурі педагогічної майстерності викладача іноземної мови.
Визначено основні напрями вдосконалення професійної майстерності викладача-мовника у вищих
навчальних закладах.
Ефективність функціонування системи вищої освіти суттєво залежить від наявності
висококваліфікованих кадрів. У Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі "Вчитель"
зазначається, що вдосконалення підготовки педагога, його подальше професійне зростання належать до
стрижневих умов забезпечення високої якості освіти. Це зумовлює потребу педагога в постійному
самовдосконаленні, саморозвиткові, підвищенні своєї професійної майстерності. У контексті цієї
проблеми особливий інтерес становить формування педагогічної майстерності викладача іноземної мови
вищого навчального закладу. Це зумовлено трансформаційними процесами, яких зазнає на сучасному
етапі методика викладання іноземної мови. Все більшої актуальності набуває реалізація комунікативного
підходу до вивчення іноземної мови, використання інноваційних методів та інформаційних засобів
навчання, забезпечення всебічного розвитку особистості під час оволодіння мовою, що вимагає від
педагога безперервного вдосконалення своєї педагогічної майстерності.
Проблема формування професійно-педагогічної майстерності педагога є широко досліджуваною в
сучасній психолого-педагогічній літературі. Науковцями досліджено різні аспекти соціальнопрофесійного становлення особистості педагога, а саме: проблеми формування соціальної та професійної
зрілості вчителя (І. А. Зязюн, М. П. Лебедик, О. В. Михайлов, В. В. Радул та ін.); професійна
майстерність вчителя (В. І. Авершин, Ю. Л. Баланюк, І. А. Зязюн, М. В. Євтух, І. Є. Синиця,
І. Т. Федоренко, І. І. Чернокозов, Л. Л. Хоружая, С. О. Шмаков та ін.); професійна активність
(Л. А. Аврамчук, Ю. А. Мислевський, Л. Онищук, С. Щербина та ін.); проблеми професійного
самовдосконалення педагога (І. А. Зязюн, С. Б. Єлканов, Л. В. Кондрашова, М. І. Сметанський,
Н. Г. Ничкало, В. О. Мартиненко, С. О. Сисоєва, В. О. Сухомлинський та ін.); педагогічні умови
формування професійної культури вчителя (Ж. Л. Вітлін, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Н. Б. Крилова);
формування педагогічної культури (О. В. Барабанщиков, О. В. Бондарєвська, М. М. Букач, О. Б. Гармаш,
Т. В. Іванова, І. Ф. Ісаєв, О. П. Рудницька). Проте аналіз науково-методичної літератури та періодичних
видань виявив, що досі малодослідженим залишається сучасний стан проблеми формування педагогічної
майстерності викладача іноземної мови вищого навчального закладу.
Метою роботи є визначити сутність поняття "педагогічна майстерність", виділити головні складові
майстерності сучасного вчителя іноземної мови, визначити основні напрями самовдосконалення його
професійної майстерності.
Педагогічна праця є однією з найбільш відповідальних та складних, адже вимагає різнобічної
підготовки, високого рівня духовної культури, професійної майстерності, тобто певних професійних
здібностей, які характеризують як розумову, так і емоційно-вольову сторону особистості педагога.
Фундатором вивчення проблеми педагогічної майстерності вчителя в системі середньої та вищої
освіти в Україні став академік АПН України Зязюн І. А. Дослідник розглядає сутність педагогічної
майстерності з різних сторін: як найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо ми характеризуємо
якість результату), як вияв творчої активності особистості педагога (за умови, що ми характеризуємо
психологічний механізм успішної діяльності) тощо. Власне "педагогічну майстерність" автор
характеризує як комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі [1: 30].
Подібне визначення пропонується в "Педагогічному словнику", де педагогічна майстерність
визначається як високе мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогові, який працює за
покликанням і любить дітей. Педагог-майстер характеризується як спеціаліст високої культури, що
глибоко знає свій предмет, добре обізнаний з відповідними галузями науки чи мистецтва, компетентний
у питаннях загальної психології, досконало володіє методикою навчання і виховання [2: 300].
Підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність, яка визначається базовими
знаннями та вміннями педагога, його ціннісним орієнтирами, мотивами діяльності, розумінням себе у
світі і світу навколо себе, стилем взаємодії з оточуючими [3: 74].
© Довгань Л. І., 2010
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Використовуючи дані психолого-педагогічних досліджень, можна виділити ряд компонентів у
структурі педагогічної майстерності педагога, зокрема, викладача іноземної мови [4]:
1. Дидактичні здібності – здатність доступно і зрозуміло передавати студентам навчальний матеріал,
викликати інтерес до предмета, збуджувати у студентів активну самостійну думку.
Враховуючи те, що іноземна мова вивчається у ВНЗ на перших курсах, викладач іноземної мови
повинен вміти уже на перших заняттях визначити ступінь шкільної підготовки студентів та загальний
рівень їхнього розвитку, з'ясувати, що вони знають, а що ні, максимально адаптувати курс іноземної
мови, що викладається в університеті, до їхніх базових знань, зацікавити студентів, сформувати
мотивацію вивчення іноземної мови.
2. Академічні здібності – здібності до відповідної галузі науки.
Здібний педагог повинен володіти предметом не тільки в обсязі навчального курсу, а значно ширше і
глибше, постійно стежити за новинками у своїй галузі, абсолютно вільно володіти матеріалом, виявляти
до нього великий інтерес, виконувати наукову роботу, впроваджувати сучасні новітні методики
викладання іноземної мови, активно застосовувати в навчальному процесі технічні засоби навчання,
Інтернет, комп’ютерні технології та програми.
3. Перцептивні здібності – здатність проникати у внутрішній світ особистості, психологічна
спостережливість, пов'язана з тонким розумінням особистості студента і його тимчасових психічних
станів. Умілий викладач за незначними ознаками, ледь помітними зовнішніми проявами має уловлювати
найменші зміни у внутрішньому стані студента, вміло застосовувати у процесі викладання
індивідуальний та диференційований підхід.
У процесі навчання педагог повинен задовольняти 8 емоційних потреб особистості [5]:
1. Потреба в приналежності до певної групи.
- Якщо студент не відвідував певний час заняття, поцікавтеся причиною, виявіть почуття радості, що бачите його знову.
- Стійте біля дверей аудиторії і особисто вітайте студентів, які заходять до неї.
2. Потреба у досягненнях та успіхові.
- Винагороджуйте студентів за досягнення та успіхи – за відмінне навчання, креативність, докладені зусилля, самовдосконалення.
- Запропонуйте різноманітні види роботи, адже у ВНЗ навчається багато студентів, які не спроможні самостійно виявити свої рідкісні таланти.
3. Потреба в економічній стабільності.
- Особисто подбайте про матеріальну допомогу студентам, яким потрібні кошти на підручники,
обід, проїзд та щоденні витрати.
4. Потреба бути вільним від страху.
- Не лякайте студентів негативними наслідками невдач чи не виконання ваших вимог.
- Дайте їм можливість поговорити з вами, іншим студентом, групою чи куратором про свої переживання.
5. Потреба в любові та прихильності.
- Виявляйте свою любов до студентів, навіть якщо вони не виконали домашнього завдання чи не
виправдали ваших сподівань.
6. Потреба бути вільним від сильного почуття провини.
- Допоможіть студентам усвідомити, що коли приймаючи помилкові рішення, ми можемо почувати провину, але не повинні занадто цим перейматися. Натомість, потрібно осмислити помилки, щоб
уникнути їх у подальшому житті.
- Не соромте студентів та не принижуйте їх перед усім колективом. Допоможіть їм осмислити
власну поведінку; карайте, якщо це доречно, та виявляйте впевненість у тому, що вони можуть і зроблять все можливе наступного разу.
7. Потреба в самоповазі.
- Не викликайте студентів постійно, щоб перевірити чи виконали вони завдання, коли вони, наприклад, розмовляють під час заняття. Якщо вони відчувають вашу підозру до них, їхня самоповага
знижується.
- Регулярно давайте їх можливість оцінити власну роботу і вислухати її оцінку. Якщо оцінює
тільки викладач, у студентів складається враження, що вони працюють для вчителя, а не для власного
розвитку, крім того, вони вчаться недооцінювати власну думку.
8. Потреба в розумінні.
- Не вважайте професійною слабкістю те, що ви не можете відповісти студентам на усі їхні запитання. Уникайте намагання "дати відповідь" за будь-яких умов.
- Якщо питання ставиться в недоречний час, не ігноруйте його. Можна залишити частину дошки
для пояснення цих питань, повернувшись до них згодом, чи сказати "Чи можемо ми поговорити про
це після занять або під час перерви?"
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Задоволення вищезгаданих головних потреб особистості повинно здійснюватися як в урочний, так і
позаурочний час. Звичайно, це не легке завдання, але педагог повинен розуміти, що від цього залежить
внутрішній стан студента, його готовність сприймати інформацію, запропоновану педагогом, ставлення
до предмету та особистості викладача, бажання вчитися, що, у свою чергу, є складовою успішної
організації навчально-виховного процесу в цілому.
4. Мовні здібності – уміння ясно і чітко висловлювати свої думки і почуття засобами мови, а також
міміки і пантоміміки. Це одна з найважливіших здібностей у професії педагога, тому що в учбовому
процесі передача інформації носить в основному словесний характер. Мова умілого вчителя на уроці
повинна бути завжди звернена до студентів. Чи він повідомляє новий матеріал, чи коментує чиюсь
відповідь, чи виражає схвалення або осуд.
5. Організаторські здібності – це, по-перше, здатність організувати студентський колектив,
згуртувати його, надихнути на виконання важливих завдань і, по-друге, здібності правильно організувати
свою власну роботу.
Організація власної роботи передбачає уміння правильно планувати і самому контролювати її.
Досвідчені педагоги рекомендують для вироблення відчуття часу робити контрольні розмітки часу в
планах або конспектах уроків: відзначати, що потрібно зробити після закінчення 10, 20, 30 і т.д. хвилин
заняття, підготувати додатковий матеріал, який можна використовувати, якщо з'явиться непередбачений
резерв часу, позначити матеріал, який можна перенести на наступне заняття, якщо забракне часу.
6. Здатність до розподілу уваги одночасно між декількома видами діяльності має особливе значення.
Здібний, досвідчений педагог повинен уважно стежити за змістом і формою викладу матеріалу, за
розгортанням своєї думки (або думки студента), одночасно тримати в полі зору всіх студентів, вчасно
реагувати на ознаки стомлення, неуважності, нерозуміння, помічати усі випадки порушення дисципліни
і, нарешті, стежити за власною поведінкою (позою, мімікою і пантомімікою, ходою). Недосвідчений
викладач, нерідко захоплюючись викладом матеріалу, не помічає в цей час студентів, а якщо намагається
уважно спостерігати за ними, то втрачає при цьому логіку викладу.
7. Комунікативні здібності – здібності до спілкування зі студентами, уміння знайти до них
правильний підхід, налагодити з ними доцільні з педагогічного погляду взаємини, педагогічний такт.
Це є особливо актуальним під час вивчення іноземної мови в немовному вищому навчальному
закладі, оскільки студенти, які вступають до нього, мають неоднаковий початковий рівень знань
(зазвичай міські школи дають кращі знання іноземної мови, ніж сільські), різні здібності до вивчення мов
та здатність адаптації до нових умов як навчання, так і комунікації. Зазвичай в одній групі навчаються
студенти з високим та низьким рівнем володіння іноземною мовою. У цьому випадку завдання викладача
полягає в тому, щоб вдало організовувати спілкування зі студентами, розвинути в них впевненість у
своїх можливостях.
Одним із проявів педагогічного такту є почуття міри щодо застосування будь-якого педагогічного
впливу (заохочення, покарання, повчання). Тактовний учитель, уважний і чуйний до особистості, завжди
враховує її індивідуально-психологічні особливості.
Запорукою успішної організації навчального процесу є створення сприятливої міжособистісної
атмосфери в педагогічному спілкуванні, яка б сприяла конструктивним змінам у свідомості особистості,
спонукала її до засвоєння нових знань, усувала перешкоди на шляху здорового особистісного розвитку.
На думку К. Роджерса, спілкування педагога повинно відповідати трьом вимогам: конгруентність
переживань і поведінки, безумовне позитивне ставлення до особи та емпатія [6: 25]. Конгруентність
виявляється в щирому, відвертому, безпосередньому і усвідомлюваному прояві власних почуттів,
особистісного ставлення до студентів. Антиподом конгруентному є "фасадне", відчужене, формальне
спілкування, коли педагог приховує свої справжні почуття під безособовою професійно-рольовою
маскою. Безумовне прийняття в контексті педагогічної взаємодії К. Роджерс розуміє як тепле, позитивне,
зацікавлене ставлення педагога до студентів, яке не залежить від реальної поведінки чи знань останніх.
Емпатія полягає у відчутті та розумінні педагогом внутрішнього стану, думок і почуттів студентів
шляхом співпереживання і часткової ідентифікації.
Крім володіння методикою викладання мови та відмінними знаннями мови, викладач повинен
характеризуватися цілим комплексом позитивних особистісних якостей, серед яких провідна роль
належить любові до учнів і до справи. За словами, Л. М. Толстого, якщо вчитель має тільки любов до
справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він
буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учнів.
Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель.
На нашу думку, головними напрямками розвитку професійної майстерності педагога є:
· підвищення науково-теоретичного та загальнокультурного рівнів педагога;
· формування в педагога готовності до творчості, самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення;
· системний характер усієї діяльності з підвищення професійної майстерності;
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· залучення педагогів до створення авторських програм, навчальних підручників, методичних розробок та рекомендацій, наукових досліджень та їх творчій реалізації.
Висновки. Таким чином, процеси інтеграції в європейський освітній простір, зміни принципів, форм
та методів роботи у вищих навчальних закладах України зумовили значне підвищення вимог до рівня та
якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, їхньої фахової та соціальної
компетентності, загальної й професійної культури. Проблема педагогічної майстерності є у центрі уваги
вчених-педагогів та психологів, викладачів-практиків. Від того наскільки високим є рівень професійної
майстерності педагога, залежить кінцевий результат навчального процесу. Аналіз досліджуваного
поняття доводить усю глибину цієї педагогічної категорії та необхідність її подальшого вивчення.
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Довгань Л. И. Современное состояние проблемы формирования педагогического мастерства
преподавателя иностранного языка высшего учебного заведения.
В статье рассмотрены основные характеристики понятия педагогическое мастерство и
профессиональная компетентность, проанализирована психолого-педагогическая литература
относительно определения этих понятий. Выделены базовые компоненты в структуре педагогического
мастерства преподавателя иностранного языка высшего учебного заведения. Определены основные
направления усовершенствования его профессионального мастерства.
Dovhan L. I. Modern Condition of Pedagogical Mastery Formation Problem of a Higher Educational
Establishment Foreign Languages Teacher.
The main characteristics of pedagogical mastery and professional competence are considered in the article, the
psychological-pedagogic literature about the definitions of these notions is analysed. Basic components of the
pedagogical mastery structure of a higher educational establishment foreign languages teacher are singled out.
The main approaches of the improvement of his professional skills are determined.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ХІМІЧНА КІНЕТИКА Й РІВНОВАГА" У СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ
У статті наведено методику формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів при
вивченні теми "Хімічна кінетика й рівновага" у процесі викладання дисципліни "Хімія з основами
біогеохімії". Розроблено компетентнісний зміст лекції, самостійної роботи студентів та
лабораторного заняття. Визначено методичні підходи до контролю й оцінювання рівнів сформованості
предметних компетенцій з хімії у студентів.
Розробка методичних засад формування компетенцій в учнів та студентів є першочерговим завданням
на шляху впровадження компетентнісного підходу у вітчизняну освіту [1]. Значні кроки в цьому напрямі
зроблено провідними вітчизняними та зарубіжними методистами, зокрема: Н. Байдацькою, С. Бєловою,
А. Вербицьким, А. Грабовим, Т. Григорчук, А. Давидовим, І. Єрмаковим, Е. Клейман, О. Локшиною,
А. Митяєвою, О. Овчарук, Л. Паращенко, Ю. Пестерєвою, О. Петращук, В. Петрук, О. Пометун,
С. Раковим, І. Родигіною, О. Савченко, С. Трубачевою, Г. Циммерманом, Г. Удовиченко та ін. Однак
методичні розробки формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів в процесі вивчення
ними дисципліни "Хімія з основами біогеохімії" нині відсутні. Це й визначило мету нашого дослідження.
Тема "Хімічна кінетика й рівновага" утворює окремий змістовий модуль. На її вивчення відводиться 8
годин, з них: 2 години – лекція, 4 години – лабораторне заняття, 2 години – самостійна робота.
Зміст предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі "Хімічна кінетика й рівновага":
1. Використання нормативних навчальних елементів теми (хімічна кінетика, швидкість хімічних
реакцій, правило Вант-Гоффа, температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції, основний закон
хімічної кінетики (закон діючих мас), кінетичне рівняння реакції, константа швидкості хімічної реакції,
каталіз, енергія активації, рівняння Арреніуса, проміжні сполуки і активні центри, автокаталіз,
каталітичні отрути, промотори, оборотні й необоротні реакції, хімічна рівновага, константа
рівноваги, принцип Ле-Шательє) для розуміння сутності та закономірностей проходження хімічних
реакцій, що відбуваються у природному та техногенному навколишньому середовищі.
2. Володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних
досліджень:
– загальнонауковими методами: висування гіпотез, аналізу й синтезу, абстрагування, узагальнення,
моделювання, спостереження, експерименту та ін.
– спеціальними методами: підготовка і проведення хімічних реакцій, встановлення часу протікання
хімічних реакцій за допомогою секундоміра, вимірювання об’єму рідин, нагрівання.
3. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання
(хімічного посуду, нагрівальних приладів, секундоміра) з метою набуття досвіду, необхідного для
вивчення об’єктів і явищ навколишнього середовища.
4. Дослідження швидкості й умов проведення хімічних реакцій, впливу різних чинників на зсув хімічної
рівноваги в системі як необхідної умови об’єктивної оцінки стану довкілля.
5. Здійснення розрахунків на визначення:
– швидкості та температурного коефіцієнта швидкості хімічних реакцій;
– ступеня й константи хімічної рівноваги;
проведення статистичних і графічних обробок результатів дослідження:
– збір даних та побудова графіків залежності швидкості хімічних реакцій від температури й
концентрації речовин у розчині.
6. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх
систематизація у вигляді реферату як передумова вирішення професійно-практичних завдань.
Лекційне заняття на тему: "Хімічна кінетика й рівновага".
План лекції:
1. Швидкість хімічних реакцій.
2. Залежність швидкості реакцій від концентрації речовин.
3. Залежність швидкості реакцій від температури.
4. Каталіз.
5. Хімічна рівновага.
1. Швидкість хімічних реакцій. Лекція починається з формування ціннісних орієнтацій студентів.
Викладач пояснює, що предметні компетенції, які формуватимуться в темі "Хімічна кінетика й
рівновага", необхідні фахівцям у галузі екології для дослідження швидкості міграційних процесів за
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участю хімічних елементів та їх сполук (зокрема токсичних) у природних і техногенних екологічних
системах; встановлення умов, які впливають на перебіг процесів життєдіяльності живих організмів, та ін.
Далі актуалізуються знання й уміння студентів про швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу,
сформовані в загальноосвітній школі. У процесі бесіди встановлюється зміст опорних понять теми, а
саме: хімічна кінетика, гомогенні й гетерогенні системи, швидкість хімічної реакції, реагенти, продукти
реакції та ін. Викладач наводить приклади реакцій, які відбуваються в однорідному та неоднорідному
середовищах. При цьому зазначається, що гомогенні реакції проходять в усьому об’ємі реагуючої
системи, а гетерогенні – лише на поверхні розподілу двох фаз. На цій основі виводяться математичні
вирази швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій.
Потім вводяться нові для першокурсників поняття хімічної кінетики: йонні, радикальні, молекулярні,
послідовні, паралельні, спряжені, газо-, рідинно- та твердофазові реакції. Актуалізуються знання
студентів про чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій.
2. Залежність швидкості реакцій від концентрації речовин. Встановлення цієї залежності
відбувається на основі основного закону хімічної кінетики – закону діючих мас (відкритого в 1867 році
К. Гульдбергом і П. Вааге). За цим законом викладач виводить кінетичне рівняння реакції для
схематичної реакції аА + bВ → сС: u = k[ A ] a × [B ] b ,
де: [А]; [В] – концентрації речовин [моль/л]; k – константа швидкості хімічної реакції.
Пояснюється зміст константи швидкості реакції та зазначається, що концентрація твердих речовин
при обчисленні швидкості хімічних реакцій не враховується.
3. Залежність швидкості реакцій від температури. З курсу хімії середньої школи студентам відомо,
що швидкість реакцій зростає при підвищенні температури. На основі цих знань викладач формулює
правило Вант-Гоффа й наголошує, що воно чинне для реакцій, які відбуваються в інтервалі температур
від 0 до 1000 С, окрім ферментативних. Далі наводиться його математичний вираз.
Залежність швидкості хімічних реакцій від температури пояснюється на основі теорії активації. Для
цього викладач вводить поняття енергія активації (Еак) й записує рівняння Арреніуса – вираз залежності
константи швидкості реакції від температури та енергії активації:
E
- ак

k = A × e R ×T ,
де: k – константа швидкості реакції; А – множник, який враховує число зіткнень молекул за одиницю
часу і вигідну геометричну орієнтацію молекул при зіткненні; е – основа натуральних логарифмів, е =
2,718…; R – універсальна газова стала; Т – абсолютна температура за Кельвіном.
4. Каталіз. Поняття каталіз і каталізатор добре відомі студентам з курсу хімії середньої школи.
Базуючись на цих знаннях, викладач розкриває значення каталітичних процесів у живій природі та
господарській діяльності людини. Особлива увага акцентується на екологічних аспектах використання
каталізаторів. Потім наводиться класифікація каталізу. На основі теорій гомогенного й гетерогенного
каталізу пояснюється механізм дії каталізаторів та інгібіторів, вплив на них промоторів і каталітичних
отрут.
Обговорення проблемних питань (зокрема: чи існують універсальні каталізатори; як змінюється
енергія активації молекул речовин при застосуванні каталізаторів; яку з реакцій (пряму чи зворотну)
прискорюють каталізатори) дозволяє студентам дійти висновків про: селективність та механізм дії
каталізаторів; відсутність їх впливу на зсув хімічної рівноваги.
У процесі обговорення встановлюються особливості дії ферментів (біологічних каталізаторів),
зокрема: їх чутливість до дії світла, велика швидкість та висока хімічна специфічність.
5. Хімічна рівновага. З’ясування змісту цього матеріалу передбачає актуалізацію знань студентів про
оборотність реакцій, стан хімічної рівноваги, принцип Ле Шательє. На цій основі вводиться поняття про
константу хімічної рівноваги та чинники, які впливають на неї. Активізуючи інтелектуальні вміння
студентів, викладач пропонує встановити: в який бік зсунеться хімічна рівновага в газовій системі при
підвищенні концентрації реагуючих речовин та тиску. Студенти роблять висновок про зсув хімічної
рівноваги в бік реакції, яка проходить із зменшенням кількості моль газів. Далі встановлюється вплив
температури на зсув хімічної рівноваги. Демонструється слайд із записом термохімічних рівнянь реакцій.
Формулюється висновок про те, що при підвищенні температури в системі рівновага змішується в бік
ендотермічної реакції, а при пониженні – в бік екзотермічної реакції.
У кінці лекційного заняття викладач формулює висновки та здійснює когнітивне інструктування
студентів щодо їх самостійної роботи [2].
Самостійна робота студентів з теми спрямована на формування всіх структурних елементів
предметних компетенцій з хімії, окрім експериментальних умінь. У процесі її виконання студенти
детально знайомляться із значенням каталізу в господарській діяльності людини, його видами, вивчають
кінетику хімічних процесів у навколишньому середовищі. За результатами цієї роботи готують реферати,
засвоюють відповідні способи розв’язування розрахункових задач, виконують завдання домашнього
тесту [2], здійснюють рефлексивну діяльність [3], вивчають інструкцію лабораторного експерименту [4].
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Лабораторне заняття на тему: "Встановлення залежності швидкості хімічної реакції від
температури й концентрації реагуючих речовин та впливу зміни концентрації на зсув хімічної
рівноваги".
Метою проведення лабораторного заняття є формування практичних структурних елементів
предметних компетенцій з хімії, їх інтеграція з ціннісно-орієнтаційними й когнітивними елементами,
контроль та оцінювання рівня сформованості предметних компетенцій у студентів.
У вступному слові викладач акцентує особливу увагу на предметних компетенціях, які
формуватимуться на занятті, підкреслює значущість вмінь встановлювати швидкість хімічних реакцій та
впливати на хімічну рівновагу для майбутніх фахівців у галузі екології. Далі організовує навчальну
діяльність студентів у складі малих гетерогенних груп. У процесі цієї роботи відбувається
взаємоконтроль і контроль предметних знань, формування інтелектуальних та експериментальних умінь
з розв’язування розрахункових й дослідницьких задач, зокрема таких:
Задача 1. У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищенні температури від 500
до 580 К, якщо температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції дорівнює 3?
Задача 2. Як зміняться швидкості прямої і зворотної реакцій N2 +3H2 ↔ 2NН3, якщо тиск у системі
збільшити в 5 разів?
Задача 3. Через деякий час після початку реакції 3А + В = 2С + Д концентрації речовин становили
(моль/л): [А] = 0,03; [В] = 0,01; [С] = 0,008. Які початкові молярні концентрації речовин А і В?
Задача 4. При транспортуванні взятої для аналізу проби ґрунту її охолоджують за допомогою твердої
карбонатної кислоти ("сухого льоду") з метою: А) збереження якості ґрунту; Б) зменшення швидкості
мікробіологічних реакцій у ньому; В) прискорення мікробіологічних реакцій; Г) захисту хімічного
обладнання.
Лабораторний експеримент виконується студентами за інструкцією:
Обладнання та реактиви: розчини калій йодиду, калій тіоціанату (0,006 н та насичений), ферум (ІІІ)
хлориду (0,002 М та насичений), натрій тіосульфату, сульфатної кислоти; калій хлорид кристалічний,
електрична плитка, термометри, секундомір, пробірки, хімічні склянки.
Мета: оволодіти експериментальними методами визначення швидкості хімічної реакції та
встановлення впливу концентрації речовин на зсув хімічної рівноваги; способами статистичної й
графічної обробки результатів дослідження та здійснення відповідних розрахунків.
Дослід 1. Залежність швидкості реакції від концентрації речовин.
Реакція відбувається за рівнянням: 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2.
Виконайте дослід відповідно до даних таблиці 1:
Таблиця 1.
№ пробірки
Розчин KI (мл)
Вода (мл)
Крохмаль (мл)
1
8
1
2
4
4
1
3
2
6
1
Додайте у пробірку № 1 дві краплини розчину FeCl3 та включіть секундомір. Вимкніть його при появі
синього забарвлення. Те ж саме проробіть з двома іншими пробірками. Результати занесіть у таблицю 2:
Таблиця 2.
№
Відносна концентрація
Час проходження
Умовна швидкість
пробірки
KI
реакції (с)
реакції (1/с)
1
4
2
2
3
1
Побудуйте на міліметровому папері графік залежності швидкості реакції від відносної концентрації
калій йодиду та складіть кінетичне рівняння проведеної реакції, використовуючи закон діючих мас.
Зробіть висновок про вплив концентрації речовин на швидкість хімічної реакції.
Дослід 2. Залежність швидкості реакції від температури.
Реакція відбувається за рівнянням: Na2S2O3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2 + S↓.
Налийте в першу колбу 5 мл розчину натрій тіосульфату, у другу – 5 мл розчину сульфатної кислоти.
Додайте в обидві колби дистильованої води до позначки 100 мл і нагрійте їх до температури 300 С. Злийте розчини в одну колбу та включіть секундомір. При появі опалесценції вимкніть його. Результат занесіть в таблицю 3. Проробіть ще два такі ж досліди, але при температурах 40 і 500 С.
Таблиця 3.
Номер досліду
Температура, t0 С
Час проходження
Умовна швидкість реакції
реакції (с)
(1/с)
1
30
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2
3

40
50

Побудуйте на міліметровому папері графік залежності швидкості реакції від температури.
Обчисліть температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції за правилом Вант-Гоффа. Зробіть
висновок про вплив температури на швидкість хімічної реакції.
Дослід 3. Зміщення хімічної рівноваги.
Реакція відбувається за рівнянням: FeCl3 + 3KSСN → Fe(SCN)3 + 3KCl.
Складіть вираз константи хімічної рівноваги цієї реакції.
Приготуйте в 4 пробірках розчини, змішавши в кожній з них по 2 мл 0,002 М розчину ферум (ІІІ)
хлориду й 2 мл 0,006 н розчину калій тіоціанату. Спостерігайте появу червоного забарвлення.
Продовжуйте роботу відповідно до таблиці 4.
Таблиця 4.
№ пробірки
Речовина, яку слід додати
Забарвлення Висновок
1
насичений розчин ферум (ІІІ) хлориду (2 краплі)
2
насичений розчин калій тіоціанату (2 краплі)
3
кристалічний калій хлорид (1 г)
4
Пробірку № 4 використовуйте для порівняння. Зробіть висновок про умови зміщення хімічної
рівноваги за принципом Ле Шательє.
Контроль рівня інтеграції ціннісних орієнтацій, предметних знань, умінь та особистісних рис
студентів у предметні компетенції з хімії здійснюється на лабораторному занятті за результатами:
1) розв’язання домашнього завдання; 2) виконання контрольного тесту; 3) роботи у складі малої
гетерогенної групи; 4) виконання лабораторного досліду (на основі спостережень викладача за
практичною діяльністю студентів, виявлення ними ціннісних орієнтацій та особистісних рис,
оформлення та захисту звіту роботи); 5) написання реферату; 6) самоаналізу (рефлексивної діяльності).
Оцінювання рівнів сформованості предметних компетенцій (ПК) з хімії у студентів-екологів
(початкового, середнього, достатнього, високого) за темою "Хімічна кінетика й рівновага" (максимум 8
балів) відбувається згідно з трьома критеріями: ціннісно-орієнтаційним (діагностика ціннісних
орієнтацій студентів), когнітивним (діагностика предметних знань) та практичним (діагностика
предметних умінь, навичок та пов’язаних з ними особистісних рис) з використанням відповідних
вимірників. Наприклад, достатній рівень (6-7 балів) мають студенти, які: розуміють значущість ПК з
хімії для майбутнього фаху, усвідомлюють потребу в їх формуванні, виявляють зацікавленість, мають
зовнішню (хімічна підготовка є умовою оволодіння іншими фаховими дисциплінами, основою
кваліфікованості, запорукою цікавої роботи й матеріальних благ) та внутрішню (зорієнтованість на
оволодіння новими знаннями) мотивацію навчання, володіють установками на формування ПК з хімії,
що передбачають продуктивну діяльність (ціннісно-орієнтаційний критерій); знають хімічні поняття,
закони, правила техніки безпеки в хімічній лабораторії, володіють знаннями про структурну організацію
речовин, їх номенклатуру, властивості, добування, поширення у природі, застосування та вплив на
довкілля, сутність хімічних процесів, сучасне хімічне обладнання, методи і методики проведення
експерименту (когнітивний критерій); володіють вміннями та навичками формулювання, розрізнення,
пояснення, використання, розв’язування стандартних задач, самостійного здобуття навчальної
інформації; частково володіють вміннями та навичками систематизації, узагальнення й інтегрування;
мають достатньо сформовані особистісні риси пізнавальної активності, відповідальності, самостійності,
наполегливості, обережності та економності у використанні хімічних реактивів, здатні до предметного
спілкування та колективної взаємодії тощо (практичний критерій).
Наведена у статті методика викладання теми "Хімічна кінетика й рівновага" сприятиме
впровадженню компетентнісного підходу у вищу екологічну освіту. Перспективу подальших досліджень
вбачаємо у створенні методичних підходів до формування предметних компетенцій з хімії у студентівекологів при вивченні всіх тем дисципліни "Хімія з основами біогеохімії".
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Заблоцкая О. С. Методика формирования предметных компетенций по химии в процессе
преподавания темы "Химическая кинетика и равновесие" у студентов-экологов.
В статье изложено методику формирования предметных компетенций по химии у студентов-экологов
при изучении темы "Химическая кинетика и равновесие" в процессе преподавания дисциплины "Химия с
основами биогеохимии". Разработано компетентносное содержание лекции, самостоятельной работы
и лабораторного занятия. Определены методические подходы к контролю и оцениванию уровней
сформированости предметных компетенций по химии у студентов.
Zablotska O. S. Methods of Future Ecologists' Subject Competencies Development of in the Course of
"Chemistry Kinetics and Balance" Issues Teaching.
In the article the author suggests methods of students-ecologists' subject competencies development while
learning "Chemistry kinetics and balance" issues as a unit of "Chemistry with basic biogeochemistry" subject.
The competencies-oriented content of a lecture, an independent and laboratory work is worked out. Some
methodical approaches towards a level development control and evaluation of students' subject competencies in
chemistry are defined.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті представлено історико-педагогічний аспект педагогічної майстерності майбутніх
учителів початкових класів на уроках трудового навчання; встановлено сутність та зміст
проблеми дослідження; розкрито основні ідеї видатних учених, педагогів, митців, державних
діячів ХІХ-ХХ ст. щодо формування педагогічної майстерності на уроках трудового навчання:
художньої і технічної праці; визначено шляхи оновлення педагогічної майстерності та творчого
впровадження в практику ВНЗ.
Проблема вчительських кадрів для початкової школи є надзвичайно актуальною. Прогресивна
педагогічна, наукова та культурно-мистецька громадськість виявляє активний інтерес до реалізації
науково обґрунтованого змісту освіти; до втілення у шкільну практику передових дидактичних
принципів та методів навчання, які значною мірою залежать від знань, умінь, переконань, педагогічної
майстерності вчителя-практика.
Початкова школа за роки свого існування нагромадила багатий педагогічний досвід — джерело
розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів-практиків.
Його постійне вивчення, осмислення, оновлення зумовлене змінами парадигм освіти, концепцій
навчання й виховання, форм і методів практичної діяльності педагогів. Але часто в практиці роботи
початкової школи він ігнорується, оскільки не у всіх учителів сформована потреба та навички щодо його
вивчення, застосування, що зумовлює необхідність з'ясування сутності даного феномену.
Досвід творчості вчителя початкових класів, з одного боку, набувається педагогом у процесі тривалої
практичної діяльності, а з іншого – є результатом фахової підготовки. Учитель-майстер відрізняється від
просто досвідченого вчителя не тільки вмінням конструювати педагогічний процес, але й поєднанням
глибоких знань та особистих і професійних якостей.
Талановитий учений, академік АПН України І. Зязюн вважає, що майстерність учителя можна
розглядати як найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо ми характеризуємо якість результату), як
вияв творчої активності особистості педагога (характеризуємо психологічний механізм успішної
діяльності). При усвідомленні витоків розвитку майстерності, розумінні шляхів професійного
самовдосконалення, вчений формулює визначення цієї педагогічної категорії так: педагогічна
майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі [1: 25].
Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є визначення сутності та
змісту формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового
навчання в історико-педагогічному аспекті.
Ретроспективний аналіз філософської, історичної, психолого-педагогічної літератури наукових праць
видатних учених, митців, державних діячів: О. Духновича, Я. Коменського, М. Корфа, Т. Лубенця,
А. Макаренка, С. Русової, М. Пирогова, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших – дає можливість
дослідити шляхи оновлення педагогічної майстерності та творчого впровадження в практику сучасних
вищих навчальних закладів.
На сучасному етапі дослідження проблему педагогічної майстерності майбутніх учителів
розглядають такі науковці, як: Є. Барбіна, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Л. Крамущенко,
І. Кривонос, М. Левківський, О. Мирошник, В. Семиченко, Н. Тарасович та інші.
Проблема педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового
навчання: художньої і технічної праці, пов’язана зі становленням і розвитком початкової школи та
підготовкою вчительських кадрів для неї.
Погляди на педагогічну майстерність учителя початкових класів пройшли тривалий і складний шлях
до еволюції. Ідеї прогресивних педагогів щодо трудового навчання, а також поступовий розвиток
виробництва в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. вплинули на ставлення царського уряду до початкових
навчальних закладів. Так, роль школи у професійній підготовці учнів помітно змінилася. Життя вимагало
удосконалення загальнотеоретичних знань учнів та вміння застосовувати їх у практичній діяльності. За
навчальним планом класичної гімназії (1864 р.) на розвиток педагогічної майстерності майбутніх
учителів початкових класів значний вплив здійснювали дисципліни художньо-естетичного циклу. Слід
відзначити, що серед предметів художньо-естетичного циклу лише малювання було офіційно включено
до навчальних програм, інші дисципліни (ручна праця, малювання, співи, хореографія) вивчалися в
позаурочний час в пансіонаті або у приватних викладачів (за бажанням).
Постала потреба через спеціальні уроки праці формувати у випускників школи загальнотрудові
навички. Тому під керівництвом відомого педагога К. Сент-Ілера, була створена спеціальна комісія, яка
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займалася введенням в усі типи початкових шкіл ручної праці як загальноосвітнього предмета. Так,
проектом положення про міські училища 1869 р. (у 1872 році цей документ вийшов під назвою
"Положення про міські училища") передбачалося, що, крім загальних предметів, учні міських училищ за
бажанням батьків і додаткову плату можуть вивчати в позанавчальний час найпростіші ремесла:
палітурне, токарне та інші для розвитку технічних здібностей [2: 467].
Швидкий прогрес науки, техніки й промисловості призвів до того, що суспільство було змушене змінити свої погляди на школу і трудове виховання підростаючого покоління. Для роботи на підприємствах
потрібні підготовлені, освічені робітники, а школа такої підготовки не забезпечувала. Цим у першу чергу і
пояснюється той факт, що реформа народної освіти в різних країнах Європи проводилася під гаслом
створення трудової школи, уведення в навчальні плани нового предмета – ручної праці.
Починаючи з 70-х рр. предмет "Ручна праця" поступово вводився у навчальні плани початкових шкіл.
Слід зазначити, що прогресивні педагоги розглядали цей предмет як загальноосвітній. З іншого ж боку,
він підготував ґрунт для професійної освіти.
У 1874 році видається "Положення про початкові народні училища". Ці навчальні заклади були
першою ланкою початкової освіти, яка охоплювала церковнопарафіяльні і парафіяльні школи. У таких
закладах також викладалися предмети художньо-естетичного циклу [3: 123].
Традиції використання різних видів мистецтва започатковувалися в Колегії П. Галагана. Її фундатор
вказував, що Колегія має бути, перш за все, навчально-виховним закладом, де молоді люди досягають
правильного розумового і морального розвитку, набувають достатньої підготовки до університетського
навчання, а цьому значною мірою сприяють предмети художньо-естетичного циклу. Обов’язковими для
всіх учнів були уроки художньої творчості. Для їх викладання запрошувалися такі талановиті фахівці, як
М. Пимоненко, М. Мурашко, В. Химиченко, Й. Зелинський та ін. Бібліотека Колегії налічувала більше
сотні мистецтвознавчих видань, які щороку поповнювалися новою літературою.
Земські школи теж турбувалися про подальшу долю учнів, враховуючи вимоги побуту і праці.
Зокрема, робилися спроби не лише дати школярам елементарну освіту, а й прищепити їм необхідні
трудові і професійні навички. Так, при деяких земських школах України було відкрито ремісничі
відділення. У деяких церковнопарафіяльних школах, крім обов’язкових предметів, також викладалися
необов’язкові предмети, що були пов’язані з трудовим навчанням учнів [4: 76-77].
Відповідно до вимог школи готувалися педагогічні кадри. Учителів для початкової школи готували
учительські семінарії. Першу вчительську семінарію було відкрито 22 жовтня 1869 р. у Києві. 1 серпня
1875 року семінарія була переведена в містечко Коростишів на Київщині, і з того часу вона відома як
Коростишівська вчительська семінарія [5: 56].
Творчий розвиток ідей формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових
класів знайшов своє втілення в науковій та культурно-освітній діяльності видатного вченого ХІХ ст.
О. Духновича. На його думку процес засвоєння знань має відтворюватися шляхом чуттєвого сприймання.
У праці "Народна педагогія на користь училищ і учителів сільських" вчений наголошує, що сприймання
процесу навчання через почуття є природним фактом, а почуття дитини, у свою чергу, є визначальним
щаблем пізнання [6: 26].
Логічний розвиток педагогічних ідей на теренах царської Росії другої половини ХІХ ст. призвів до
виникнення національного напрямку в новій російській педагогіці. Великого значення до формування
основ педагогічної майстерності педагога-вихователя надавав К. Ушинський. Класик педагогічної науки
усвідомлював, що майбутній учитель має бути не тільки викладачем тих чи інших дисциплін, але й
вихователем; має любити свій фах, ставитися з почуттям великої відповідальності до справи виховання;
він має бути високоосвіченою людиною, знати педагогіку і психологію, володіти елементами
педагогічної майстерності і педагогічним тактом. У праці "Проект учительської семінарії" (1861 р.)
К. Ушинський детально розробив план підготовки вчителів для початкових шкіл, в якому важливе місце
відводилося основам навчання педагогічної майстерності в системі загальнопедагогічної підготовки. В
основу авторського проекту покладені вимоги, яким, на його думку, повинен відповідати вчительмайстер, зокрема: майбутній вчитель початкових класів у процесі його підготовки повинен не лише
бездоганно володіти знаннями з обраного фаху, а й "вміти гарно писати, малювати, читати зрозуміло і
виразно, і навіть співати". Саме в початковій школі потрібно ввести співи, малювання, креслення,
каліграфію [7: 22].
Вища педагогічна освіта стала розвиватися з початку ХІХ століття (педагогічні інститути було
відкрито у 1811 році при Харківському університеті, в 1834 році – при Київському університеті).
Система підготовки вчителя при університетах включала отримання теоретичних знань з навчальних
предметів і практичне ознайомлення з різними способами викладання. Майбутні вчителі початкових
класів здобували методичну майстерність і навички, набуті практичним досвідом.
Учителів для повітових шкіл готували вчительські інститути з представників сільського населення, де
вивчали педагогіку, креслення і малювання, співи й гімнастику.
Значну кількість учителів готували короткотермінові педагогічні курси, де вивчали загальноосвітні
предмети, педагогіку, дидактику, училищезнавство, методику початкового навчання. Співи, музику,
садівництво, бджільництво, рукоділля, ручну працю запроваджували відповідно до місцевих початкових
100

Н. Є. Колесник. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів
на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект

училищ або в школі, відкритій при курсах.
Відомий педагог, методист, діяч у галузі народної освіти Микола Олександрович Корф був
прихильником реформаторського шляху вдосконалення народної освіти 60-80 років ХІХ століття.
Вченим було проведено детальну ревізію щодо огляду шкіл та вивчення стану педагогічної підготовки
кадрів. У результаті перевірки встановлено, що в більшості шкіл навчання дітей знаходилось у
незадовільному стані, що головною причиною цього були: відсутність підручників та досить слабка
підготовка викладачів; недосконалі методи навчання та обмеженість навчального курсу. Аналізуючи
побачене, М. Корф поставив низку завдань перед відділом освіти земської управи: збільшення кількості
шкіл; забезпечення шкіл необхідним навчально-господарським обладнанням; прийняття заходів щодо
оволодіння учителями знаннями ефективних методів та засобів навчання і виховання. Учений у своїх
науково-педагогічних працях велику увагу приділяв проблемам становлення особистості вчителя і
формуванню основ його педагогічної майстерності. М. Корф висував надзвичайно високі вимоги до
вчителя і виявляв постійну турботу про забезпечення школи достатньо підготовленими працівниками.
Обґрунтовуючи риси особистості вчителя-майстра, Микола Олександрович наголошував: "У процесі
навчання головну роль відіграє особа, яка навчає. Особливо відповідальним є трактування ролі вчителя
початкової школи, бо в ній закладається фундамент людської особистості, від якого залежить подальша
доля людини. Щоб зрозуміти цю відповідальну роль, педагогові потрібно отримати ґрунтовну і
різнобічну освіту, не кажучи вже про те, що він повинен мати не лише фахові знання, але й уміння, тобто
бездоганно володіти мистецтвом навчання. При наявності знань і вмінь повний успіх у навчальновиховній діяльності зможе забезпечити лише той учитель, який щиро і віддано любить дітей і повністю
віддає себе, не шкодуючи душевних сил, для служіння цій справі" [8: 252].
Необхідною умовою педагогічної майстерності вчителя М. Корф вважає володіння педагогічним
тактом. Такт повинен сприяти створенню позитивної атмосфери на уроці, стати запорукою доброти і
співпереживання у процесі спілкування. Великого значення М. Корф надав проблемам художньо-технічної
творчості та трудового виховання молоді. У своїй практичній діяльності педагог висвітлював погляди на
проблеми підготовки вчителя. Він науково обґрунтував вимоги до вчителя нової школи: фундаментальна
науково-теоретична і методична підготовка, високі моральні якості, постійне прагнення до
самовдосконалення і самоосвіти, висока працездатність і любов до праці, справедливість і доброта,
терпіння, велика любов до дітей, "національне розуміння дитини" та ряд інших.
Безліч цінних думок про педагогічну майстерність, професійне виховання вчителя, становлення
особистості педагога та його роль у суспільному житті, викладених у спадщині провідних вітчизняних
діячів науки, освіти, культури кінця ХVІІІ – другій половині ХІХ ст., мали велике значення для
розбудови освітньої системи України.
Учитель, як основна рушійна сила відродження та створення якісно нової системи освіти в Україні
початку ХХ століття, озброєний найновішими досягненнями педагогічної науки, володіючи необхідними
професійними рисами, привертав до себе пильну увагу багатьох видатних вітчизняних педагогів. Їх
об’єднувало спільне бажання сприяти розвиткові тих професійних якостей педагога, які б у подальшому
стали підґрунтям сформованості високого рівня педагогічної майстерності. У дослідженнях вченогопедагога, культурно-освітнього діяча С. Русової проблема професійної підготовки майбутнього вчителя
початкових класів займала належне місце. У своїх працях Софія Русова висувала ряд вимог до професії
педагога, серед них: урівноваженість і терплячість, увічливість і тактовність, життєрадісність і веселість,
простота і щедрість, приємність і лагідність. А головне – глибоке почуття любові до дітей, віра в дитячу
природу [9: 135].
Т. Лубенець – представник демократичного напрямку в педагогічній думці в Україні – вважав, що в
науково-педагогічній діяльності кожного вчителя праці мають посідати питання організації, теорії і
методики початкового навчання.
Талановитим педагогом, який залишив неоціненний педагогічний спадок для вітчизняної і світової
теорії навчання і виховання, був А. Макаренко. Значне місце в наукові спадщині славетного педагога ХХ
ст. займала проблема педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів. Учений
неодноразово підкреслював, що педагогічній майстерності майбутнім учителям необхідно вчитися, нею
можна оволодіти досконало: "Нема такої спеціальності, якій не можна було б навчати людину. Вона може
осягнути будь-яку спеціальність. А спеціальність вчителя – бути вихователем, педагогом" [10: 13].
У зв'язку з незадовільним рівнем загальноосвітньої підготовки учнів з 1937 року викладання
трудового навчання було зовсім знято з навчального плану школи. Як показав наступний досвід роботи
школи, це було великою помилкою, яку виправили лише у 1953 році. У 40-50-ті роки поступово в
програмах для загальноосвітніх шкіл зростає обсяг завдань художньо-технічного розвитку. Відповідно в
програмах підготовки вчителів поняття "графічної грамоти" розширюється у 40-і роки до "реалістичного
зображення" та "елементарних основ реалістичного малюнка"; до програми 50-х років вводиться вимога
забезпечення елементів трудового й естетичного виховання.
У 50-60 роки до змісту шкільної освіти знову були включені елементи трудового навчання. Були
розроблені варіанти рекомендацій і програм з трудового навчання в початкових класах.
101

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

У 1953 році в навчальні плани школи знову введено ручну працю (І – IV класи). Однак, це не повною
мірою забезпечувало поліпшення трудового навчання і виховання учнів.
У 1958 році був прийнятий "Закон про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток
системи народної освіти в СРСР". У цьому законі було чітко визначено завдання школи в галузі
трудового навчання і виховання. Протягом наступних років проводилася робота з удосконалення
системи трудового навчання і виховання учнів. Проте незадовільне забезпечення великої кількості шкіл
належною базою, відповідними кадрами, переобтяження програм і підручників не дало можливості
повністю реалізувати поставлені завдання. Незважаючи на це, педагоги-практики, які творчо працювали,
досягали значних успіхів у трудовому навчанні і вихованні школярів.
Програма 1964 року орієнтувала процес підготовки вчителів до зближення шкільної практики з
проблемами трудового навчання. Була проведена велика робота щодо розробки і поширення відповідних
методик, видання методичних посібників, підручників, програм. Водночас відзначалася однобокість
масової художньо-технічної творчості, недосконалість науково-методичної бази підготовки студентів.
У 1985-1986 навчальному році в педагогічних університетах України введено нові навчальні плани, де
посилювалася увага до спеціально-професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
У 1989 році вчителі початкових класів готувалися за рахунок вивчення шести блоків навчальних
дисциплін:
соціально-економічного,
психолого-педагогічного,
спеціально-педагогічного,
загальнонаукового, загальноосвітніх дисциплін з методикою їх викладання і методики викладання
окремих предметів, а також до навчального плану підготовки вчителів початкових класів було включено
блок загальнокультурних навчальних дисциплін, що деякою мірою сприяє покращенню їх підготовки до
трудового навчання молодших школярів [11]. Із семи навчальних дисциплін блоку загальноосвітніх
предметів з методикою їх викладання лише дві безпосередньо готують майбутнього вчителя до
викладання трудового навчання: художньої і технічної праці, а саме: "Методика трудового навчання з
практикумом у навчальних майстернях", "Методика образотворчого мистецтва з практикумом". Вищі
навчальні заклади у своїх освітніх і виховних системах поєднували всі засоби для досягнення всебічного
і гармонійного розвитку студентів.
Ідеї становлення і розвитку педагогічної майстерності були настільки вагомими, що не втратили свою
актуальність і нині. Становлення незалежної української держави посилило увагу педагогів-науковців та
практиків до проблем педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках
трудового навчання.
Оновлення змісту освіти зазначено у Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ
століття"). Шляхи реформування змісту загальноосвітньої підготовки представлено в гуманітарній
освіті прилученням до образотворчого мистецтва, надбань народної творчості; формуванням художньоестетичної культури; забезпеченням естетичного розвитку особистості, оволодінням цінностями й
знаннями в галузях мистецтва; у трудовій підготовці, яка включає розширення трудового досвіду дітей,
формування в них навичок самообслуговування; формування техніко-технологічних знань, практичних
умінь і навичок, необхідних для залучення учнів до продуктивної праці та оволодіння певною
професією; розширення політехнічного світогляду учнів і розвиток їхніх творчих здібностей на основі
взаємозв’язку трудового навчання з основами наук; використання досвіду народної педагогіки,
залучення школярів до вивчення народних ремесел, створення умов для органічного включення їх у
трудову діяльність [12].
Так, плеяда вітчизняних науковців (І. Зязюн, О. Семашко, Л. Масол, Н. Миропільська та інші)
проводить роботу з розробки та впровадження більш глибокого художньо-естетичного виховання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах, естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження
української національної культури, що базуються на Національній доктрині розвитку освіти в Україні
[13: 2-25; 14: 7].
Комплексна програма пошуку навчання і виховання обдарованих дітей та молоді "Творча
обдарованість" включає навчання і виховання обдарованої молоді у вищій школі (Підпрограма – 3). У
вищеподаному документі зазначено, що основною метою програми є створення науково-методичного
забезпечення процесу пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді у вищих навчальних закладах;
розробка теоретичного обґрунтування і методики побудови навчального процесу для обдарованих
студентів і визначення перспектив удосконалення форм діяльності щодо розвитку творчих здібностей
обдарованих студентів; розробка теоретичних основ створення спеціальних інтегрованих, розвиваючих і
корекційних навчальних планів і програм, літератури для обдарованої молоді [15: 22].
У цей період створюються нові програми, підручники, навчально-методичні посібники з трудового
навчання в початкових класах, які відповідають педагогічним принципам доступності, послідовності.
Зміст їх спрямований на розвиток творчої особистості учня, свідомого ставлення до праці, виховання
поваги до неї (або потреби в ній), виховання поваги до трудових традицій українського народу.
Підручники і навчальні посібники надруковані з використанням комп'ютерної техніки та новітніх
поліграфічних технологій.
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Отже, проблема педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового
навчання досліджувалася нами з урахуванням змін освітніх пріоритетів і вимог щодо варіативності та
гнучкості навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.
Таким чином, здійснений аналіз сутності та змісту формування педагогічної майстерності майбутніх
учителів початкових класів на уроках трудового навчання дозволив визначити, що педагогічна
майстерність є своєрідним підсумком розвитку людини, усвідомленням механізмом успішності власної
професійної діяльності, індивідуальної педагогічної культури, якості художньої і технічної праці,
здібності підняти себе до рівня творчої досконалості.
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Колесник Н. Е. Педагогическое мастерство будущих учителей начальных классов на уроках труда:
историко-педагогический аспект.
В статье представлен историко-педагогический аспект педагогического мастерства будущих учителей
начальных классов на уроках труда; установлена сущность и содержание проблемы исследования;
раскрыты основные идеи выдающихся ученых, педагогов, художников, государственных деятелей ХІХХХ ст. относительно формирования педагогического мастерства на уроках труда: художественного и
технического; определенно пути обновления педагогического мастерства и творческого внедрения в
практику ВУЗа.
Kolesnyk N. Ye. Pedagogical Skill of Future Teachers of Primary School on the Lessons of Labour Studies:
the Historical-Pedagogical Aspect.
In the article the historical-pedagogical aspect of pedagogical skill of future teachers of primary school is
presented on the lessons of labour studies; essence and maintenance of research problem is set; the basic ideas
of prominent scientists, teachers, artists, statesmen of 19-20th centuries on forming of pedagogical skill on the
lessons of labour studies are exposed: artistic and technical labour; certainly ways of updating the pedagogical
skill and creative introduction in practice of higher educational institution.

103

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

УДК 61:372.8
В. А. Копетчук,
кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи
(Житомирський інститут медсестринства)

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядаються особливості організації викладання предметів природничо-математичного
циклу у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Проведено аналіз програм з
предметів даного циклу та особливостей їх викладання, висвітлено недоліки існуючих програм та шляхи
їх усунення для покращення професійної підготовки студентів медичних коледжів.
У більшості країн світу, а також в Україні, проблеми медичної освіти не втрачають актуальності.
Реформування загальної професійної освіти в Україні спрямоване на реалізацію принципу гуманізації,
переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на особистісно зорієнтований підхід та
інтеграцію у світову систему освіти. Такі підходи пояснюють створення в Україні закладів базової вищої
освіти – технікумів, коледжів, інститутів медсестринства. У системі підготовки медичних працівників у
коледжі фундаменталізація теоретичної та загальноосвітньої підготовки студентів є характерною
тенденцією вищої професійної освіти. Наступність у навчанні в системі ступеневої освіти передбачає
абсолютну відповідність навчальних планів з фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін у
коледжі і в закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.
Вивчення філософської, психологічної, дидактичної та методичної літератури доводить, що саме
професійна спрямованість навчання є одним з дієвих засобів оптимізації навчального процесу.
Багаторічний досвід свідчить, що головною перешкодою для ефективної фахової підготовки в медичних
коледжах є різний початковий рівень базової підготовки студентів, зокрема з природничо-математичних
дисциплін. Аналіз практики медичних коледжів також доводить, що вивчення предметів природничоматематичного циклу не можна розглядати окремо від загальної освіти.
Якісний аспект професійної підготовки майбутніх медичних працівників нерозривно пов’язаний з
якістю викладання предметів природничо-математичного циклу в коледжах та інших вищих навчальних
закладах медичного профілю. Як і в більшості інших галузей знань, викладання та вивчення цих
предметів пройшло шлях від суто інформаційного і простого (первинного ознайомлення з вихідними
уявленнями і найпростішими проявами) до порівняно високоякісного і систематичного вивчення основ
наук.
Мета статті полягає в тому, щоб показати цілі та завдання предметів природничо-математичного
циклу, їх змістову і методичну структуру, визначені в навчальних програмах і підручниках.
Варто зазначити, що існує декілька різних варіантів програм для медичних коледжів, які
відрізняються структурою змісту, методичними акцентами у викладі багатьох навчальних питань,
повнотою їхнього розкриття і т. д. Існує декілька варіантів підручників, що відрізняються один від
одного характером навчального тексту і позатекстовим компонентом. Усе це обумовлено різними
причинами, серед яких можна назвати такі:
- загальні зміни в суспільстві, а отже, пошук нової змістової стратегії навчальних предметів;
- встановлення як пріоритетних в освіті принципів варіативності, альтернативності та свободи
структурування курсів, інтеграції;
Сучасні програми медичних коледжів віддають перевагу діяльності, де студенти самостійно
організовують свою роботу на розв’язання різних завдань: виконують вправи, знаходять інформацію,
проводять дослідницькі роботи. Це може супроводжуватись експериментами з біології, фізики, хімії під
керівництвом викладача чи лаборанта. Досягнення певного рівня знань та вмінь дає змогу проводити
самостійні дослідження або робити проект частини навчальної програми, щоб адаптувати набутий досвід
[1].
Важливим аспектом організації навчання в медичному коледжі є перехід від індивідуального до
корпоративного навчання. Корпоративне навчання часто застосовують при вивченні природничоматематичних наук у лабораторних умовах, коли групи учнів виконують різні завдання [2].
Результати аналізу праць А. М. Алексюка, С. І. Архангельського, В. М. Вергасова, О. О. Кіяшко,
В. А. Козакова, Т. Д. Мишковської, О. Г. Ярошенко, дисертаційні дослідження Р. В. Борківської,
Т. Г. Темерівської, В. М. Чайки, С. Л. Яценко та інших дали змогу виділити характерні особливості
навчального процесу в медичному коледжі.
У медичному коледжі вивчаються не тільки основи наук, як це було в загальноосвітній школі, а і їх
розвиток. Студент оволодіває процесом формування наукових знань і методами відповідної науки,
знайомиться з їх проблемами та можливостями розв’язання. Навчальні та наукові вимоги зближуються,
особливо в профільних, а тепер і в фундаментальних науках.
© Копетчук В. А., 2010
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У медичному коледжі частіше проявляється єдність наукових та навчальних починань. Моделювання
певних професійних задач формує уяву, професійні навички та вміння. Вони дають змогу
використовувати набуті теоретичні знання з природничо-математичних предметів і застосовувати їх
практично на заняттях з фахових дисциплін.
Це змінює характер самої пізнавальної діяльності, наближує її до дослідницько-пошукової, вимагає
сформованості у студентів таких рис, як ініціативи, самостійності та творчості, необхідних для
ефективного самостійного виконання навчальних, а потім і професійних завдань.
Аналіз результатів контрольних робіт студентів медичних коледжів міст Житомира, Донецька,
Черкас, Кіровограда, Миколаєва показав, що найбільшу складність для них становили запитання, які
вимагали достатнього рівня професійного мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки,
застосовувати теорію для виконання практичних завдань. Спостерігається перевантаженість учнів
зайвою інформацією при викладанні окремих тем, наявністю матеріалу, термінів та понять, які не
вимагаються чинною програмою.
Медичне спрямування курсу біології в медичному коледжі визначається змістом розділу "Основи
екології", який створює підґрунтя для вивчення розділів "Людина і біосфера", "Основи еволюційного
вчення". Засвоєння змісту цих розділів забезпечує формування цілісного уявлення про взаємодію в
системі "людина – суспільство – природа" і розвиток навичок раціонального природокористування,
поглиблення знань з медицини. Так, студенти закріплювали вже відомі поняття: "природоохоронні
території", "екологічні проблеми сучасності", "демографічна проблема", "забруднення довкілля", "заходи
з охорони природи", "альтернативні джерела енергії" тощо.
У процесі вивчення курсу "Економічної і соціальної географії світу" в медичному коледжі
відбувалося розширення змісту професійних знань студентів. Згідно з вимогами програми студенти
повинні насамперед уміти встановлювати зв'язки між екологічними та соціальними умовами. Для цього
потрібно вміти оперувати багатьма екологічними, географічними й економічними поняттями. Проте у
програмі не виявлено понять, які майбутній медичний працівник може використовувати у своїй
професійній діяльності. Немає і чіткого трактування самих проблем. Це може свідчити про деякі вади
програми. З іншого боку, з'являється можливість для спільної творчості викладача й студентів при
визначенні цих проблем і пошуків шляхів їхнього розв'язання з опорою на підручник та інші методичні
посібники. Безумовно, в програмі розкриваються зв’язки медицини й природи, але головне завдання
полягає в тому, щоб окреслити нові додаткові напрями в медичній сфері.
Організація навчально-пізнавального процесу розглядає взаємозв'язки природи і суспільства з
погляду цілей професійної діяльності. Це передбачає вивчення тих змін, що зазнає природа під впливом
господарської діяльності, а також механізмів цих змін, зворотнього їх впливу на перспективи розвитку
медицини, фармакології.
Запропонована програма з фізики є органічним продовженням та завершенням курсу фізики 7-9-х
класів неповної середньої школи. Програмою передбачається створення у студентів загального цілісного
уявлення про картину світу, взаємозв’язок між об’єктами і явищами, що є його складовими. Цим самим
продовжується формування наукового світогляду студентів, удосконалюються їхні вміння проводити
порівняння, аналіз, синтез, узагальнення навчального матеріалу. Програмою передбачено вивчення
окремих явищ, певною мірою знайомих уже студентам з інших навчальних предметів, що сприяє
формуванню більш глибоких і міцних знань. Важливе значення має обрана послідовність вивчення
фізичних законів, чим покращується усвідомлення зв’язків між об’єктами, що вивчаються. Програма
приділяє увагу глобальним проблемам сучасної фізики, розглядає можливість використання певних
процесів у техніці, в інших науках, зокрема й у медицині. Після визначення змісту кожної теми у
програмі введена рубрика "Перелік основних знань і вмінь", котрі повинен опанувати студент після
вивчення предмета "Фізика", що допомагає викладачеві уточнити рівні вимог до навчальних досягнень
студентів та структурувати навчальний матеріал. Чітке усвідомлення студентами рівня обов’язкових
вимог – дієвий засіб мотивації навчання і нормалізації навчального навантаження.
Водночас у діючих шкільних підручниках з фізики не констатується взаємозв’язок теоретичного
матеріалу з його практичним використанням, зокрема в медицині. Тому викладачеві самостійно або ж з
допомогою студентів доводилося знаходити додатковий теоретичний матеріал з упровадження фізичних
процесів і явищ у медицину, а також розв’язувати задачі, які відображають процес використання
фізичних законів у медичній практиці.
Уміння використовувати інформаційні технології стає одним з найважливіших професійних умінь
медичного працівника. Адже без застосування комп'ютерів вилікувати багато хвороб неможливо.
Електронна медицина – це нові можливості лікування, нова індустрія охорони здоров'я, яка базується на
інформаційних технологіях і розвиває інтелектуальне цілісне середовище, здатне скрізь керувати
наданням медичної допомоги населенню, допомагати лікарям, середньому медперсоналу шляхом
внесення у клінічну практику новітніх методів діагностики, лікування і можливості спільної роботи
лікарів.
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Медична інформація має величезні обсяги. Великі ресурси потрібні для ведення і зберігання історій
хвороби, що містять знімки, результати ЕКГ, ЕЕГ і т.п., тексти, фотографії або інші види медичних
даних. Більше того, сама система охорони здоров'я є розподіленою, і тому інформація про пацієнта може
бути в різних організаціях.
Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, біології,
загальнотехнічних і медичних дисциплін, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє
засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для
розв’язування задач різних галузей науки. Практичні вміння і навички з математики необхідні для
майбутньої діяльності студентів.
У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють навчання на базі загальної
середньої школи, математична підготовка забезпечується на допрофесійному етапі навчання. Це складає
основу математичної освіти, необхідної для забезпечення загальнокультурних потреб, і орієнтує на
спеціальну підготовку.
Програма, за якою навчаються студенти медичного коледжу, призначена для всіх типів
спеціальностей. Для різних спеціальностей вивчення математики відрізняється кількістю годин, які
виділяються як на вивчення дисципліни в цілому, так і на вивчення окремих тем, та рівнем вивчення тієї
чи іншої теми.
Основні вимоги до рівня навчання визначають базовий рівень підготовки студентів. Це допоможе
викладачам з’ясувати особливості математичної підготовки для медичних спеціальностей. Вказані
відмінності різних типів спеціальностей реалізуються у рівні засвоєння тих чи інших понять і фактів, у
характері застосувань навчального матеріалу [1].
Для кожної теми визначено загальні цілі її вивчення, основні вимоги, зміст, методичні рекомендації.
Методичні рекомендації допомагали викладачам з’ясувати особливості математичної підготовки для
медичних спеціальностей, а також обрати методичні шляхи та засоби викладання матеріалу залежно від
типу спеціальностей і реальних умов.
При вивченні математики студенти користувалися в основному підручниками, які рекомендовані для
загальноосвітніх закладів. Ці підручники не містять питань з професійної спрямованості, не містять
прикладних задач з медицини, тому важко показати всю значимість математики для майбутніх медичних
працівників.
Однією з цілей основного курсу математики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації є
вироблення в студентів стійких обчислювальних навиків. Цій меті повинно бути підпорядковане
вивчення всіх тем курсу. При вивченні тем студенти знайомилися з різними математичними термінами,
назви яких походять з латині. Не тільки назви лікарських рослин можна знайти в словнику з латині, а й
математичні терміни: абсциса, ордината, аргумент, біном, вектор, градус, дискримінант, дисперсія,
диференціал, екстремум, інтеграл, синус, тангенс, максимум, мінімум, перпендикуляр, проекція тощо.
Такою програмою, яка призначена для всіх типів спеціальностей, незручно користуватися. Щоб
встановити значущість тієї чи іншої теми, поняття, викладач має знати інші дисципліни, для вивчення
яких ця тема чи поняття використовується. Тому виникає потреба в розробленні спеціальної програми з
математики для медичних закладів I-II рівнів акредитації, у якій будуть надані переваги тій чи іншій
темі, поняттю, буде вказаний зв’язок певної теми з медичною дисципліною.
Програма з хімії для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації спрямована на підготовку
фахівців з усіх спеціальностей, зокрема й зі спеціальності "Фармація" на основі базової загальної
середньої освіти. Програма особливу увагу приділяє лабораторним заняттям, оскільки в основі пізнання
хімічних явищ лежить експеримент. Він є джерелом знань, засобом закріплення вмінь і навичок,
способом контролю якості засвоєння матеріалу і формування вмінь. Лабораторні заняття допомагали
студентам засвоїти закони і теоретичні положення хімії, знайомили з властивостями найважливіших
речовин і способами їх добування, прищеплювали навички проведення хімічного експерименту. При
вивченні хімії на І курсі студенти знайомилися з неорганічними сполуками, які використовуються у
медицині й фармації (кислоти, солі, гідроксиди, оксиди).
Щодо змісту і методики викладання лекцій та виконання лабораторних занять, ставляться високі
вимоги виконання. Методика проведення хімічного експерименту під керівництвом викладача
спрямована на формування у студентів умінь самостійно проводити експериментальне дослідження.
Формування професійної спрямованості при вивченні хімії тісно пов’язане з використанням
інтерактивних методів навчання. Приділялася увага всебічному розвитку особистості студента,
забезпеченню фахової майстерності (формування вмінь та навичок), використанню сучасних технологій
(тести, мультимедійні засоби), обговоренню питань студентами.
При вивченні тих чи інших тем з хімії студенти (на лекції) свідомо сприймають матеріал, при цьому
викладач пропонує певні завдання, задачі, які вимагають активного мислення, застосування цих знань на
практиці (лабораторні заняття). Дослідницький метод навчання у процесі лабораторних заняттях з хімії
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базується на самостійному безпосередньому спостереженні студентів, на встановленні зв’язків предметів
і явищ дійсності, на обґрунтуванні висновків.
Аналіз програмно-методичної навчальної документації показує, що у практиці роботи медичних
коледжів наявні підходи професійної спрямованості у формуванні змісту матеріалу; є також спроби
створення інтегративних курсів. Водночас не розроблено концептуальних підходів до забезпечення
професійної спрямованості природничо-математичних дисциплін з урахуванням базової підготовки
майбутніх медичних працівників, рівня їхньої мислительної активності, розуміння співвідношення між
елементами теоретичних знань у процесі вивчення їх у медичних коледжах.
Для студентів медичних училищ і коледжів України, передбачена програма з біології, яка побудована
на основі концепції безперервної біологічної освіти з урахуванням значення біології як фундаментальної
науки для багатьох медичних дисциплін (фізіології, анатомії, гістології, цитології, медичної генетики,
паразитології).
Знання законів живої природи лежить в основі розуміння біологічних аспектів екології людини,
профілактики, розпізнання і лікування багатьох захворювань.
Мета вивчення курсу біології в медколеджі: засвоєння основ сучасних уявлень про життя, будову та
функції біологічних систем, їх взаємозв'язок; вивчення основних етапів еволюції органічного світу,
закономірностей індивідуального розвитку організму, нерозривного зв'язку біології з медичними
дисциплінами; формування наукового світогляду на основі розкриття загальнобіологічних
закономірностей у виникненні й розвитку захворювань і їх профілактики.
Як ми вже відзначали, під якістю професійної підготовки розуміємо не тільки засвоєння суми
програмових знань і оволодіння типовими навичками застосовувати ці знання. Для професійно
підготовленого молодшого медичного працівника характерними є професійні якості, серед яких важливе
місце займає активність, ініціативність, самостійність в оволодінні новими знаннями.
Існують певні недоліки і в організації навчального процесу, у змісті навчальних планів і робочих
програм природничо-математичних дисциплін, а саме: слабкий зв’язок з майбутньою професійною
практикою, неповна міжпредметна інтеграція при вивченні природничо-математичних та фахових
дисциплін, недостатнє впровадження сучасних інноваційних технологій, передового педагогічного
досвіду; робочі програми дисциплін не охоплюють питання формування професійних якостей.
Слабкою є мотивація вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, недостатньо ефективно
проводиться робота викладачів щодо моделювання в навчальному процесі завдань професійної
спрямованості, а також профорієнтаційна робота; недостатня організація самостійної творчої
професійної діяльності студентів.
Звідси недоліки щодо якості професійної підготовки студентів медичного коледжу, погана практична
підготовка та низький рівень готовності до професійної діяльності.
Отже, проаналізувавши особливості організації викладання предметів природничо-математичного
циклу в медичному коледжі, ми можемо зробити висновок, що характерними особливостями
навчального процесу, орієнтованого на майбутню професію, є:
- мотивація навчання, пов’язана з майбутньою професійною діяльністю;
- комплексний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків;
- врахування специфіки майбутньої професійної діяльності студента;
- вибір оптимальних форм, методів, прийомів навчання природничо-математичних дисциплін з
наданням студентам максимальної самостійності при проведенні різних типів навчальних занять;
- організація занять у спеціальних умовах, наближених до майбутньої професії;
- позитивний вплив навчального колективу, викладачів на вивчення основ наук.
Відомо, що освітньо-кваліфікаційна характеристика вміщує систему професійних знань, навичок та
вмінь, якостей особистості випускника, на формування яких потрібно спрямувати навчальний процес у
вищих навчальних закладах.
Проведений аналіз змісту багатьох публікацій свідчить про підвищення вимог системи охорони
здоров'я до якості професійної підготовки молодшого медичного працівника. Високі вимоги ставляться
до формування у молодшого медичного персоналу соціально-професійних якостей, в основі яких є
знання, що характеризують їх як цивілізованих, професійно чесних, суспільно-відповідальних
особистостей. У більшості публікацій питання ставиться про розвиток у студентів медичних коледжів
ініціативи, самостійності і творчості, про активне залучення майбутніх молодших спеціалістів до
пошуково-дослідницької навчальної діяльності, що, як відомо, є однією із основних умов розвитку
професійного потенціалу особистості [3]. Вивчивши досвід підготовки медичних працівників у
західноєвропейських країнах, учені пропонують застосовувати системні (інтегровані) методи викладання
і методи контролю [4]. Проблемою інтеграції при вивченні природничо-наукових дисциплін, які є
базовими, є також шлях удосконалення професійної підготовки студентів медичного коледжу.
Професійна спрямованість навчання в медичному коледжі неможлива без перебудови його організації,
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переходу до нових педагогічних та інформаційних технологій, без упровадження нових підходів до
керування якістю навчання.
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Копетчук В. А. Особенности организации преподавания предметов естественно-математического
цикла в медицинских учебных заведениях.
В статье рассматриваются особенности организации преподавания предметов естественноматематического цикла в высших медицинских учебных заведениях І-ІІ уровня аккредитации. Проведён
анализ программ по предметам данного цикла и особенностям преподавания, освещены недостатки
существующих программ и пути их устранения для улучшения профессиональной подготовки студентов
медицинских колледжей.
Kopetchuk V. A. Natural and Mathematical Subjects Teaching Organization Specifics
Іn a Medical College.
The article deals with the natural and mathematical subjects teaching organization specifics in III accreditation level higher medical educational institutions. The analysis of curriculum on
mentioned above subjects and their teaching specifics was done in order to show their defects and
the ways to deal with them, so that the professional training of students in medical colleges can be
improved.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті обґрунтована необхідність формування духовно-моральних цінностей починаючи з
дошкільного віку. Розкриті психологічні особливості цього процесу в дошкільному дитинстві.
Запропонована сукупність духовно-моральних цінностей для формування їх у дітей дошкільного віку –
жертвенна і діяльнісна Любов до людей, Добро, Мир, Свобода, Істина, Совість, Родина, Праця.
Сучасне суспільство гостро відчуває дефіцит моральності того підростаючого покоління, становлення
якого припало на період аксіологічного вакууму, коли колишня система цінностей була відторгнута, а
нова – не створена. Педагоги зіткнулися з нагальною необхідністю звернутися до формування духовноетичних цінностей особистості, які виявляються в етичній поведінці суспільства. Різні аспекти проблеми
формування системи цінностей особистості розглядаються філософами (Л. М. Архангельський,
О. Г. Дробницький, М. С. Каган, В. П. Тугарінов та ін.), соціологами (В. В. Водзинська, А. Г. Здравомислов,
І. С. Кон, В. Б. Ольшанський та ін.), психологами (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Д. О. Леонтьєв, В. М.
Мясищев, С. Л. Рубінштейн, Д. Н. Узнадзе та ін.), педагогами (Ш. О. Амонашвілі, Ю. П. Азаров,
Н. Д. Нікандров, З. І. Равкін, В. О. Сластьонін та ін.).
Нині вчені намагаються визначити особливості, умови, методи, засоби формування ціннісних
орієнтацій у дорослих (С. І. Мінкін, Н. Я. Рибіна та ін.), у студентської молоді (Р. Ю. Кондрашова,
О. Л. Руднева ін.), у старшокласників (З. А. Болатова, І. В. Вахрушева, Л. І. Євдокимова та ін.), у
підлітків (Е. В. Зауторова, В. В. Копусова, Т. В. Ромашкіна та ін.), у молодших школярів (С. Н. Галенко,
Р. Р. Накохова, Є. В. Поленякина та ін.). Разом з тим, в більшості існуючих досліджень не висвітлюється
дошкільний вік. Це пояснюється традиційними уявленнями класичної педагогіки про механізми
формування цінностей, в яких особлива роль відведена інтелектуальному компоненту.
Нам представляється актуальним і значущим, що формування духовно-етичних цінностей
починається вже з дошкільного дитинства. Таке уявлення базується на тому, що провідні психологи
кінця XIX-XX ст. різних наукових шкіл, як зарубіжних (А. Адлер, А. Бандура, К. Лоренц, А. Маслоу,
К. Роджерс, З. Фрейд, Е. Еріксон та ін.), так і російських (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. Р. Лурія,
О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, В. С. Мухіна та ін.), надають особливе значення
дошкільному періоду і ранньому дитинству в становленні особистості і її сенсотвірних ціннісних
компонентів. Наведені вище вчені дійшли висновку, що процес становлення ядра особистості – системи
переконань і цінностей – може здійснюватися не тільки усвідомлено, але і неусвідомлено. Більш того, цей
процес найінтенсивніше реалізується саме в дошкільному дитинстві. У зв'язку з цим метою статті є
виявлення особливостей формування духовно-етичних цінностей у дітей дошкільного віку.
Специфічною особливістю дошкільного дитинства є переважання емоційно-чуттєвої сфери в психіці
дитини. Виходячи з цього твердження класичної педагогіки про проблемність або навіть неможливість
формування духовно-етичних цінностей в дошкільному віці не позбавлене підстав, оскільки цей процес
передбачає осмислення досвіду, звернення до розуму, мислення суб'єкта. Разом з тим у згаданих вище
психолого-педагогічних дослідженнях переконливо показана вирішальна роль дошкільного віку в
процесі формування особистісних якостей і ціннісних орієнтацій. Це суперечність, на наш погляд,
пов'язана з недостатньою дослідженістю і використанням особливих способів привласнення культурних
цінностей, властивих дитячому віку. Ці способи базуються на природжених формах психіки, вплив яких
є особливо потужним у дитячому віці. На наш погляд, одним з таких способів є безпосереднє
"вдруковування" (імпринтінг) норм, цінностей, правил, у ході чого особливу роль відіграють емоційний
стан, відчуття дитини, з одного боку, і її природжені потреби – з іншого.
Поняття імпринтінг введено етологом К. Лоренцом стосовно здатності новонародженої істоти
рецепторно фіксувати предмети навколишнього світу і використовувати потім цю інформацію в ході
орієнтації в зовнішньому середовищі. Ми використовуємо поняття імпринтінгу стосовно дошкільного
віку для позначення особливого способу засвоєння духовно-етичних цінностей і норм, виступаючих
надалі засобами ціннісного орієнтування. У цьому випадку емоційно-чуттєве сприйняття дошкільника
дозволяє, минувши розум (свідомість), на рефлекторному рівні формувати систему уявлень про духовноетичні цінності в дитини, яка в міру її дорослішання підкріплюється роботою розуму, рефлексією. Таким
чином, головною особливістю дошкільного віку відносно досліджуваного процесу виступає емоційнорефлекторне привласнення цінностей, що формує ту глибинну підсвідому частину психіки дитини, яка, на
думку представників самих різних психологічних шкіл, визначає її поведінку в дорослому періоді життя. У
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зв'язку з цим, у процесі формування духовно-етичних цінностей у дошкільників особливу увагу слід
приділяти розвитку емоційно-чуттєвої сфери.
Найбільш значущими основами формування духовно-етичних цінностей у старших дошкільників
виступають: потреби в самоповазі і пошані інших, у ласці, оцінці і нових враженнях, у спілкуванні з
дорослими і однолітками; мотиви встановлення і збереження позитивних взаємин з дорослими і
однолітками, мотиви етичної поведінки (мотиви виконують сенсотвірну функцію, додаючи особистісний
сенс цілям діяльності і поведінці); етичні ідеали (прагнення дошкільнят бути схожими на позитивних
героїв); ставлення до етичних норм.
Могутнім стимулом формування духовно-етичних цінностей у дошкільнят є виникнення ієрархії
мотивів, що додає певну спрямованість усій поведінці дитини [1]. Залежно від конкретних умов
сприйняття і відносин, що складаються в дитини з дорослим, на перший план можуть виступати будь-які
з перерахованих мотивів, які підпорядковують собі інші. Великий вплив на усвідомлення дитиною
моральних норм є продуктивна уява, завдяки якій відбувається компенсація недостатніх через малий
досвід реальних можливостей вирішувати проблеми етичного змісту. Формування духовно-етичних
цінностей у дошкільнят неможливе без оцінної діяльності дорослого, яка стає засобом орієнтації
дошкільника серед безлічі цінностей і антицінностей. Інтеріоризація зовнішніх еталонів відбувається
саме в процесі оцінки, "сполучаючи" знання і емоції. Важливою особливістю формування уявлень про
етичну поведінку є розкриття перспектив і наслідків вибору дошкільником вчинку.
Кінцевою метою духовно-етичного виховання для низки дослідників виступає становлення совісті –
внутрішнього регулятора свідомості і поведінки. В. В. Зеньковський відзначає, що духовно-етичне
виховання старших дошкільників має орієнтуватися на "пробудження етичної свідомості дитини,
культивування у неї потреби керуватися у своїй поведінці совістю" [2: 176-178]. Дошкільнята володіють
внутрішнім відчуттям справедливості. Вони чутливі до правдивого або фальшивого тону, до доброти або
нещирості. Але якщо не вчити дитину правильно розуміти всі ці прояви відчуттів, то розвиток цього
"внутрішнього відчуття" спотворюється.
Особливістю дошкільника є його схильність спонтанно судити про етичне значення якого-небудь
вчинку за його зовнішнім боком і етичним результатом. Сприяючи розвитку совісті дитини, вважає
Р. Куртуа, необхідно підвести її до наміру, оскільки саме в ньому більш, ніж в самому вчинку і в
наслідках останнього полягає моральність вчинку. "Ти розбив цю чашку? Чому? Із-за незручності, через
дурість, злість, помсту?. Чому ти не послухався? Тому що не почув, тому що не зрозумів того, що тобі
веліли, тому що вважаєш себе хитрішим за всіх, тому що вважаєш себе надто дорослим, щоб
слухатися?.." [3: 132-133].
До тих пір, поки діти не прийдуть до особистої концепції етичного життя і її вимог, батьки є їх
зовнішньою совістю. Тому важливо розуміти, що будь-яка помилка дорослого або будь-який
неправильний маневр призведуть згодом до ненормальної роботи механізму совісті і стануть
прихованою причиною безлічі проблем. Також важливо знати, що надто обтяжливий нагляд, який прагне
знати і бачити все, в результаті підміняє особисту совість дитини ситуативною, зовнішньою свідомістю.
Виходячи з цього положення, необхідною умовою формування совісті виступає атмосфера довіри і
свободи в ході освітнього процесу.
У випадку якщо дитина здійснює вчинок всупереч "голосу совісті", вона переживає почуття провини,
"розкаяння совісті". Це показник того, що совість "продовжує говорити" в душі дитини. У цей момент
дитина набагато яскравіше відчуває і усвідомлює наслідки того, що відбувається, що її вчинок поганий.
Дошкільнятам незатишно перебувати в такому стані. Вони природним чином бажають цей стан змінити,
що можна зробити двома способами – або "відвернутися" від "голосу совісті", або розкаятися у вчинку,
вибачитися, виправити за можливістю ситуацію. Ми в своїй практиці вибираємо, звичайно ж, другий
спосіб. Дорослий має показати цей шлях виходу з ситуації, що склалася. Інакше дитина сама виявляє
найбільш зручний шлях – заглушати "голос совісті".
Важливим методологічним постулатом, що покладено в основі формування духовно-етичних
цінностей, виступає принцип єдності свідомості, переживання і поведінки. Реалізація цього принципу
означає необхідність гармонійної дії у сфері кожного з трьох компонентів ціннісної сфери: когнітивній
(знання і розуміння дітьми етичних норм, якостей, цінностей), емотивній (пізнавання емоцій, прояв
відчуттів, адекватне ставлення до етичних і аморальних вчинків) і поведінковий (етичні вчинки).
У практиці зустрічається поверхневе або формальне засвоєння цінностей, що свідчить про їх малу
значущість для особистості. Причиною цьому є те, що в засвоєних цінностях не був знайдений
особистісний сенс. О. М. Леонтьєв стверджує, що цінності, що склалися в культурі, тільки тоді будуть
дієвими для людини, коли знайдуть для неї особистісний сенс [4]. Педагог не може просто "вкласти"
етичні цінності своїм вихованцям. Кожна людина повинна перевідкрити, знайти їх для себе. Цінності
входять у структуру особистості шляхом вільного духовного вибору, який передбачає активну творчу
діяльність, спілкування, а також пошук власного "Я".
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Також важливою є проблема відбору духовно-етичних цінностей, що є наріжними у процесі
становлення особистості, і зрозумілих дітям, починаючи з дошкільного віку. На основі генези уявлень
про етичне виховання в російській педагогіці, аналізу існуючі в сучасній науці класифікації цінностей, а
також результатів власного досвіду роботи з дітьми ми визначили сукупність духовно-етичних
цінностей, перспективних для формування, починаючи з дошкільного ступеня освіти. Ядерною цінністю,
виходячи з принципів гуманістичної педагогіки, виступає сама Людина, її життя, здоров'я і благо. З
християнської точки зору Людина цінна тим, що вона – образ і подібність Божа, улюблений син (дочка)
Божий, наділений особливими дарами і здібностями для виконання покликання, тільки їй властивій місії
на цій землі. Пов'язаними з цінністю Людини є жертовна і діяльна Любов до людей, Добро, Мир,
Свобода, Істина, Совість, Родина, Праця. При відборі даної сукупності враховувався стійкий характер,
тривалість існування цінностей в суспільній свідомості, актуальність їх формування в наш час.
Наведемо трактування позначених вище духовно-етичних цінностей для дітей старшого дошкільного
віку, яких діти здатні зрозуміти і пояснити.
Любов – це глибоке сердечне відчуття людини стосовно навколишніх людей. Це найголовніша
цінність на землі. Коли любиш, приймаєш людину такою, якою вона є, і прагнеш допомогти їй стати
краще. Любити батьків – означає слухатися їх; любити людей – думати в першу чергу про інших і
прагнути зробити їм щось хороше, навіть жертвуючи своїми бажаннями та інтересами. Дуже важливо
любити людей і проявляти свою любов до тих, що оточують, особливо до членів сім'ї і друзів:
допомагати, поступатися, утішати, співпереживати, піклуватися, робити те, що може їх порадувати.
Мир – це згода між людьми, коли немає ворожнечі і сварок. Мир на землі починається з миру в душі
людини. Якщо людині добре в душі, вона добра, спокійна, доброзичлива, в її душі є мир. Людина з
миром в душі може зберегти мир в сім'ї, а мир в сім'ї здатний утримати мир на всій землі. Якщо людина
свариться з тими, що оточують, не вміє прощати і просити вибачення, то вона втрачає мир у душі.
Людина без миру в душі не може зберегти мир у сім'ї, а якщо в сім'ях буде ворожнеча, то і на всій землі
буде ворожнеча і може бути війна.
Добро. Важливо, щоб добро жило в серці кожної людини. Воно допомагає нам зробити світ добріше.
Добра людина любить робити добрі справи, здійснювати хороші вчинки і не вимагає від інших нічого
натомість. Важливо берегти і створювати гарний настрій у навколишніх людей – посміхатися їм,
говорити добрі слова, поважати, бути уважним і дбайливим.
Свобода. Кожна людина вільна вибирати і робити те, що їй би хотілося. Але при цьому обов'язково
треба думати: "чи не заподіють мої бажання і вчинки кому-небудь зле? Чи не образять кого?" Адже так
можна порушити свободу іншої людини, а цього робити не можна.
Істина – це правда, це те, що по-справжньому існує. Є правила, які важливо дотримуватися. Важливо,
щоб людина вчиняла правильно. Правда і чесність захищають нас від небезпеки і допомагають нам стати
щасливішими.
Праця – це робота, яка приносить користь тобі і решті інших людей. Людей, які люблять трудитися,
називають працелюбними. Їм приємно виконувати роботу, яка приносить радість і користь їм самим і іншим
людям.
Сім'я – це найдорожчі і рідні нам люди. У сім'ї всі люблять один одного, допомагають, підтримують і
піклуються один про одного. Дорослі в сім'ї роблять все можливе, щоб діти виросли хорошими людьми.
Дітям іноді здається, що дорослі часом не мають рації. Важливо слухатися і довіряти дорослим, тому що вони
піклуються про благополуччя дітей і не дозволяють робити те, що дітям може пошкодити.
Совість – це внутрішній голос людини, яка допомагає розрізняти добро і зло, підказує як правильно
поступити. Совість підказує, що погані вчинки призведуть до біди, якщо ми їх здійснюватимемо. Якщо ж
ми не прислухаємося до голосу совісті, то дуже скоро в нас з'явиться звичка не слухати її. І, врештірешт, ми взагалі перестанемо її чути, що призведе до біди.
Виходячи з вищевикладеного, в процесі формування духовно-етичних цінностей у дошкільнят
важливо задовольняти їх етичні потреби, сприяти супідрядності в ієрархії мотивів, де етичні мотиви
виступають на перший план, формувати етичні ідеали (оскільки інтереси дітей старшого дошкільного
віку спрямовані на особливості іншої людини, її характерні риси, дії), розширювати уявлення про
духовно-етичні цінності, норми, якості і сприяти їх усвідомленню, представляти зразки етичної
поведінки, давати оцінку і проявляти власне ставлення до етичних і аморальних цінностей особистості,
починаючи з дошкільного віку.
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Космачева Н. В. Особенности формирования духовно-нравственных ценностей
у детей дошкольного возраста.
В статье обоснована необходимость формирования духовно-нравственных ценностей, начиная с
дошкольного возраста. Раскрыты психологические особенности данного процесса в дошкольном
детстве. Предложена совокупность духовно-нравственных ценностей для формирования их у детей
дошкольного возраста – жертвенная и деятельная Любовь к людям, Добро, Мир, Свобода, Истина,
Совесть, Семья, Труд.
Kosmacheva N. V. The Peculiarities of Spiritual-Moral Values Development at Preschool Age.
In this article the necessity of spiritual-moral values formation at preschool age is motivated. Psychological
peculiarities of given process in preschool childhood are revealed. The collection of spiritual-moral values for
development at preschool age is offered – sacrifice and activity Love to people, Good, Peace, Liberty, Truth,
Conscience, Family, Labour.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Реалізація в навчально-виховному процесі сучасних інформаційних технологій у вищих аграрних закладах
при викладанні іноземних мов сприяє розвитку творчого аспекту мислення студентів, що відкриває
викладачеві можливості для проектування і відтворення на практиці науково обґрунтованих
педагогічних ідей, спрямованих на формування майбутніх спеціалістів, здатних вирішувати
найскладніші завдання сучасного економічного простору.
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, обумовили необхідність оновлення
системи освіти у вищих аграрних закладах. Впровадження в життя останніх досягнень науковотехнічного прогресу сприяє тісному поєднанню дидактики та сучасних технологій. Тому основні
завдання, які окреслені державною національною програмою "Освіта. Україна XXI століття",
передбачають такі основні напрями реалізації зазначеного завдання:
- підвищення професійного рівня випускників вищих аграрних навчальних закладів згідно до
вимог суспільства на сучасному етапі його розвитку;
- перехід освіти на нові концепції, запровадження ефективних технологій у методичному забезпеченні навчального процесу при викладанні іноземних мов;
- усунення однотипності освіти в аграрних навчальних закладах та викорінення авторитарної педагогіки;
- забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази освіти;
- ефективне поєднання освіти та науки, широке запровадження в навчальний процес останніх
досягнень педагогіки, психології, передового педагогічного досвіду.
Враховуючи це, основні завдання, які стоять перед вищою аграрною школою – це не тільки
підготовка майбутніх фахівців в умовах, які диктує розвиток суспільства, а й ефективне застосування
передових технологій у навчальному процесі, а саме при викладанні іноземних мов. Тому впровадження
сучасних інформаційних технологій навчання (СІТН), вимагає вміння використовувати останні
досягнення науки та техніки, вільного володіння персональним комп'ютером, вміння працювати в мережі
Internet і ефективно використовувати сучасні програмні засоби.
Мета статті – проаналізувати використання сучасних інформаційних технологій при викладанні
іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти.
Впровадження СІТН при викладанні іноземних мов у вищих аграрних закладах сприяє досягненню
педагогічної мети шляхом застосування комп'ютера та програмних засобів, які підносять процес
навчання на більш високий рівень.
Розглядаючи це питання в такому контексті, слід відзначити такі можливості СІТН [1]:
- швидкий зворотний зв'язок між користувачем та засобом СІТН;
- комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або закономірності явиш, які відбуваються як в реальному часі, так і віртуально;
- архівне зберігання значних об'ємів інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу і звертання користувача до центрального банку даних;
- автоматизація процесів обчислювально інформаційно-пошукової діяльності, а також опрацювання результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення фрагментів
або самого експерименту;
- автоматизація процесів інформаційно методичного забезпечення організаційного управління
навчальною діяльністю і контролю за результатами засвоєння.
Реалізація вищезгаданих можливостей СІТН дозволяє організувати такі види діяльності при
викладанні іноземних мов у вищих аграрних закладах [2]:
- реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про об’єкти, що вивчаються, в
явищах, процесах, у тому числі реально існуючих, і передача значних об’ємів інформації, представленої в різних формах;
- інтерактивний діалог – взаємодія користувача з програмною (програмно-апаратною) системою,
що характеризується, на відміну від діалогового, реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу;
- управління реальними об'єктами (наприклад, навчальними програмами, що відтворюють реальні комунікативні ситуації);
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- управління відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, процесів, у тому числі і реально існуючих;
- автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, корекція, тренування, тестування.
СІТН дозволяють будувати процес навчання іноземних мов таким чином, що [3]:
- у зміст навчання включається вивчення стратегій розв'язування задач, у тому числі творчих;
- забезпечується аналіз і засвоєння студентом своєї власної діяльності;
- зміст професійного навчання будується з урахуванням реальних комунікативних ситуацій.
Використання засобів СІТН у навчальному процесі впливає на методичну систему викладання іноземних мов на всіх її рівнях:
- на рівні цілей навчання – з’являється мета підготовки студентів до умов інформаційного суспільства;
- на рівні змісту навчання – виникає потреба введення в процес навчання нового змісту прикладного характеру та перегляду попереднього змісту;
- на рівні методів навчання – дозволяє ширше застосовувати продуктивні, розвивальні методи
навчання дослідницького характеру;
- на рівні організаційних форм – впровадження таких прогресивних форм навчання, як колективно-розподільних, групових та індивідуально-диференційованих.
Застосування СІТН дає можливість значно розширити і поглибити зміст навчанні іноземних мов. Це
досягається завдяки [4]:
- можливостям унаочнення змісту, поєднання різних модульностей подання інформації;
- наданню студентам можливості користуватися значним обсягом інформації, вироблення корисних дослідницьких навичок;
- використання СІТН, побудованих на ідеях штучного інтелекту.
Варто зазначити, що у процесі застосування СІТН відбувається інтенсифікація всіх рівнів навчальновиховного процесу [5; 6]:
- підвищення ефективності і якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей СІТН;
- забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок комп’ютерної візуалізації навчальної інформації, використання ігрових ситуацій, можливості управління, вибору режиму навчальної діяльності);
- поглиблення міжпредметних зв’язків за рахунок застосування сучасних засобів обробки інформації, в тому числі і аудіовізуальної, при вирішенні завдань з різних областей.
Особливої уваги заслуговує використання СІТН під час проведення контролю з іноземної мови. Для
ефективного моніторингу і управління якістю навчальних досягнень необхідним є механізм, який
забезпечив би отримання інформації постійно. Необхідний комплексний підхід до автоматизації
тестування. Комп’ютерне тестування охоплює весь технологічний цикл масового контролю рівня
навчальних досягнень. Він забезпечує регулярний і об’єктивний контроль рівня навчальних досягнень за
короткий термін, виключає вплив людського фактору на результати контролю. При проведенні
моніторингу істотно підвищується увага до певних характеристик якості самого тесту як засобу
дослідження. Його стандартизованість визначає рівень технологічності та можливість застосування
єдиного підходу до процедури проведення, вимірювання рівня знань. Саме стандартизований тест має
стати вимірником, об’єктивним засобом оцінки реальних досягнень рівня та якості засвоєння освітнього
стандарту студентами.
Варто також зазначити, що технології комп’ютерного контролю знань студентів ґрунтуються на
комп’ютерних контролюючих програмах, які дозволяють викладачам іноземних мов проводити
поточний і підсумковий контроль знань і вмінь, а також відповідних способів навчальної діяльності
учнів, набутих ними у процесі навчання іноземної мови. Як правило, це тестові програми з вибором
відповіді. Ці програми дозволяють оперативно оцінити й проаналізувати знання великих груп студентів
та надрукувати результати на принтері. Деякі програми забезпечують статистичну обробку відповідей
студентів, що дозволяє викладачу зрозуміти, які розділи курсу вимагають більш якісного опрацювання
або повторення.
Запропонований підхід виділення інваріантів навчального процесу з іноземної мови дозволяє
здійснити таку попередню обробку навчального матеріалу, яка дає змогу створити широкий спектр
комп’ютерних програм діагностичного, оцінювального та корекційного характеру. Для цього при
вивченні лексичної чи граматичної одиниці виділяється група способів навчальної діяльності, правильне
виконання яких студентом свідчить про засвоєння даної одиниці на репродуктивному пізнавальному
рівні.
На основі виділеної структури поняття розробляються тестові діагностичні завдання, які
використовуються при побудові програм для поточного контролю за формуванням основних лексичних
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чи граматичних одиниць, пов’язаних з ними корегуючих програм, а також програм тематичного
контролю [1].
Більш перспективними є різноманітні модифікації комплексних тестових контролюючих програм,
реалізованих у вигляді універсальних комп’ютерних оболонок, наповнення яких може бути
різноманітним і визначається викладачем. Такою є оболонка програми "Тестування", яку можна
застосувати у вищих навчальних закладах при вивченні іноземної мови.
У системах комп’ютерного тестування знань з іноземної мови найчастіше зустрічаються такі форми
завдань [6]:
- завдання одноразового вибору (single choice), складені з завдання і кількох варіантів відповіді,
серед яких лише один є вірним (екзаменований може вибрати один варіант);
- завдання багаторазового вибору (multiple choice), які складаються з завдання і кількох варіантів
відповіді, серед яких один або більше є вірні (екзаменований може зазначити довільну кількість варіантів);
- завдання типу так/ні (yes/no), в яких екзаменований вказує чи твердження або вислів є вірним
(воно може розглядатися як особливий випадок завдання одноразового вибору з двома варіантами
відповіді);
- завдання короткої відповіді (short text/short answer) – в завданні є принаймні одна прогалина,
яку екзаменований повинен заповнити правильною відповіддю (розглядаються також як завдання з
доповненнями);
- завдання, які базуються на списках вибору чи впорядкування (sequencing), вірній асоціації варіантів (matching);
- мультимедійні завдання, які ґрунтуються на графічних об’єктах, наприклад "перетягування"
(drag and drop), вказання (hot spot), а також завдання, які базуються на симуляторах [6].
Можна також виділити системи тестування, в яких використовують завдання з довшими відповідями
(long answer for surveys) для перегляду викладачем. Однак, вони не підходять для швидкого, термінового
повідомлення результатів, оскільки алгоритми їх оцінки функціонально не узагальнені, хоча, звичайно,
можна вказати на певні досягнення в цій галузі. Така форма тестування також заслуговує на увагу,
особливо у випадку, коли маємо справу з навчанням виду blended-learning [6], в якому активну роль
відіграє вчитель.
У більшості випадків завдання в системах тестування є статичними, тобто зміст і форма завдання є
однаковими для кожного екзаменованого, який його розв’язує. Проте можна вказати також підходи, в
яких завдання в певному сенсі є динамічними. Це може бути пов’язане з тим, що деякі вхідні
параметрами завдання, від яких залежить його розв’язок, вибираються методом жеребкування.
Прикладом системи, яка дає можливість динамічно генерувати завдання, є система WebTest, в якій
автори використали концепцію мови, що є розширенням HTML і дозволяє описувати завдання у формі
коду [6]. Такий підхід призначений, перш за все, для опису завдань з розв’язками, які ґрунтуються на
математичних обчисленнях. У деяких інших системах автоматичного тестування, наприклад, EQL IAssess, а також Macromedia Authorware передбачено можливість визначення змінних в питаннях і
відповідях на них, величини яких можуть визначатись випадково, а в системі Maple T.A. передбачено
можливість визначення завдань на підставі математичних формул.
Підсумовуючи, можна вказати основні напрями впровадження СІТН при викладанні іноземних мов у
вищих аграрних закладах:
1. Застосування СІТН як засобу навчання, удосконалюється процес викладання іноземних мов, що
підвищує його ефективність і якість. При цьому забезпечується:
- реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних персональних
комп’ютерів в цілях подачі знань, моделювання навчальних ситуацій, здійснення тренування, контролю за результатами навчання;
- використання об’єктно-орієнтованих програмних засобів або систем (наприклад, системи підготовки текстів, різноманітних завдань) в цілях формування культури навчальної діяльності;
- реалізація можливостей систем штучного інтелекту в процесі вживання повчальних інтелектуальних систем.
2. Використання СІТН як інструменту пізнання навколишнього світу і самопізнання.
3. Використання СІТН як засобу розвитку особистості студента.
4. Використання СІТН як об'єкту вивчення.
5. Використання СІТН як засобу інформаційно-методичного забезпечення і управління навчальновиховним процесом, навчальними закладами, системою навчальних закладів.
6. Використання СІТН як засобу комунікацій в цілях розповсюдження передових педагогічних
технологій.
7. Використання СІТН як засобу автоматизації процесів контролю, корекції результатів навчальної
діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування і психодіагностики.
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8. Використання СІТН як засобу автоматизації процесів обробки результатів дослідження, а також
управління навчальним устаткуванням.
9. Використання СІТН як засобу організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор.
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Матеріал надійшов до редакції 04.12. 2009 р.
Лазоренко Н. Л. Использование современных информационных технологий во время преподавания
иностранных языков в высших аграрных учебных заведениях.
Реализация в учебно-воспитательном процессе современных информационных технологий в высших
аграрных учебных заведениях во время преподавания иностранных языков способствует развитию
творческого аспекта мышления студентов, что открывает преподавателю возможности для
проектирования и отображения в практической деятельности научно обоснованных педагогических
идей, которые направлены на формирование будущих специалистов способных решать самые сложные
задачи современного экономического пространства.
Lazorenko N. L. Usage of Modern Information Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher
Agrarian Educational Establishments.
Morden information technologies in teaching foreign languages in higher agrarian educational establishments
are used for creative student development, which gives opportunities for the teachers in making projects and be
able to use pedagogical ideas, which helps forming future specialists, who can solve difficult tasks of modern
economics.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена встановленню ролі освіти в процесах інноваційного розвитку України, аналізу
освітніх інновацій в контексті сучасної інноватики, визначенню пріоритетних ознак інноваційного
навчального закладу як колективного суб’єкту інноваційної діяльності, окресленню оптимальних умов
його ефективної діяльності.
Національні інтереси незалежної України потребують негайних і ефективних заходів, спрямованих на
подолання кризових явищ у економічній і соціальній сферах. Перспективним напрямом розв’язання
окресленої проблеми є перехід країни на інноваційний шлях розвитку. Зокрема, у посланні Президента
України "Європейський вибір" наголошується, що Україна зможе посісти належне місце в Європі і у
світі за умови опанування інноваційного шляху розвитку.
Інноваційний розвиток є невід'ємною складовою частиною задоволення широкого комплексу
національних інтересів держави, оскільки реальну незалежність і безпеку мають лише країни, здатні
забезпечувати оволодіння новими знаннями та ефективне і нестандартне їх використання.
На інноваційний розвиток суспільства орієнтовані закони України "Про інноваційну діяльність", "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", Концепція науково-технічного та інноваційного
розвитку України. У цих документах викладено сутність, умови і основні механізми інноваційної
діяльності в сучасній Україні. На базі цих документів сформульовано мету інноваційної політики нашої
держави – створення умов (економічних, організаційних, правових) для ефективного відтворення,
розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни.
Необхідність подальшої розробки державної політики, яка б забезпечувала якісне управління
інноваційними процесами і сприяла б економічному зростанню України та підвищенню її
конкурентоспроможності, обумовили проведення у червні 2009 р. парламентських on-line слухань
"Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів".
Метою слухань є консолідація зусиль законодавців, урядових, наукових, бізнесових кіл суспільства на
оптимальному комплексному вирішенні методологічних, стратегічних і тактичних проблем формування
національної інноваційної системи, вироблення стратегії інноваційного розвитку України в умовах
глобалізаційних викликів, що дає змогу відкрити перспективи для впровадження інноваційної моделі
розвитку країни і забезпечити її конкурентоспроможність. Першочергову увагу в формуванні стратегії
інноваційного розвитку країни приділено освіті як умови оптимізації такого розвитку [5].
Проблема інноваційного розвитку освіти і освітніх інновацій є однією з найактуальніших, таких, що
викликає широкий суспільний і науковий резонанс. Так, вивчення, систематизація, аналіз та
використання освітніх інновацій є предметом наукового пошуку К. Ангеловські, В. Андрєєва,
Х. Барнета, М. Богуславського, В. Взятишева, Д. Гамільтона, Н. Гросс, Н. Диникисона, Н. Кілінської,
М. Майлса, Е. Моносзона, В. Сластьоніна, В. Солодовнікова, А. Хабермена, Р. Хейвлока, К. Шилова,
В. Шушунова та ін. Теоретико-методологічні аспекти, сутність, структура освітніх інновацій та критерії
їх оцінки викладено в роботах М. Бургіна, Л. Даниленко, В. Лоренсова, М. Поташника, О. Хомерики та
ін. Соціально-філософські основи освітньої інноваційної діяльності проаналізовано в наукових працях
М. Лапіна, А. Прихожина, Н. Юсуфбекової та ін. Проблемі організаційно-методичного забезпечення
інноваційних процесів в освіті присвячено праці В. Бордовського, П. Стефаненко, В. Яковлєва;
створення інноваційних моделей освітнього простору – роботи І. Єрмакова, М. Кларіна, О. Мороза,
Л. Подимової, В. Сластьоніна; інноваційна діяльність сучасного вчителя є колом наукових інтересів
І. Богданової, О. Іонової, Н. Клокар, О. Козлової. Внаслідок гострої необхідності забезпечення
подальшого інноваційного розвитку вітчизняної освіти, а також формування теорії розробки і практики
запровадження освітніх інновацій окреслена проблема потребує подальшого вивчення.
Метою статті є встановлення ролі інноваційного освітнього закладу в оптимізації процесу
інноваційного розвитку України. Відповідно окресленої статті були сформульовані такі завдання:
1. Визначити роль освіти в процесі інноваційного розвитку України.
2. Охарактеризувати сутнісні ознаки освітніх інновацій у контексті сучасної інноватики.
3. Встановити пріоритетні ознаки інноваційного освітнього закладу, як колективного суб’єкта інноваційної діяльності.
Інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес структурного вдосконалення національної
економіки, який досягається переважно за рахунок практичного використання нових знань для зростання
обсягів суспільного виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної
конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві.
Згідно з Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, головними цілями
інноваційного розвитку України є:
© Листопад О. В., 2010
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· підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових явищ у соціальноекономічному розвитку України;
· збереження, ефективне використання та розвиток національного науково-технологічного потенціалу;
· технологічне переобладнання і структурна перебудова виробництва;
· збільшення експортного потенціалу;
· збереження довкілля та ефективне використання природних ресурсів;
· створення достатньої кількості робочих місць;
· відродження творчої діяльності в науково-технологічній сфері;
· розвиток людини, захист її здоров’я та середовища проживання, створення умов для високопродуктивної творчої праці.
Одним із стратегічних завдань інноваційного розвитку є формування інноваційної культури народу.
Без сумніву, саме освіта відіграє вирішальну роль в оптимізації інноваційних процесів. Так, у Концепції
науково-технічного та інноваційного розвитку України наголошується, що оптимізувати інноваційні
процеси в Україні дозволить впровадження нових освітніх програм і розвитку системи безперервної
освіти (підвищення кваліфікації кадрів) у науці, виробництві, сфері послуг.
Інноваційний розвиток освіти має спиратись на теоретичні положення інноватики – науки про
нововведення, яка є викликом на потребу практики в ефективному розв’язанні завдань інтенсифікації і
прискорення економічних і соціальних процесів. Проте, методологічні основи інноватики як галузі
педагогічної науки не є цілком окресленими і з цих причин у тлумаченні основних понять існують певні
розбіжності.
Традиційно інновації досліджувались в площині економічних концепцій. Так, В. Зомбарт у статті
"Капіталістичний підприємець" (1909) обґрунтував концепцію підприємця як інноватора. Насамперед,
він зазначив, що головна функція підприємця полягає у поширенні на ринку технічних новинок з метою
отримання прибутку. Й. Шумпетер у 1911 р. більш глибоко розвинув теорію свого попередника. Він
зауважував, що не стільки поширення, скільки створення підприємцем нового є джерелом його
прибутку. Важливим кроком у становленні теорії інновацій є введення Й. Шумпетером загальної
концепції інноваційного підприємництва, розробка ним першої класифікації інновацій, насамперед,
виділення базових інновацій (Basisinnovationen) та інновацій-наслідків (Folgeninnovationen).
Слід зазначити, що становлення економічної спроможності завжди пов’язували з характером
інноваційної діяльності конкретного виробничого об’єкта. Так, у 30-ті роки ХХ ст. у США навіть було
введено термін "інноваційна політика фірми" як гасло здатності фірми перемогти депресійні стани.
Конкурентна боротьба виробничих об’єктів на міжнародному ринку у 80-х роках минулого століття
обумовила створення у високорозвинених країнах на державному рівні національних інноваційних
систем.
Сьогодні інновації активно увійшли в усі сфери суспільного життя і потребують подальшого
детального наукового вивчення. У Законі України "Про інноваційну діяльність" (2002) інновації
трактуються як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технологічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва та (або)
соціальної сфери [2].
Використання терміну "інновації" в освітній сфері пов’язують з отриманням стійкого позитивного
результату на основі запровадження нововведень, можливістю протистояння і виходу з кризових станів
(див. табл.1). Освітні інновації знаходять вираження у тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і
нововведень в освітньому просторі, спричиняють певні зміни в освітній сфері. Таким чином, освітні
інновації є цілеспрямованим процесом часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів,
форм навчання і виховання, адаптації освітнього процесу до нових вимог.
Таблиця 1.
Сутнісні характеристики освітніх інновацій як соціально-педагогічного феномену
№п/п
1.

Джерело
Н. Юсуфбекова

2.

І. Нікішина

3.

Положення
"Про
порядок здійснення
інноваційної діяль-

Характеристика поняття
Комплекс можливих змін педагогічної дійсності, що призводять до
раніше невідомого, такого, що не існувало, стану, результаті, які
розвивають теорію і практику навчання і виховання
Це такі актуально значимі й системно сформовані новоутворення,
що виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень і які
стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток і на розвиток освітнього простору
Процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, що
оптимізує досягнення її мети шляхом відмови від традиційних
штампів та стереотипів навчання, виховання та розвитку особисто118
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сті, створення нових педагогічних концепцій, технологій, формування нових суб’єктних ознак учителя
Актуально значимі, практико-орієнтовані новоутворення, які реалізуються у вигляді нового або удосконаленого продукту і які позитивно впливають на освітній розвиток

У сучасній педагогічній науці не вироблено єдиного підходу до класифікації інновацій. Представлені
нижче таблиці 2, 3 дозволяють відобразити багатокритеріальність і варіативність проблеми класифікації
освітніх інновацій.
Так, за характером новизни М. В. Богуславський виділяє ретроінновації як феномен, що існував у
педагогічній практиці в минулому і який відновлено у дещо модифікованому вигляді. Аналоговими
інноваціями, на його думку, є особистісна модифікація поширених підходів. Комбінаторна інновація
являє собою якісно новий продукт, що формується на комплексному поєднанні декілька відомих блоків,
а сутнісна інновація є безпосередньо якісно новим підходом в освіті (див. табл. 2) [3]. На нашу думку,
найбільш повно ознакам освітніх інновацій відповідають два останніх виділених типи, які передбачають
виникнення нових сутнісних характеристик як для суб’єкта інноваційного процесу, так і для його
результатів.
Таблиця 2.
Класифікація освітніх інновацій (М. В. Богуславський)
№ п/п
Автор
Основні критерії
Типи інновацій
М. В. Богуславський Характер новизни Ретроінновації, аналогові інновації, комбінаторні інновації, сутнісні інновації
М. В. Богуславський Сфера поширення Інновації у навчанні, у вихованні, в управлінні, у перепідготовці кадрів
Системне вивчення сутності освітніх інновацій представлено в роботах В. Солодовникова.
Насамперед, він запропонував багатокритеріальну їхню класифікацію, проілюстровану таблицею 3.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Таблиця 3.
Класифікація освітніх інновацій (В. Солодовников)
Критерії угрупування
Види освітніх інновацій
Масштаб використання
Одиничні і дифузні
Джерело виникнення
Зовнішні (за межами освітньої системи) і внутрішні (виникають у межах освітньої системи)
Масштаб змін
Локальні (змінюють окремі частини освітньої системи) і
системні (реконструюють всю освітню систему)
Спрямування
Змістові і управлінські
Характер змін
Радикальні, комбінаторні, модифікаційні

Л. І. Даниленко пропонує таку класифікацію освітніх інновацій:
·
інновації у змісті навчання і виховання;
·
інновації у формах, методах, технологіях навчання;
·
інновації у змісті, структурі, формах і методах управління закладами освіти [1: 72].
К. Ангеловські угруповує освітні інновації за сферою упровадження і виділяє інновації у змісті
освіти, в технологіях, організації, системі управління [7: 5].
Як бачимо, в кожній класифікації відображено певні ознаки конкретних інновацій та визначено
критерії їх розрізнення.
Запровадження освітніх інновацій в Україні унормовано проектом Концепції державної інноваційної
політики (1997) та проектом Положення "Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі
освіти" (1999). У цих та інших документах, наукових працях сучасних дослідників набула розвитку ідея
інноваційного освітнього закладу як реалізатора освітніх інновацій. Більшість дослідників стверджують,
що інноваційний освітній заклад – це навчальний загальноосвітній заклад, в якому педагогічний та
учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії,
технології. Виділяють такі типи інноваційних навчальних закладів:
·
реактивні;
·
активні;
·
активно-адаптовані;
·
часткові;
·
системні [4].
Навчальні заклади першого типу є "пристосованими" до інновацій, в них готові запроваджувати
існуючі інновації і, як правило, з запізненням. В активних інноваційних навчальних закладах прагнуть
змін і прогнозують їх у межах самого закладу. Активно-адаптовані інноваційні навчальні заклади
здійснюють і запроваджують нововведення в межах закладу незалежно від інших, інноваційна діяльність
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може не охоплювати школу цілком, що породжує неузгодженість в її діяльності. Тільки системні
інноваційні освітні заклади, зауважують автори, орієнтовані на загальний позитивний результат і є посправжньому прогресивними.
Слід зазначити, що пріоритетними ознаками інноваційних освітніх закладів не є їх тип і вид. Тобто,
факт існування освітніх закладів нового типу (ліцеї, гімназії) не можна вважати умовою їх
інноваційності. Типовою ознакою інноваційної школи є сформованість інноваційного образу
життєдіяльності, складовими якого є професійно-педагогічна культура, інноваційна діяльність,
інноваційний клімат, наявність інноваційного колективу і своєрідного укладу.
Велику роль у діяльності інноваційного освітнього закладу відіграє саме інноваційний колектив (на
мікрорівні), в межах якого заклад формує і запроваджує нововведення, та професійно-педагогічна
громада як об’єднання інноваційних освітніх закладів (на макрорівні), яка дозволяє об’єктивно оцінити
суть і ефективність цих нововведень, а з тим – визначити подальший поступ інноваційного освітнього
розвитку. Таким чином, колективна співпраця інноваційних освітніх закладів створює умови не тільки
для випереджального освітнього розвитку, а й безпосередньо впливає на формування освітньої стратегії
інноваційного розвитку країни, державної інноваційної політики. Інноваційний освітній заклад виступає
колективним суб’єктом інноваційного розвитку, оскільки дозволяє об’єднати інноваційні ідеї та творчу
ініціативу реалізаторів та управлінські можливості освітніх адміністраторів та політиків.
Як бачимо, освіта відіграє вирішальну роль в оптимізації сучасних інноваційних процесів.
Різноманіття існуючих наукових підходів розуміння суті і специфіки інноваційних процесів в освіті та
необхідність вироблення стратегії інноваційного розвитку країни потребують докладного системного
вивчення феномену освітніх інновацій, аналізу оптимальних засобів їх запровадження в шкільну
практику. На нашу думку, державної підтримки та інвестування потребує інноваційний освітній заклад
як суб’єкт інноваційної діяльності. Насамперед, управлінські та адміністративні структури мають
усвідомлювати роль громадсько-суспільного об’єднання (руху) інноваційних освітніх закладів в
оптимізації інноваційного розвитку нашої країни. У цьому контексті великий інтерес представляє досвід
вироблення стратегії державного інноваційного розвитку зарубіжних країн, насамперед, роль суб’єктів
інноваційної діяльності в цьому процесі. Окреслена проблема є предметом наших подальших наукових
розвідок.
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Листопад Е. В. Инновационное образовательное учреждение как субъект инновационного развития.
В статье конкретизирована роль образования в процессах инновационного развития Украины, представлен анализ образовательных инноваций в контексте современной инноватики, определены качественные характеристик инновационного учебного заведения как коллективного субъекта инновационной
деятельности, сформулированы оптимальные условия его эффективной деятельности.
Listopad E. V. The Innovation School as the Subject of Educational Evolution.
The role of innovations in the Ukrainian innovational evolution, the educational innovation’s analysis in the
innovational science’s context, the definition of qualitative descriptions of the innovation school as the collective
subject of innovate activities, the formulation of the optimal conditions the innovation school’s activities are
discussed in this article.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
В УМОВАХ ІНСТИТУТІВ/ФАКУЛЬТЕТІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА
ХХ СТ.)
У статті зроблено короткий історичний огляд становлення проблемного поля професійної
майстерності як компоненту підготовки вчителя іноземної мови. Хронологічні межі огляду
визначаються періодом активного функціонування в Україні педагогічних інститутів та
факультетів/відділів іноземних мов. Розглянуті головні віхи утвердження професійної майстерності як
показника результативності вузівської підготовки.
У сучасній теорії професійної освіти педагогічна майстерність розглядається як особлива якість
педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах. Проблема професійної
майстерності вчителя вивчається в Україні та ближньому зарубіжжі в контексті загальнопедагогічної та
психологічної підготовки (О. А. Абдулліна, Н. В. Кузьміна, В. О. Моляко, В. А. Семиченко,
В. О. Сластьонін, Р. І. Хмелюк), професіоналізму й професійної компетентності вчителя (І. Д. Багаєв,
Н. В. Гузій, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, В. В. Радул), його педагогічної культури (Н. Д. Хмель,
В. О. Кан-Калік), готовності до педагогічної діяльності (А. Ф. Линенко, О. Г. Мороз), розвитку
педагогічного мислення (Ю. М. Кулюткін, Г. О. Нагорна, В. І. Шахов), підготовки вчителя у системі
безперервної педагогічної освіти (Є. С. Барбіна, І. А. Зязюн, Н. М. Тарасевич) та ін.
Проте загальні теоретичні положення щодо забезпечення умов розвитку професійної майстерності
вчителя потребують своєї конкретизації у площині підготовки педагога з певного фаху, з тим щоб
актуалізувати можливості фахово спрямованого оволодіння психолого-педагогічними, методичними,
спеціальними дисциплінами. Цінний пласт інформації про практику професійної підготовки педагогів
різних фахів міститься у вітчизняній історії становлення системи професійно-педагогічної підготовки,
яка, на жаль, ще не є опрацьованою належним чином. У зв'язку з цим метою даної статті є огляд
досвіду розвитку професійної майстерності вчителя іноземної мови, набутого в ході спеціальної
підготовки вчителів цього фаху в інститутах і на факультетах іноземних мов в Україні в другій половині
ХХ ст.
На етапі появи в Україні перших інститутів іноземних мов (1930-ті рр., Харківські педагогічний та
учительський інститути ІМ, Дніпропетровський та Одеський педагогічні інститути ІМ), у яких була
організована спеціалізована підготовка вчителів-іншомовних філологів, поняття педагогічної
майстерності тільки починало набувати науково-теоретичного обґрунтування. Уявлення про тогочасні ідеї
щодо майстерності вчителя можна скласти за працями А. С. Макаренка, який, не наводячи визначення
самого поняття, утім зробив чималий вклад у розкриття його змісту й структури. Він пов'язував поняття
педагогічної майстерності із знанням особливостей педагогічного процесу, вмінням його побудувати й
привести в дію, високим рівнем професійної культури, вихованості вчителя, його авторитетністю і
моральними якостями, володінням педагогічною технікою [1]. Можна стверджувати, що становлення
радянської вищої педагогічної освіти 30-х рр. минулого століття супроводжувалося пошуками шляхів
формування педагогічної майстерності вчителя і спробами їх реалізувати в стінах діючих педагогічних
навчальних закладів. Проте нетривалий час повноцінного функціонування інститутів іноземних мов до
початку другої світової війни і проблеми відновлення їх діяльності у повоєнний період стали на заваді
серйозній практичній реалізації у них засобів формування професійної майстерності майбутнього
вчителя (про це детальніше йдеться в авторській монографії [2]).
Тому найбільш активно це питання почало розроблятися в системі вищої іншомовної освіти України з
початку 50-х рр. ХХ ст., коли у складі цієї системи було відновлено діяльність Харківського, Одеського й
Дніпропетровського педагогічних інститутів іноземних мов (ІМ), а також відкрито нові педагогічні й
учительські інститути ІМ (Київ, Житомир, Біла Церква – згодом Горлівка) та учительські
інститути/факультети/відділи ІМ при педагогічних інститутах (Вінницькому, Ворошиловградському,
Київському, Кіровоградському, Львівському, Ніжинському, Сталінському) [3].
У цей час, як підкреслює українська дослідниця проблеми педагогічного професіоналізму Н. В. Гузій,
разом з поступовим пожвавленням у громадському житті, науці, освіті гуманістичних тенденцій
збагачуються уявлення про професійну працю вчителя, в наукових публікаціях зростає увага до
психологічних аспектів роботи педагога, поглиблюється розуміння сутності педагогічної майстерності,
поширюється думка про неприпустимість її підміни лише практичними уміннями та навичками,
професійною технікою, "методичним знахарством", підкреслюється тривалість і багатоетапність
формування педагогічної майстерності і, відповідно, складність та узагальненість цього утворення,
посилюється зв’язок педагогічної майстерності з творчістю, вправністю вчителя, порушуються питання
© Мисечко О. Є., 2010
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про особистісні якості педагога, усвідомлюється значення педагогічного такту, педагогічних здібностей,
таланту, виділяються окремі компоненти в структурі педагогічної майстерності [4: 40-41]. На цьому тлі
актуальними проблемами підвищення педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови
стають: педагогізація процесу вивчення спеціальних і інших, суміжних з ними, дисциплін; оволодіння
студентами технічними засобами навчання; покращення методичної підготовки; підвищення
ефективності педагогічної практики.
Можливості педагогізації практичних занять з мови вбачалися у посиленні їх професійної
спрямованості, більш широкому включенні матеріалів шкільних підручників у щоденну роботу над
мовою, переключенні уваги студентів при роботі над текстами шкільних підручників зі змістовної на
методичну сторону, постановці перед студентами на заняттях з мовної практики методичних задач
(наприклад, методично правильної подачі певного мовного матеріалу), глибокому проходження в межах
вузівської програми з мови тем, присвячених шкільній тематиці.
З другої половини 1950-х рр. у руслі настанов ХХ з'їзду КПРС разом із впровадженням в шкільну
практику ідей політехнічного навчання зміст професійної підготовки вчителя збагатився курсом
навчального кіно, який знайомив з методикою використання на уроці кіноапаратури й інших технічних
засобів і після прослуховування якого студент отримував права кінодемонстратора вузькоплівкової
звукової пересувки. Як свідчить аналіз історичних матеріалів, педагогічні інститути ІМ займали
передову позицію серед інших педагогічних вузів у використанні технічних засобів у навчанні. Тут
устатковувалися лабораторії звукозапису, кіноаудиторії, де кінофільми використовувалися для розвитку
іншомовних навичок та мовленнєвих умінь, розроблялися методичні рекомендації з розвитку усного
мовлення студентів і учнів середніх шкіл на основі обговорення кінофільмів, посібники й підручники з
техніки та методики використання аудіо- та кіноматеріалів у навчально-виховній роботі школи.
У методичній підготовці майбутніх учителів почало утверджуватися розуміння методики як
самостійної науки з власними закономірностями, котре дозволяло методиці навчання іноземної мови
вирватися з рамок тлумачення її як "технічного додатку" до загального мовознавства. Якщо ще на
початку 50-х років методиці іноземної мови було притаманне типове для всіх конкретних методик
ігнорування авторами методичних посібників таких важливих питань, як визначення предмета методики,
змісту, організаційних форм і методів навчання, то згодом під дією розпочатого у педагогічній науці
обговорення загальнотеоретичних проблем розвитку методичної науки (журнал "Советская педагогика",
1953-1954 рр.) фахівці в галузі викладання іноземних мов також приступили до розробки питання про
специфіку реалізації загальних принципів дидактики в процесі навчання іноземної мови [1: 333-334].
Йшла робота над науковим обґрунтуванням цілей і задач навчання, відбору матеріалу, формулювалися
основні методичні принципи.
У напрямі покращення практичних професійних умінь в інститутах і на факультетах іноземних мов
відбувалося поступове вдосконалення підготовки і проведення педагогічної практики студентів. Після
затвердження в 1949 р. Міністерством вищої освіти СРСР стандартної програми педпрактики вузи
отримали поштовх до колективного пошуку додаткових засобів зацікавлення студентів у підвищенні
якості їх педагогічної роботи в школі. Крім вже традиційних інструктивних конференцій чи семінарів,
перед початком практики з відривом від навчання у деяких інститутах в кабінетах педагогіки почали
організовувати виставки "На допомогу практиканту", де студенти могли познайомитися з інструкціями,
зразками документів і звітів, наочними посібниками. Поширювалася підготовка друкованих інструкцій
по проведенню практики. Зростала кількість пробних уроків, завдяки яким студенти могли покращити
свої професійні уміння: на ІІІ курсі їх мало бути, як мінімум, 4, а на IV курсі – 8 уроків [5]. Студенти
заохочувалися до педагогічної творчості й використання додаткових навчальних матеріалів (зокрема, з
ресурсів журналу "Иностранные языки в школе"), оволодіння прийомами активізації класу, підвищення
трудової дисципліни й успішності учнів з іноземної мови. Ще однією відмінною рисою педпрактики
цього періоду стало поєднання більшою мірою, ніж раніше, навчальної і виховної роботи на уроці,
урізноманітнення позакласних заходів з дітьми, робота з піонерською й комсомольською організацією
школи, поширення таких форм, як екскурсії в музеї й на природу, культпоходи в кіно, театри з
обговоренням переглянутого тощо.
У цілому 1950-ті рр. відзначилися у підготовці вчителів іноземних мов заходами, спрямованими на
вдосконалення системи навчально-виховної роботи в інститутах, поліпшення кількості й якості
підготовки майбутніх педагогів, актуалізацію проблеми підвищення їх професійної майстерності.
У 60-80-х рр. ХХ ст., коли в науково-педагогічній літературі намітилося зростання інтересу до
професійної підготовки вчителя, який починає позиціонуватися як самостійний об'єкт досліджень,
посилюється увага до особистісних аспектів педагогічної праці й чинників підвищення професійної
майстерності майбутнього освітянина. Починають висуватися науково обґрунтовані вимоги до особи
вчителя-вихователя; розробляються функції педагогічної діяльності та її структура, зміст та склад
педагогічних умінь, здібностей; складаються перші професіограми та кваліфікаційні характеристики
педагогічних працівників, що відображають сукупність знань, умінь, навичок, якими повинен оволодіти
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майбутній учитель-вихователь. Так само відбувається відчутне розширення дослідницького поля в
напрямі виділення окремих проблем в процесі покращення підготовки вчителя іноземної мови.
Центральною серед них стає якість фахової підготовки студентів лінгвістичних вузів/ факультетів. Поряд
з цим з'являються напрацювання щодо використання методичних задач як засобу професійної підготовки
вчителя іноземної мови (Н. В. Язикова, 1970); покращення організації й проведення практичних і
лабораторних занять з методики викладання іноземних мов (Л. О. Бризгалова 1981, Н. С. Шерстюк 1984);
формування професійних методичних умінь вчителя іноземної мови за допомогою навчального
телебачення (Н. І. Шляпіна 1987); розвиток його дослідницьких умінь (Н. В. Язикова, 1980, 1984);
виділення професійно значущих умінь для здійснення комунікативного підходу в навчанні (А. С. Карпов,
1983); забезпечення країнознавчої підготовки (Л. М. Фурманова 1985) і професійно спрямованого
навчання студентів різних мовних аспектів і практики мови (Т. П. Курєнкова 1983, С. В. Роман 1983,
О. І. Смирнова 1983, П. Д. Журавльова 1984); формування конструктивних умінь майбутнього вчителя
іноземної мови в умовах педагогічної практики (Л. В. Тазьміна 1984); реалізації в процесі педагогічної
практики єдності дидактичної й методичної підготовки (В. Б. Сандалова 1984).
Особистість вчителя іноземної мови починає розглядатися як чинник удосконалення виховання й
навчання школярів (К. М. Левитан, 1980). Попри усі ідеологічні нашарування, притаманні епосі
виховання "переконаного будівника комунізму", в інститутах і на факультетах ІМ продовжуються
пошуки об'єктивно важливих професійних й особистих якостей, якими має володіти вчитель іноземної
мови. До них було віднесено: широкий загальний і лінгвокраїнознавчий кругозір, уміння спиратися в
практичній роботі з мовою на ґрунтовну теоретично-лінгвістичну підготовку, уміння пов'язувати
вивчення мови з життям, навички пошукової, дослідницької роботи, здатність переглядати й
удосконалювати свої методичні знання й уміння. Ставиться питання про перехід у підготовці вчителя від
жорсткої системи уніфікованих прийомів і підходів у навчанні іноземної мови до більш гнучкої
методики, яка б дозволяла вчителю підбирати методи й прийоми, адекватні цілям, змісту й конкретним
умовам навчання. У термінологічному полі з'являється поняття "методичне мислення".
У зв'язку з трансформацією наприкінці 70-х рр. – на початку 80-х рр. головної мети навчання
іноземної мови з оволодіння мовною системою на навчання спілкування зміст професійної майстерності
вчителя іноземної мови також зазнав змін. Крім знань про всі компоненти процесу навчання й
репродукції відомих прийомів професійної діяльності, до нього почали включати ще й уміння ефективно
працювати у різних умовах, продукувати нове в навчанні, позитивне ставлення до своєї роботи. Було
розроблено відповідну структуру методичної майстерності вчителя іноземної мови (Ю. І. Пасов, 1984),
яка інтегрувала б наступні складові: а) особистісні риси, індивідуальний стиль роботи, здібності, риси
характеру, які всі разом формують індивідуальність вчителя; б) методична культура, яка ґрунтується на
знаннях, досвіді та творчості; в) рівні професіоналізму (грамотність – ремесло – майстерність – мистецтво)
та г) методичні уміння (перцептивні, проектувальні, адаптаційні, комунікативні, організаційні, пізнавальні,
допоміжні) [6].
Можна стверджувати, що 60-80-ті рр. минулого століття сприяли створенню ґрунтовної теоретичної
бази для підвищення професійної майстерності вчителя іноземної мови і подоланню догматизму й
жорсткого унормування його практичної діяльності.
90-ті рр. ХХ ст. привнесли у палітру поглядів на шляхи розвитку професійної майстерності вчителя
множинність підходів до формування особистості вчителя, гуманітаризацію підготовки вчителя при
переході від технократичної до особистісно орієнтованої парадигми педагогічної освіти, збагачення її
національним компонентом, орієнтацію на узагальнену інваріантну модель діяльності учителя, яка б
доповнювалася власними творчими пошуками, безперервний професійно-особистісний розвиток і
саморозвиток учителя. Професійна майстерність при цьому починає сприйматися як інтегральна
характеристика результативного взаємозв'язку усіх циклів підготовки педагога і як показник його
творчої активності.
У практику роботи мовних педагогічних вузів і факультетів починають включатися нові, більш
ефективні засоби професійної підготовки (про яку мова ведеться вже в термінах "професійної
компетентності") – імітаційно-ділові ігри, тобто розігрування студентами на заняттях професійних
ситуацій – аналогів реального педагогічного спілкування в класі, курс основ професійної творчості як
окрема навчальна дисципліна, конкурси професійної майстерності, центри методичної творчості тощо.
Ціллю професійної підготовки вчителя іноземної мови стає не просто підготовка хорошого знавця мови,
а вчителя іншомовної культури й комунікації; головним критерієм якості підготовки – не просто сума
знань, умінь і навичок, а здатність здобувати нові знання й творчо застосовувати їх на практиці для
вирішення педагогічних завдань і проблем.
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у цей період виступає вже як складова ланка
загальної системи підготовки педагогічних кадрів, вищий прояв індивідуального потенціалу майбутнього
вчителя і сформована готовність до професійного саморозвитку.
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У результаті запровадження у сфері вищої освіти наприкінці ХХ століття багаторівневої підготовки й
пов'язаної з цим реорганізації в середині 90-х рр. переважної більшості педагогічних інститутів в
університети, педагогічні інститути іноземних мов зникли з освітнього поля України, а факультети
іноземних мов при університетах почали розширяти перелік спеціальностей, спеціалізацій і профілів
підготовки відповідно до змін у соціальному замовленні на фахівців зі знанням іноземних мов. Проте
набутий цими навчальними закладами досвід професійної підготовки творчо мислячих педагогічних
кадрів і зроблений ними вклад у розробку теорії професійної підготовки вчителя іноземної мови дозволяє
зробити висновок про їх вагому роль у проходженні складного шляху від визнання професійної
майстерності як мистецтва до перетворення її у необхідний елемент змісту освіти майбутнього педагога.
Цей досвід складає нині вагому частку сучасної університетської педагогічної освіти й знаходиться у
розвитку. У свою чергу, специфіка формування професійно-педагогічної майстерності вчителя іноземної
мови в умовах університетської системи підготовки ще чекає на своє концептуальне обґрунтування й має
стати об'єктом подальших досліджень.
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Мисечко О. Е. Актуальные вопросы формирования профессионального мастерства учителя в
условиях институтов/ факультетов иностранных языков в Украине (2-я половина ХХ ст.).
В статье проведен краткий исторический обзор становления проблемного поля профессионального
мастерства как компонента подготовки учителя иностранного языка. Хронологические границы обзора
определяются периодом активного функционирования в Украине педагогических
институтов/факультетов иностранных языков. Рассмотрены главные вехи утверждения
профессионального мастерства как показателя результативности подготовки.
Myssechko O. Ye. Topical Items of Building Professional Mastery of Teachers under Conditions of
Institutes/Faculties of Foreign Languages in Ukraine (second half of the 20th century).
The article presents a short historical overview of forming a problematic field of professional mastery as a
component of pre-service professional education of teachers of foreign languages. The chronological bounds of
the overview are connected with the period of active functioning of pedagogical institutes/faculties of foreign
languages in Ukraine. The main landmarks of strengthening the status of professional mastery as an index of the
results of the professional training are considered.
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ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються ключові аспекти підготовки майбутніх учителів історії до професійної
діяльності в умовах реформування вищої школи; акцентується увага на значенні педагогічних практик і
самостійної наукової роботи студентів у процесі формування педагогічної готовності. У ході аналізу
виділяються важливі умови забезпечення формування професіоналізму майбутнього вчителя історії.
Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в соціально-економічному та
духовному розвитку держави потребують підготовки вчителя нової генерації. Реалізація цього
стратегічного завдання зумовлена глибинними змінами в системі і структурі загальної середньої освіти та
необхідністю інтеграції в європейський освітній простір. Це вимагає визначення концептуальних
довгострокових стратегій щодо подальшого удосконалення та розвитку педагогічної освіти.
Вихідні положення концепції педагогічної освіти ґрунтуються на засадах Конституції України,
Національної доктрини розвитку освіти, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",
"Про вищу освіту", Державної програми "Вчитель" тощо.
Реформування підготовки майбутніх учителів зумовлене передусім істотними змінами освітньої
парадигми, що полягає в утвердженні ідей особистісно орієнтованого навчання і виховання
підростаючого покоління, у новому баченні завдань, які покладаються на сучасного вчителя, у
кардинальних змінах його просвітницьких і виховних функцій, оскільки сучасна школа із суто
педагогічного явища перетворюється у відкриту для навколишнього світу систему. Таким чином,
проблема підготовки висококваліфікованого вчителя-предметника залишається однією з головних у
функціонуванні вищої школи як у теоретичному, так і практичному плані.
Проблема готовності до педагогічної діяльності знайшла своє висвітлення як у психологічних, так і
педагогічних дослідженнях В. Сластьоніна, В. Андрущенка, І. Беха, І. Зязюна, В. Мадзигона,
В. Майбороди, О. Сисоєвої, О. Савченко, Ю. Мальованого, А. Ліненко, О. Абдуліної, Г. Балла,
В. Журавського та ін.
Робота виконана відповідно до плану НДР ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди".
Метою нашої статті є розкриття основних аспектів готовності майбутніх учителів історії до їх
професійної діяльності.
Провідною ідеєю реформування педагогічної освіти на сучасному етапі є піднесення ролі професійної
підготовки майбутнього вчителя. Створення оптимальної системи взаємозбагачення школи і вищого
педагогічного навчального закладу у процесі підготовки такого спеціаліста, який володів би необхідним
рівнем теоретичних знань, сучасними практичними вміннями та новітніми технологіями педагогічного
процесу, є реальним завданням побудови загальної теорії вищої педагогічної освіти.
Процес модернізації змісту історичної освіти із входженням України в Болонський процес передбачає
нове усвідомлення виховної і соціальної ролі історії в сучасних реаліях. На сьогодні історія сприймається
і викладається як багатомірна, інтегрована дисципліна з багатьма аспектами і різноманітними підходами.
Тому необхідною умовою висококваліфікованого викладання суспільних дисциплін у шкільній системі є
наявність демократично мислячого, поінформованого та компетентного вчителя, ознайомленого із
новими досягненнями, науковими та педагогічними дискусіями на національному і світовому рівнях.
Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб не нав’язувати учням свою точку зору, а зобразити якомога
ширшу картину історичного процесу і на цій основі дати можливість виробити свій погляд на минуле [1:
37-38].
Таким чином, учні повинні вміти ефективно досліджувати і критично підходити до розуміння
історичних явищ і процесів, що вимагає певних змін у методології викладання суспільствознавчих
дисциплін. Зокрема, це передбачає такі зміни:
- збільшення уваги до питань порівняльної історії;
- викладання історії з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, використання результатів досліджень економічної історії, соціальної історії, історії культури, історії довкілля тощо.
Оскільки сучасна школа втрачає монопольне право на освіту, а вчитель перестає бути єдиним носієм
знань, майбутні педагоги-історики повинні приймати виклик часу, вдосконалитися відповідно до його
вимог. Необхідність підвищення рівня професійної компетентності підсилюється ще й тим фактором, що
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переважна більшість учителів історії в нашій країні, окрім історії, викладає ще й інші предмети
суспільствознавчого циклу – правознавство, громадянську освіту, політологію, філософію тощо.
На думку П. Вербицької, численні публікації з проблем освіти, анкетування та опитування свідчать
про те, що складним і необхідним процесом у підготовці вчителя історії є ліквідація усталених
стереотипів діяльності, мислення і поведінки, що склалися в умовах ідеологізованої системи освіти й
авторитарних методів навчання, що панували тривалий час у вітчизняній вищій школі. Не дивлячись на
велике бажання виховати демократичну особистість студента, старшому поколінню викладачів
суспільствознавчих дисциплін це зробити складно, адже основна частина педагогів-істориків отримала
професійну підготовку ще до здобуття Україною незалежності [2: 4].
Зазначимо, що, крім професійних умінь педагога-предметника, майбутнім учителям історії необхідно
оволодівати комплексом загальнопедагогічних знань, умінь і навичок. Вагомою умовою професійної
підготовки вчителя на сьогодні є його готовність не лише до конструювання моделі педагогічного
процесу, але й управління нею. Тобто, теоретична підготовка вчителя до управління педагогічним
процесом є ознакою професійності педагога. Від уміння майбутнього вчителя вносити певні корективи в
навчальний процес, виконувати управлінські функції залежить результативність його роботи, рівень
знань, умінь і навичок його вихованців.
У структурі особистості майбутнього педагога важливе місце займає професійна підготовка студента
до роботи в школі. Так, Г. Троцько виділяє такі основні компоненти професійної готовності майбутніх
педагогів до педагогічної діяльності: мотиваційний (позитивне ставлення до педагогічної професії, стійкі
наміри присвятити себе педагогічній діяльності, інтерес до роботи вчителя), морально-орієнтаційний
(моральне обличчя педагога, оволодіння професійно-педагогічними навичками та загальнолюдськими
цінностями, етикою, наявність поглядів, переконань, принципів і готовність діяти відповідно до них),
змістовно-операційний (професійні знання і вміння, педагогічне мислення, професійна спрямованість
уваги, сприймання, уява, педагогічні здібності), емоційно-вольовий (цілеспрямованість, працьовитість,
наполегливість, рішучість, самостійність, ініціативність, емоційний стан, товариськість), оціночний
(самооцінка своєї професійної підготовленості відповідно до розв'язання професійних завдань),
психофізіологічний (здібності, які забезпечують учителеві високу працездатність при виконанні
професійних функцій) [3: 47].
Дослідник А. Ліненко звертає увагу на такий аспект як готовність майбутніх учителів до професійної
діяльності, оскільки саме в педагогічному вищому навчальному закладі у процесі навчання формуються
основи педагогічної майстерності, закладається підґрунтя готовності до майбутньої професійної
діяльності вчителя. Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності – це, перш за
все, нагромадження знань, умінь і навичок практичної діяльності. Поняття "готовність до педагогічної
діяльності", на думку автора, включає педагогічну самосвідомість, інтерес до педагогічної діяльності та
потребу в ній, мотиви діяльності, педагогічні здібності, теоретичні знання предмета і способів діяльності,
навички й уміння, професійно значущі якості майбутнього педагога [4: 58].
У педагогічних дослідженнях розроблені основні критерії готовності до професійної діяльності
майбутнього вчителя, серед яких виокремлюється педагогічна свідомість, самостійність емоційного
позитивного ставлення до педагогічної діяльності, швидкість адаптації особистості в різних педагогічних
ситуаціях, доцільність педагогічних дій, рівень сформованості педагогічних здібностей, володіння
педагогічним тактом і технікою міжособистісного спілкування.
Важливою умовою практичної підготовки студента ВНЗ до педагогічної діяльності є формування в
нього професійного мислення. Невміння студентів приймати самостійні педагогічні рішення у
нестандартних умовах, висловлювати незалежні думки, прогнозувати результати взаємодії з колективом і
особистістю є проблемою у процесі виховання педагогічних кадрів. Тенденція підготовки у вищій школі
спрямована на накопичення знань майбутніми вчителями, недостатнє практичне застосування їх у
навчальному процесі, породжує недоліки в подальшій роботі. Нові стратегічні підходи і тактичні засоби
формування професійного мислення студентів мають бути впроваджені в роботі педагогічних
навчальних закладів України.
Як зазначає П. Вербицька, основним результатом діяльності педагогічних університетів повинна
стати власне не система знань, умінь і навичок, а інтелектуальна, громадянсько-правова, комунікаційна,
інформаційна компетентність. Це поняття має включати результати навчання, систему ціннісних
орієнтацій, особливості соціальної поведінки майбутніх учителів [2: 1].
Саме у вищому педагогічному навчальному закладі формуються основи високої духовності та
моральності вчителя. Педагог, який володіє професійно-педагогічною культурою, сповідує
тисячоліттями виплекані моральні цінності та норми, здатний долати суспільні негаразди шляхом
виховання особистості учня. Незаперечним є той факт, що відносно до рівня професійної культури
педагога підвищується рівень культурологічного розвитку особистості учня. Перед сучасною вищою
школою поставлені завдання забезпечити якісну підготовку майбутніх учителів, які будуть здатні на
високому професійному рівні виконувати свої функції. Педагогічна професія висуває підвищені вимоги
до особистісних і професійних якостей сучасного вчителя. Педагог, який володіє високою культурою,
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ставиться до педагогічної діяльності як до життєвого покликання, громадянської відповідальності,
способу життя, своєї життєво-професійної позиції.
У цьому контексті очевидною є суперечність між потребою суспільства у професійних педагогічних
кадрах і небажанням багатьох випускників педагогічних факультетів працювати за спеціальністю. Тому
першочергового значення серед факторів розвитку освіти набувають ціннісно-мотиваційні аспекти
оволодіння професією, формування професійної спрямованості майбутніх фахівців. Важливе завдання
сучасних вищих педагогічних навчальних закладів полягає в тому, щоб переорієнтувати студентів, які
формально вибрали педагогічну професію, науково обґрунтувати і спеціально організувати розвиток
їхньої професійно-педагогічної спрямованості [5: 17].
Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя-предметника відбувається,
передусім, у процесі вивчення педагогічних дисциплін, хоча, зрозуміло, не можна недооцінювати й інші
навчальні курси. Як наголошує О. Янкович, найбільшими можливостями в аспекті формування
професійної культури володіють навчальні курси "Вступ до учительської спеціальності", "Педагогіка",
"Історія педагогіки", "Основи педагогічної майстерності", "Методика виховної роботи", "Освітні
педагогічні технології" та ін. [6: 11].
Основними етапами технології формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
має бути:
- здійснення діагностики особистісних якостей стосовно відповідності вимог до педагогічної
культури майбутнього вчителя;
- формування професійно-педагогічної культури студента педагогічного навчального закладу;
- створення програми еволюції основних компонентів педагогічної культури;
- виконання вправ, спрямованих на розвиток культури спілкування, морально-етичної, правової,
управлінської культури тощо;
- самоконтроль і самодіагностика набутих студентами професійно-культурних якостей протягом
педагогічних практик [6: 11].
Сучасне соціальне замовлення держави щодо професійної підготовки майбутніх педагогів актуалізує
сутнісний зміст педагогічної освіти, її діяльнісний характер, спрямований, передусім, на формування у
студентів практичних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу. У цьому контексті
особлива роль надається педагогічній практиці у вищому навчальному закладі.
Професійна підготовка майбутнього вчителя включає, крім того, формування готовності майбутнього
вчителя до практичної педагогічної діяльності. Тому необхідно якомога раніше ознайомлювати студентів
із педагогічною роботою, що передбачає їхню участь у пасивних і активних педагогічних практиках на
всіх етапах навчання. Саме в діяльності, у процесі взаємодії з учнями студент може переконатися у своїх
можливостях і визначити майбутні перспективи, реалізувати особистісні якості та перевірити
сформованість власної професійної культури.
Педагогічна практика є важливою складовою процесу підготовки спеціалістів у ДВНЗ "ПереяславХмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди". Адже вона поглиблює і закріплює теоретичні знання
студентів, формує вміння використовувати їх у практичній діяльності як учителя історії, класного
керівника, вихователя, сприяє опануванню студентами системою професійно-педагогічних умінь і
навичок, виховує інтерес до майбутньої професії, формує особистість педагога. Педагогічна практика
забезпечує участь студентів у систематичній педагогічній діяльності протягом усього періоду навчання
їх у ВНЗ. Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами
організації навчально-виховного процесу в освітніх установах, формування на базі знань, отриманих у
вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок для самостійної роботи за отриманою
спеціальністю; прийняття самостійних рішень у процесі конкретної роботи в реальних умовах;
виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній
діяльності [7: 1]. Незважаючи на особливу роль педагогічної практики у професійному становленні
студентів, сьогодні існує тенденція до поступового згортання її окремих видів (управлінську практику,
наприклад, ліквідовано на історичному факультеті нашого університету, дидактичну (психологопедагогічну) практику студенти вважають необов’язковою, оскільки лише спостерігають за роботою
учителів. Тому правильна організація практики, наголошують педагоги, сприяє формуванню вмінь і
навичок помічати й аналізувати педагогічні явища і процеси, відчувати всю складність і водночас
привабливість обраної професії.
Суттєвий вплив на педагогічну підготовку студентів має якість контролю за результатами навчальної
діяльності. Мабуть, не буде перебільшенням наголосити, що це є найслабшою ланкою в системі
педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Дотепер у практиці переважає письмово-комп’ютерний
контроль, який варто урізноманітнити усним контролем, творчими завданнями, дискусіями тощо, адже
відсутність регулярного, об’єктивного контролю знижує інтерес студентів до результатів своєї праці.
Сучасна ситуація на ринку праці потребує висококваліфікованого фахівця, здатного знайти своє місце
в суспільстві. Вважаємо, що лише поєднання високого професіоналізму й універсалізму допоможе
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забезпечити особистості, як майбутньому спеціалісту таку конкурентоспроможність, а вищим
навчальним закладам – престиж на ринку освітніх послуг.
Конкурентоспроможність випускника вищого педагогічного закладу певним чином асоціюється з
успіхами у професійній і особистій сферах. Відомо, що важливою психологічною умовою успішної
діяльності людини в будь-якій галузі є її впевненість у власних силах, яка формується за такими
напрямами:
- освоєння і вдосконалення професійної майстерності;
- адекватна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
- підтримка і зміцнення здоров’я та працездатності;
- створення особистого іміджу.
Проблема професіоналізму завжди була і залишається в центрі уваги сучасної системи освіти.
Учитель на сучасному етапі, як зазначено в Концепції національного виховання, повинен бути
професіоналом, здатним до багатоваріантності педагогічної дії і прогнозування можливих результатів,
володіти прийомами аналізу та самоконтролю, вміти педагогічно осмислювати нові соціальноекономічні умови виховання, наслідки ринкових відносин, оцінювати нові тенденції з позицій
освітянської діяльності.
Вимоги до вчителя, які висуває держава і суспільство, полягають також у тому, щоб педагог у процесі
навчально-виховної роботи вмів проектувати розвиток особистості, чітко уявляв, яким повинен стати
його вихованець. Для досягнення найважливішої мети національного виховання – формування свідомого
громадянина-патріота – вчитель має створювати умови для гармонійного розвитку особистості,
формувати основи громадянської свідомості, активності та відповідальності.
Важливо зупинитися на комплексній характеристиці професійної підготовки майбутнього педагога:
професійні знання (рівень професійних знань, їх структура, стійкість, інтегроване використання знань);
готовність до професійної діяльності (рольова структура діяльності, її види, навички прийняття рішень);
структура індивідуально-професійних якостей (комунікабельність, стиль поведінки, рішучість, тип
професійного мислення); самосвідомість професійності (розвиток здібностей, впевненість у готовності
до професійної діяльності, якість освітньо-професійної програми); група цінностей загальнокультурного
потенціалу успішної професійної діяльності (культурологічна орієнтація, система цінностей, креативний
потенціал тощо [8: 250].
Аналіз педагогічної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду та результати
спостережень і співпраці зі студентами нашого вузу дають змогу стверджувати, що формування
професіоналізму майбутнього вчителя історії забезпечують такі умови:
- орієнтація процесу навчання студентів у педагогічному університеті на об’єкт майбутньої професійної діяльності – цілісний педагогічний процес загальноосвітньої школи;
- посилення практичної підготовки студентів шляхом залучення їх до різних видів діяльності:
навчальної, наукової, громадської, творчої, аматорської, організації дозвілля;
- збільшення кількості навчальних годин на вивчення предметів психолого-педагогічного циклу;
- обов’язкове написання курсових робіт з педагогіки і психології на всіх спеціальностях, за якими навчаються в педагогічному університеті;
- залучення до вивчення, пропаганди та поширення передового педагогічного досвіду;
- становлення і розвиток майбутнього вчителя як особистості та професіонала можна здійснити
лише тоді, коли сьогоднішній студент, а завтрашній учитель, стане активним суб’єктом діяльності, в
якій реалізуються його творчі сили та здібності.
Як наголошує В. Г. Кузь, "учитель сьогодні – ключова особа у вирішенні багатьох пріоритетних
завдань, і не тільки в освіті. Саме шкільний учитель дає початок усім інноваційним спрямуванням.
Зрозуміло, що стан шкільної освіти безпосередньо залежить від якості педагогічних кадрів" [9: 125].
На сьогодні основна мета роботи вчителя історії – запропонувати учням і вчителям засоби для роботи
з різними інтерпретаціями минулого, в умовах чого надається можливість розвивати зріле критичне
ставлення до науки. Вивчення історії включає набагато більше, ніж пасивне засвоєння фактів, дат, імен
тощо. Історія за своєю суттю є процесом мислення, що опирається на свідчення з минулого. При
правильному викладанні історія розвиває уміння аналізу та оцінки, тому крім визначення того, що учні
повинні знати (історичного розуміння), важливо брати до уваги й те, що учні повинні вміти (для
ефективного застосування цих знань на практиці). Слід пригадати слова видатного німецького педагога
А. Дістервега: "Поганий вчитель пропонує істину, хороший вчить її знаходити". Майбутні вчителіпредметники не повинні забувати, що їхній головний обов’язок – привчання учнів до розумової праці є
більш важливим, ніж передача самого предмету.
Починаючи з 2008 року у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" щорічно
14-15 травня проводяться Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції "Формування
професійних цінностей майбутніх педагогів та шляхи їх реалізації у практичній діяльності", що дає змогу
висвітлити оригінальні думки та ідеї науковцям, аспірантам, магістрантам з проблем підготовки
студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності.
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Отже, питання оптимального співвідношення теоретичного і практичного знання у системі
підготовки педагогічного персоналу повинне залишатися одним із центральних аспектів реформування
освітньої системи країни. Педагогізація навчально-виховного процесу у ВНЗ має бути основним
напрямком у підготовці педагога-предметника. Органічна єдність теоретичної і практичної підготовки
майбутнього вчителя, забезпечення постійної педагогічної практики, а також обов'язкове навчання
студентів педагогічній техніці дасть можливість сформувати відповідні умови для зростання професійної
майстерності вчителя, до якої відноситься педагогічна культура, професійне мислення, професійну
готовність до роботи в школі, здатність до практичної педагогічної діяльності.
Подальші дослідження передбачається проводити в напрямку вивчення інших аспектів формування
професійної готовності майбутнього вчителя історії до його професійної діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 23.11. 2009 р.
Сергийчук Л. Н., Демуз И. А. Профессиональная педагогическая готовность учителя истории в
условиях модернизации высшего образования.
В статье рассматриваются ключевые аспекты подготовки будущих педагогов к профессиональной
деятельности в условиях реформирования высшей школы, акцентируется внимание на значении
педагогических практик и самостоятельной научной деятельности студентов в процессе
формирования профессионального мастерства. В ходе анализа выделяются важные условия
обеспечения формирования профессионализма будущего учителя истории.
Sergijchuk L. M., Demuz I. A. Professional Pedagogical Readiness of Teacher of History in the Conditions of
Modernization of Higher Education.
In the article the key aspects of preparation of future teachers of history to professional activity in the conditions
of reformation of higher school are examined; attention is accented on the value of pedagogical practices and
independent advanced study of students in the process of the pedagogical readiness formation. In the course of
the analysis the important conditions for the future teacher's professionalism formation are singled out.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
У сучасних умовах інтеграції України до загальноєвропейського освітнього простору особливої
актуальності набуває питання підготовки молоді до педагогічної діяльності. У статті розглядаються
психолого-педагогічні умови підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності в контексті
Болонського процесу. Аналізуються сучасні форми й методи роботи з обдарованими студентами.
Визначено основні принципи підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності.
Розбудова системи освіти України на інноваційних засадах, орієнтація на європейський освітній
простір передбачають продовження реформування освітньої галузі на гуманістичних засадах із
запровадженням особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі. Виконання
поставленого завдання розкриває нові перспективи в роботі з обдарованою молоддю. Одним із
пріоритетних завдань діяльності вищого педагогічного навчального закладу є створення сприятливих
умов для повного розкриття особистості кожної студента, розвитку та реалізації його природних
здібностей на основі принципів співробітництва, толерантності, оптимізму, що сприятиме формуванню
педагогічної майстерності. Тому, проблема підготовки обдарованих студентів до педагогічної діяльності
є соціально-важливою й актуальною.
Різні аспекти проблеми навчання та виховання обдарованої молоді розробляються у працях
О. Антонової [1], Л. Божович, А. Бударного, В. Галузинського, Ю. Гільбуха, В. Давидова, О. Дубасенюк,
Л. Занкова, М. Євтуха, З. Калмикової, В. Кирієнка, А. Кірсанова, Т. Кудрявцева, Н. Лейтеса [2],
О. Леонтьєва, Л. Прокопів [3], Я. Рудика, Є Спіцина, М. Федорова [4], О. Федорової [4] та ін.
Проведений аналіз джерельної бази дає можливість констатувати, що на сучасному етапі
накопичений певний досвід дослідження проблеми підготовки обдарованих майбутніх учителів до
професійної діяльності. Проте, на нашу думку, потребує всебічного комплексного вивчення та
осмислення питання розробки інноваційних технологій та умов підготовки обдарованих студентів до
педагогічної діяльності. Стаття має на меті дослідження психолого-педагогічних умов підготовки
обдарованої молоді до педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу.
На сучасному етапі розвитку суспільства висуваються нові вимоги до діяльності вищих педагогічних
навчальних закладів, зумовлені ускладненням завдань і змісту педагогічної праці, важливою складовою
якої є проблема виявлення, збереження та розвитку обдарованої особистості.
Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах має будуватися так, щоб максимально
розкрити розумовий і креативний потенціал студентів, допомогти їм зрозуміти себе, створити
повноцінне гуманне середовище для інтелектуального, творчого спілкування, в основі якого є ставлення
до кожного студента як до особистості, індивідуальності, особливості якої необхідно поважати та
враховувати. У теорії вищої педагогічної освіти професійна підготовка майбутніх учителів розглядається
як складна динамічна система, стійке існування якої забезпечують певні внутрішні (виховна, освітня,
розвивальна) та зовнішні функції (координуюча, інтегруюча) [5]. Так, відповідно до положень
Болонського процесу, всі європейські вищі педагогічні навчальні заклади, що є основною базою
підготовки висококваліфікованих учительських кадрів, зорієнтовані на інтенсифікацію навчальновиховного процесу зі створенням усіх сприятливих умов для ефективного навчання обдарованих
студентів.
Зазначимо, що обдарованість як психолого-педагогічна та соціальна проблема особливої уваги
дослідників набула в останні десятиліття ХХ століття. Незважаючи на значний досвід роботи з
обдарованими дітьми, у світовій науці немає єдиного підходу до визначення поняття "обдарованість". У
сучасній вітчизняній психолого-педагогічній літературі обдарованість визначається як "індивідуальна
потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній
галузі діяльності" [2: 23]. Звісно, людина не народжується на світ з уже сформованими здібностями, –
вони набувають розвитку протягом усього її життя. Кожна особистість має свій набір здібностей, що
відрізняється від інших не лише за їх якістю (наприклад, математичні, музичні, фізичні, тощо), але й за
ступенем їх розвитку. Якщо в особистості виявлено в конкретній сфері діяльності дещо кращі
результати, ніж у іншої особистості, то мова йде про наявність у неї здібностей до цієї діяльності, а якщо
ці результати є дуже високими, то можемо назвати це талантом, маючи на увазі не лише вищий рівень
здібностей, а й своєрідні індивідуальні особливості, характерні для певної людини. Талант чіткіше
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виявляється у творчій діяльності людини, надаючи їй оригінальний стиль і характер. Розкрити
талановиту особистість студента є складним, але посильним завданням кожного педагога. Тим більше,
якщо мова йде про підготовку майбутніх учителів, які у свою чергу будуть навчати та виховувати
наступне покоління, то перед вищими педагогічними навчальними закладами постає "подвійна" мета
навчально-виховного процесу та подвійна відповідальність перед всією нацією за його результативність.
Досвід та практика показує, що підготувати висококваліфікованого професіонала може лише
викладач високого рангу. До особистості такого педагога, крім знання предмета, що він викладає,
ставиться ряд вимог: високий рівень розвитку особистісних якостей, інтелектуальної підготовки, досвід
розв’язання загальнолюдських і професійних проблем. Для роботи з обдарованими студентами необхідна
наявність уміння усувати та передбачати перешкоди на шляху їх творчого зростання й розкриття
обдарованості, формування вмінь і навичок. Як говорив Г. Сковорода: "Не вчи камінь котитися, сама
природа навчила його. Просто прийми перешкоду".
Ми переконані, що підготовка обдарованих студентів до педагогічної діяльності має бути
цілеспрямованою, керованою, систематичною, повинна здійснюватися цілісно, охоплювати всі види
навчання студентів. Робота з обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять,
зорієнтованої на новизну інформації та різноманітні види пошукової, аналітичної, розвивальної, творчої
діяльності. Завдання мають бути логічно послідовними з подальшим ускладненням, сприяти оволодінню
студентами навичками спілкування, вміннями розв’язувати різноманітні проблеми, проводити
поглиблений аналіз отриманої інформації, творчому й критичному мисленню, вмінню використовувати
отримані знання для конкурентоспроможної участі у будь-якій сфері суспільного життя. На нашу думку,
важливо ще в період навчання у вищому педагогічному закладі освіти навчити студентів бачити
ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї, які лежать в основі пошуку її розв'язання, розробляти
конструктивні схеми та варіанти практичних рішень. Так, формування педагога нового типу, думаючого,
ініціативного, творчого, самокритичного може бути успішним, якщо молодий учитель уже під час
навчання буде поставлений в умови наближені до його майбутньої професійної діяльності.
Ефективність професійної підготовки обдарованих студентів до педагогічної діяльності суттєво
залежить від організаційних форм навчальної роботи. Практика показує, що на сьогодні весь процес
підготовки майбутніх учителів зводиться в основному до слова: лекції, семінарські заняття,
лабораторний практикум, індивідуальні та групові консультації, тощо. Проте в умовах реформуванням
вищої освіти, залучення до Болонського процесу, одним із найбільш перспективних шляхів
удосконалення підготовки обдарованих студентів, озброєння їх необхідними знаннями, практичними
вміннями й навичками є впровадження різноманітних активних форм і методів навчання. Їх засвоєння
допомагає майбутнім педагогам швидше набути професійного досвіду, глибше усвідомити соціальне
призначення професії вчителя. Доцільно на практичних заняттях використовувати активні методи
навчання, зокрема аналіз педагогічних ситуацій і виховних задач, проблемні запитання, тренінги, ділові
ігри, елементи мікровикладання та моделювання фрагментів виховних заходів. Однак, на нашу думку,
серед методів навчання обдарованих студентів мають переважати самостійна робота, пошуковий і
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок.
Однією з психолого-педагогічних умов підготовки обдарованих студентів до педагогічної діяльності є
використання різноманітних форм і методів позааудиторної роботи. Так, на початку ХХI століття є
пріоритетною участь обдарованої молоді у проблемних групах, індивідуальній дослідницькій діяльності.
Для підготовки дійсно всебічно та якісно підготовленого фахівця, необхідно приділяти більшу увагу
нетрадиційним формам роботи зі студентами. А саме: застосування тренінгів, "круглих столів",
навчальних ділових ігор, творчих дискусій, проблемних діалогів, тощо. Разом з тим, варто враховувати
також традиції, які витримали випробування часом: участь у різноманітних гуртках, клубах, студіях,
об'єднаннях, симпозіумах; організація студентських товариств; залучення молоді до розробки наукових
теоретичних проектів; діяльність дослідницьких груп "викладач – студент – аспірант"; участь у
Всеукраїнських та Міжнародних студентських наукових конференціях; проведення наукових експедиції;
тощо. Для становлення особистості, реалізації власних знань, умінь і навичок велике значення відіграють
олімпіади.
На нашу думку, використання зазначених форм організації навчальної та позааудиторної роботи зі
студентами сприяє створенню оптимальних умов для розвитку творчої особистості майбутнього вчителя,
формуванню його психологічної готовності до творчої діяльності в освітніх закладах і допомагає
поглибити уявлення студентів про специфіку роботи вчителя. Молодь, яка бере активну участь у
позанавчальній діяльності закладу, швидко адаптується до виробничої обстановки, успішно проходить
педагогічну практику, оволодіває певним досвідом і професійними навичками, виявляє активність,
самостійність, ініціативу в розв'язанні нестандартних ситуацій і завдань навчальної практики [3]. Так,
позааудиторна виховна робота у вищому навчальному закладі повинна бути скерована на ефективну
організацію самостійної роботи студентів, цілеспрямовану організацію їх дозвілля, максимальне
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задоволення пізнавальних і культурних потреб молоді, всебічний розвиток індивідуальних творчих
потенцій студентів.
Зазначимо, що одним із найважливіших напрямів у підготовці вчителя є науково-дослідна робота.
Широкі можливості для виявлення індивідуальних педагогічних здібностей студентів, формування у них
глибоких професійних знань надає проведення конкурсів наукових робіт студентів.
У процесі формування творчої обдарованої особистості майбутнього вчителя важливе місце посідає
педагогічна практика, основною метою якої є формування у студентів уміння застосовувати в
педагогічній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті при вивченні загальнопедагогічних
суспільних і спеціальних дисциплін, розвиток інтересу до педагогічної і наукової діяльності. Педагогічна
практика є також однією з форм визначення готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності в
умовах, максимально наближених до професійної діяльності. Сьогодні, на жаль, безвідривна педагогічна
практика на молодших курсах має переважно пасивний характер, а навчально-педагогічна на старших
курсах настільки короткочасна, що студент встигає лише протягом незначного часу побувати в ролі
вчителя, перевірити певною мірою свою професійну придатність, але про оволодіння основами
педагогічної майстерності в результаті кількох проведених уроків не може бути й мови. Таким чином, за
роки навчання у вищому навчальному закладі майбутні вчителі так і не встигають поєднати професійні
знання з практичною діяльністю.
На нашу думку, основними видами навчання обдарованих студентів у контексті інноваційних
технологій мають бути: особистісно-зорієнтоване, компетентнісно орієнтоване, розвивальне, модульне,
проблемне, інтерактивне, проектне навчання, комп’ютерні технології, ігрові технології навчання,
технології розвитку мислення студентів.
Удосконалення професійної освіти на основі впровадження нових педагогічних технологій
забезпечить професійний розвиток майбутніх фахівців. Сучасні технології навчання обдарованих
студентів у вищих навчальних закладах значно підвищують ефективність навчальної діяльності, надають
можливість для творчості, здобуття та закріплення професійних навичок, дозволяють реалізувати
принципово нові форми і методи навчання обдарованих студентів.
Новим у практиці роботи українських вищих навчальних закладах є обмін студентами між
європейськими університетами, участь у спільних програмах і проектах Європейського Союзу, які
спрямовані на розвиток європейського виміру та підвищення якості освіти шляхом заохочення співпраці
між різними країнами. Ця кооперація сприяє підвищенню кваліфікації, розвитку кар’єри і можливості
для стажування у провідних європейських компаніях [3].
На сучасному етапі розвитку освіти основними принципами підготовки обдарованої молоді до
педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу вважаємо:
- принцип діагностики, який передбачає виявлення обдарованої студентської молоді на основі
психолого-педагогічних досліджень та побудову навчально-виховного процесу з урахуванням їх
індивідуальних особливостей для розкриття розумового і творчого потенціалу обдарованих
студентів;
- принцип співробітництва, толерантності, оптимізму забезпечує повне розкриття особистості
кожного студента, розвиток і реалізацію його природних задатків;
- принцип оптимальності, який виражається в оптимальному підборі наукового матеріалу для
обдарованої молоді;
- принцип реалізації обдарованою молоддю творчих можливостей полягає в участі студентів у
наукових конференціях, семінарах, круглих столах;
- принцип системності та інтегративності, сутність якого зводиться до розробки комплексних
методик виявлення обдарованої молоді, диференційованого та індивідуального підходів до навчання і
виховання обдарованих студентів;
- принцип індивідуалізації та інтеграції, який полягає у врахуванні індивідуальних потреб і
можливостей студента;
- принцип креативності, що відтворює необхідність виявлення можливостей змісту виховного
та навчального матеріалу для формування творчої особистості;
- принцип варіативності передбачає урізноманітнення змісту, форм і методів навчання
обдарованих студентів;
- принцип новизни, полягає в належній змістовній наповненості занять, новизні поданої
інформації;
- принцип прогностичності зводиться до вміння передбачити напрями, характер та особливості
розвитку обдарованої особистості;
- принцип професійної доцільності полягає в наявності педагогічних здібностей та відповідних
фахових якостей, професійної компетентності.
У ході дослідження ми дійшли висновку, що підготовка обдарованої молоді до педагогічної
діяльності у вищих навчальних закладах України буде ефективною за наступних психолого-педагогічних
132

Н. Ю. Сердюк, М. Г. Шемуда. Психолого-педагогічні умови підготовки обдарованої молоді
до педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу

умов: виявлення обдарованої молоді (шляхом використання різноманітних методик) та її підтримка,
мотивації обдарованої молоді до творчої роботи, активної участі студентів у різноманітній діяльності
ВНЗ, диференційованого відбору форм, методів і принципів підготовки обдарованих студентів,
професійно-педагогічної спрямованості науково-дослідної роботи, неперервності та наступності етапів
підготовки обдарованих майбутніх учителів, спеціальної підготовки викладачів вищого педагогічного
навчального закладу до роботи з обдарованими студентами, відповідного методичного забезпечення.
Перспективами подальших розвідок є вивчення стану проблеми в зарубіжних країнах, розробка
загальнодидактичної технології підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності в школі.
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Сердюк Н. Ю., Шемуда М. Г. Психолого-педагогические условия подготовки одарённой молодёжи к
педагогической деятельности в контексте Болонского процесса.
В современных условиях интеграции Украины в общеевропейское образовательное пространство
особую актуальность приобретает вопрос подготовки молодёжи к педагогической деятельности. В
статье рассматриваются психолого-педагогические условия подготовки одарённой молодёжи к
педагогической деятельности в контексте Болонского процесса. Анализируются формы и методы
роботы с одарёнными студентами. Обозначены основные принципы подготовки одарённой молодёжи к
осуществлению соответствующей деятельности в контексте Болонского процесса.
Serdyuk N. Y., Shemuda M. H. The Psychological and Pedagogical Conditions of the Preparation of Gifted
Youth to the Pedagogical Activity in the Context of the Bologna Process.
In the modern conditions of Ukraine’s integration to the common European educational space the question of
youth's preparation to the pedagogical activity gains more topicality. The article deals with the problems
connected with the psychological and pedagogical conditions of the preparation of gifted youth to the
pedagogical activity in the context of the Bologna process. It also analyzes forms and methods of work with
gifted students. The principles of gifted youth preparation to the pedagogical activity in the context of the
Bologna process are defined.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З
ПОЗИЦІЙ АНАЛІЗУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
У статті розглядаються актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника з
позицій аналізу освітніх систем. На основі вивчення шкільних підручників 18–20 ст. досліджено
взаємозв’язок між теорією навчальної книги і характеристиками освітньої системи, в якій підручник
був відповідним інформаційним ядром.
Розвиваючи думку провідних вітчизняних та російських учених [1-5], зауважимо, що кожний
шкільний навчальний предмет створює в системі загальної середньої освіти свою освітню (предметну)
макросистему, яка на рівні навчальних закладів дробиться на мікросистеми.
Група однорідних предметів створює галузеву освітню макросистему, яка опредметнюється на рівні
відповідних мікросистем окремих навчальних закладів. Саме тому шкільну суспільствознавчу освіту
можна визначити як галузеву освітню макросистему (складову системи загальної середньої освіти
держави), що має внутрішню структуру і функціональні зв’язки між елементами структури, до складу
якої включені освітні макросистеми окремих суспільствознавчих предметів, які функціонують на рівні
відповідних мікросистем у межах навчальних закладів. Суспільствознавча галузева освітня система
взаємодіє з іншими освітніми системами в межах державної системи освіти.
Такий підхід до моделювання освітніх систем не протирічить запропонованому В. Ю. Биковим,
оскільки вчений зауважив, що крім педагогічних систем, які існують в середовищі навчальних закладів є
й інші системи, що не входять до зазначеного середовища, об’єкти і властивості яких суттєво впливають
на результати навчальної діяльності [6: 293].
Освітні предметні макросистеми виходять за межі навчальних закладів, оскільки елементами цієї
системи є:
 педагоги;
 учні;
 акти нормативного забезпечення навчання предмета;
 вимоги освітніх стандартів;
 вимоги навчальних планів та програм з предмета;
 засоби навчання (у тому числі й навчальні книги для учнів та методичні посібники для вчителів);
 когнітивна, дидактична, методична складова професійної компетентності вчителя-предметника;
 система методичних служб міста, району, регіону, держави з предмета;
 факультети вищих навчальних закладів, де готують педагогів з предмета;
 науковці та науково-дослідні заклади, які досліджують й удосконалюють науковий зміст
навчального предмета.
Підручник є важливим елементом такої системи. Він постійно знаходиться під трансформаційним
впливом інших елементів освітньої системи, та, в свою чергу, здійснює зворотний вплив на них.
Метою нашої статті є аналіз проблем теорії шкільного суспільствознавчого підручника з позицій
освітніх систем.
Наукові підходи до вітчизняного підручникотворення з суспільствознавчих предметів почали
формуватися у XVIII ст. Вони полягали у відборі та адаптації сучасних на той час наукових знань для
ретрансляції їх через навчальну книгу. Часто проблема вікової невідповідності навчального змісту
робила книгу складною для сприйняття учнями.
У період XVIII ст., в умовах децентралізованої системи освіти, суспільствознавчий підручник
формував параметри відповідної освітньої системи: визначав її зміст, ефективну методику навчання,
структуру навчання, вимоги до навчання. Практично підручник виконував функції навчальної програми з
предмета і сам визначав його зміст та структуру.
На початку ХІХ ст. предметні і галузева суспільствознавчі освітні системи почали формуватися
централізовано в межах державної системи освіти за допомогою нормативно-організаційних чинників. І
можна припустити існування в цей час незначного за термінами періоду рівноцінного взаємовпливу
підручника й відповідної предметної освітньої системи як партнерських параметроутворюючих суб’єктів
в освітній системі.
З другої чверті ХІХ ст. галузева суспільствознавча освітня система формувалася централізовано
державою і підручник поступово перетворюється в елемент системи, залежний від неї.
Відступ від цього принципу мав місце у 20-х роках ХХ ст. коли знову творчість у створенні
підручників впливала на трансформацію освітньої системи. Але з другої половини 30-х років до
© Смагін І. І., 2010
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середини 80-х років ХХ ст. державний централізований вплив на формування предметних і галузевих
освітніх систем перевів підручник у статус залежного від параметрів системи засобу навчання.
Починаючи з кінця 80-х років ХХ ст. і до наших днів на формування галузевої суспільствознавчої
системи та на відповідне підручникотворення, крім "державного замовлення", значно впливає "суспільне
замовлення", уособлене в діяльності провідних учителів, методистів, науковців, громадських організацій
учителів та викладачів суспільних дисциплін: "Нова Доба", "Вчителі за демократію і партнерство" та ін.
Не заперечуючи твердження, що в дидактичному сенсі підручник є засобом навчання і носієм його
змісту, ми зауважимо, що підручник є також основним інформаційним джерелом про ту освітню
систему, в межах якої він формувався. Цей висновок ми отримали на основі аналізу і розвитку
результатів досліджень В. П. Безпалька [1; 2], А. В. Фурмана [3], А. В. Хуторського [4] та А. В. Євтодюк
[5].
Основи теорії суспільствознавчого підручника спочатку на емпіричному рівні, а потім на рівні
нормативної формалізації були закладені у XIX ст. і остаточно закріплені на поч. ХХ ст. Система
нормативних критеріїв для оцінки підручника на емпіричному рівні та критеріїв інституціонального
контролю над підручникотворенням сформувалася у першій половині XIX ст., а остаточно
легітимізувалася на межі XX ст. Переважний вплив на суспільствознавчі підручники протягом цього
часу здійснювали "зовнішні" чинники: вплив на якість навчальних суспільствознавчих книг державної
освітньої політики, пануюча ідеологія, стан розвитку профільної науки, суспільний запит на філософську
чи правову освіту, поліграфічні можливості.
Підручник у XVIII ст. був єдиним носієм змісту освіти та основним засобом навчання в межах
освітньої системи, яку й створював. Різні підручники формували різні освітні системи з власними
параметрами. Централізація освіти в межах держави та ініціювання державою нових освітніх систем
сприяли появі навчальних книг, які перетворилися в залежний від системи об’єкт – елемент системи.
За браком інших інформаційних джерел підручник виконував основну інформаційну функцію, яка
значно превалювала над функцією організатора навчання.
Розвиток номенклатури друкованих видань у ХХ ст. частково нівелював інформативну функцію
підручника. Почали з’являтися хрестоматії, словники, збірки завдань і задач. Саме тоді виникає ідея
книжкового комплекту, який в сукупності функціонально спеціалізованих складових виконував
інформативну та організаційну функції.
Поява радіо, кіно та електронних засобів інформації на початку ХХІ ст. спричинили сучасну
квазікризу паперового підручника. Чому ми так уважаємо? Тому що книга є самодостатнім носієм
інформації, який не потребує додаткових засобів ретрансляції та окремих носіїв (дискет, перфокарт,
дисків, касет тощо). Самодостатність книги робить її поза конкурентною в середовищі інших
інформаційних джерел. Крім того, книга є своєрідним культурним артефактом, який символізує
спадковість культурних традицій, взаємозв’язок поколінь і тому вона самодостатня та навіть сакральна в
нашій культурі.
Сучасні наукові та позанаукові дискусії з висновками про "смерть" паперової книги і початок епохи
електронної книги не відбивають реальний стан справ. Саме тому, говорячи про підручник у перший
чверті ХХІ ст. ми, насамперед, маємо на увазі традиційний книжковий носій предметної інформації.
У 20-х рр. ХХ ст. сформувалися основи теорії радянського підручника, які були формалізовані
Н. К. Крупською та використовувалися в подальшому підручникотворенні. У 40-х рр. ХХ ст. були
сформовані наукові підходи до змісту і структури суспільствознавчих підручників філософськопропедевтичного (логіка і психологія) та політико-правового (Конституція СРСР та УРСР) спрямування.
У 40-50-х рр. сформувалися принципи та етапи розробки суспільствознавчих предметних систем та
відповідних підручників.
На прикладі впровадження логіки, психології та Конституції СРСР була створена процедура
формування предметної суспільствознавчої системи за умови централізованої освіти та, в її контексті,
процедура творення навчальної книги для використання в межах цієї системи.
Етапами процедури стали: ідея, обговорення, партійно-урядові постанови, навчання вчителів та
викладачів, конкурс на підручник, шліфовка програми та підручника практикою навчання.
Індуктивний метод побудови підручника для старшокласників В. О. Карпінського, всупереч ідеї
дедукції як основи книг для старшокласників, став зразком для формування нового підручника в 60-х
роках.
Суспільствознавчий підручник – це продукт не суспільного, а державного замовлення в умовах
централізованої державної системи освіти. Суспільствознавчий підручник ХІХ ст. – академічний,
відірваний від життя, за виключенням книг із законознавства. Підручникотворення початку ХХ ст.
намагалося наблизити книгу до практики життя але залишаючи її академічну сутність. У 20-х роках ХХ
ст. відбувся повний відрив книги від академізму підручникотворення. Робочі зошити та розсипні
підручники стали засобом практичного засвоєння певних навичок і вмінь учнями. З середини 30-х років
підручник "академізується" та уніфікується.
Централізована система освіти передбачає жорсткий контроль за функціонуванням елементів цієї
системи. Галузеві та предметні освітні системи формуються також централізовано, на основі
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розпорядчих актів носіїв державної влади. Аналіз формування суспільствознавчих освітніх систем
протягом XVIII-50-х рр. ХХ ст. підтверджує цей висновок.
Якщо на етапі XVIII-поч. ХХ ст. освітні системи створювалися командним шляхом без вивчення
кон’юнктури та без урахування зворотного впливу освітніх систем на систему освіти держави, то,
починаючи з середини ХХ ст. почали входити в освітню практику елементи апробації,
експериментування.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризувався активізацією учасників освітнього процесу, які через
педагогічну літературу, періодику, громадські професійні об’єднання почали впливати на існування та
параметри предметних освітніх систем.
Період 20-х – початку 30-х років ХХ ст. у радянській освіті характеризувався децентралізацією та
регіоналізацією державної системи освіти. Як наслідок, невідповідність параметрів централізованої
державної системи управління та децентралізованих освітніх систем призвели до конфлікту, який
вирішився в середині 30-х рр. за допомогою відомих партійно-урядових постанов на користь
централізації та уніфікації освітніх систем.
40-50-і рр. ХХ ст. у сфері функціонування суспільствознавчих шкільних освітніх систем
характеризуються їх уніфікацією з елементами квазірегіоналізму (переклади національними мовами
уніфікованих загальносоюзних підручників чи творення регіональних підручників за уніфікованими
загальносоюзними програмами). Формування освітніх систем тут відбувалося централізовано,
організаційно-планово. Модель створення таких систем в усіх своїх елементах (партійно-урядове
рішення, експеримент, супровід експерименту, розробка програми та підручника, розробка методичних
посібників для вчителів, аналіз практики навчання, організація участі в експерименті освітніх та
наукових інституцій, залучення системи управління освітою, інституцій післядипломної освіти,
обговорення результатів експериментування на конференціях і семінарах та ін.) була відпрацьована на
предметних системах шкільної логіки, психології та Конституції СРСР.
Антипод зазначеній вище схемі – децентралізована система освіти держави. Така система допускає
регіональні особливості та регіональну самостійність у творенні як освітніх систем так і підручників.
Класичний приклад такого підходу – сучасні США. У межах загальнофедеральних принципів і вимог до
формування освітніх систем і навчальних книг допускається значна регіональна самостійність в змісті,
структурі та організації предметних систем та відповідних підручників. Державний освітній стандарт та
уніфікований підручник за такого підходу сприймається як нонсенс.
Ось чому сучасні дискусії навколо складових вітчизняної суспільствознавчої освіти та номенклатури і
змісту підручників з метою демократизації і децентралізації як освітніх систем так і підручникотворення
входять у конфлікт з існуючою жорсткою централізованою державною системою освіти. Як показує
досвід та теорія самоорганізації освітніх систем – предметні системи та підручникотворення з часом
приходять у гармонійний баланс з параметрами державної системи освіти. Дисбаланс у цій сфері ми
визначаємо як кризу системи освіти. Саме тому всі намагання європеїзувати чи американізувати нашу
середню та вищу освіту в контексті децентралізації входять у конфлікт з параметрами централізованої
ще радянської державної системи освіти та управління нею. Трансформація державної системи освіти на
принципах децентралізації неможлива за умов централізації державної влади і управління державою і
освітою зокрема.
Таке бачення параметрів динаміки освітніх систем екстрапольоване на підручникотворення дає
можливість зробити висновок про природність уніфікації підручникотворення в межах централізованої
державної системи освіти та навпаки – прояви ідейного плюралізму в підручникотворенні вповні
можливі лише за умов децентралізації освітніх систем. Оскільки підручник є важливим але не єдиним
носієм змісту освіти та інформаційним джерелом у межах освітньої системи, то він цілком залежний від
її параметрів і динаміки.
Але така залежність є взаємною. Самоорганізація освітньої системи (практика навчання, творчість
учителів, зміна політичної та ідеологічної кон’юнктури, суспільний попит на результати освіти) суттєво
впливає на підручникотворення. Так само, поява талановитих авторів, прогрес поліграфії, удосконалення
змісту і структури підручника спричиняє позитивну динаміку предметної освітньої системи. Оскільки
динамічність – це іманентна властивість освітніх систем, то підручникотворення як сутнісна складова
цих систем знаходиться в динаміці "за замовчуванням". Статика в теорії і практиці підручникотворення
спричиняє "смерть" предметної освітньої системи (приклади логіки і законознавства ХІХ ст.: складні і
недосконалі підручники призвели до послаблення навчального інтересу до предметів і до нормативної
ліквідації цих предметних освітніх систем).
Децентралізована система освіти дає можливість індивідуалізації проявів функціонування елементів
системи. Це твердження відносно теорії і практики підручникотворення зводиться до того, що
з’являються різнопланові за змістом, структурою, дидактичними принципами і поліграфічним
виконанням навчальні книги.
Навчальні книги переважно відповідали вимогам предметних освітніх систем. Більшість їх недоліків
спричинені динамізмом самої системи. Звідси постійна робота над удосконаленням підручників.
136

І. І. Смагін. Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника
з позицій аналізу освітніх систем

Недоліки книги – це переважно показник динамізму освітньої системи. Тому недоліки і критика –
сутнісні показники навчальної книги в межах нормального процесу функціонування освітньої системи.
Вітчизняна система освіти, починаючи з XVIII ст. була централізована з періодами лібералізації:
поч. ХІХ ст., 20-і рр. ХХ ст., сер. 80-х рр. ХХ ст. Лібералізація у сфері підручникотворення в ХІХ ст та в
20-х рр. ХХ ст. виявилася в появі варіативних та паралельних підручників і посібників та в
експериментуванні з формою, змістом і дидактичним призначенням навчальної книги.
Таким чином, ми можемо говорити про такі тенденції в підручникотворенні на основі аналізу його
теорії і практики у XVIII-першій половині ХХІ ст.:
- взаємозалежність підручника і освітньої системи та їх взаємовплив;
- трансформація підручника від мононосія змісту освіти (XVIII ст.) до складового елементу навчального книжкового комплекту (поч. ХХ ст.);
- уніфікація підручника в межах централізованої державної системи освіти та його диверсифікація за умов децентралізації.
Але, як показує історія, сутнісна характеристика суспільствознавчої навчальної книги в межах
централізованої системи освіти – її уніфікація та стандартизація: від розробки до застосування в
навчальному процесі. Пошуки нетрадиційних шляхів в підручникотворенні та вихід за параметри
системи призводить до конфлікту між автором та повноважними суб’єктами системи освіти, між
новаторськими ідеями та стандартизацією змісту освіти.
Як і в 50-80-і рр. ХХ ст., новаторство авторів у наш час виявляється переважно в практиці
застосування підручників та удосконаленні методик використання цього засобу навчання. Зміст та
структура підручника переважно трансформується в частині методичного апарату та підвищення
ефективності його функціональності як організатора навчання (компетентнісний особистісноорієнтований підручник з урахуванням активних та інтерактивних технологій навчання).
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Смагин И. И. Актуальные проблемы теории обществоведческого школьного учебника с позиций
анализа образовательных систем.
В статье рассматриваются актуальные проблемы теории обществоведческого школьного учебника с
позиций анализа образовательных систем. На основе изучения школьных учебников 18-20 вв. исследована
взаимосвязь между теорией учебной книги и характеристиками образовательной системы, в которой
учебник был соответствующим информационным ядром.
Smagin I. I. Topical Problems of the Theory of Social Science School Textbook from the Standpoint of
Educational Systems Analysis.
The article deals with current problems of the theory of social science school textbook from the standpoint of
educational systems analysis. Based on a study of school textbooks of the 18–20th centuries, the relationship
between textbook theory and the characteristics of the educational system in which the textbook was the core of
the relevant information is investigated.
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
У статті, на основі аналізу наукових джерел, визначено поняття соціальної компетентності.
Досліджено місце соціальної компетентності учнів серед інших ключових компетентностей. Здійснено
структурний аналіз соціальної компетентності та визначено її компоненти.
Сьогодні в українській освітній практиці домінуючою стає нова ідеологія освіти, що пов’язана з
компетентнісним підходом. Серед української педагогічної громадськості, на сторінках педагогічної
преси, у змісті нормативних документів, що регламентують розвиток освітніх процесів, активно
пропагується теза про необхідність запровадження компетентнісного підходу в навчально-виховному
процесі.
В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в освіті, були розгорнуті на
початку ХХІ століття. Компетентнісний підхід став предметом вивчення багатьох дослідників, а саме:
Н. Бібік, Л. Боголюбова, В..Болотової, О. Бондаревської, Т..Волобуєвої, Т..Воронової, І..Єрмакова,
Е..Зеєра, І..Зимньої, М..Зуєва, Н..Калініної, В..Краєвського, О..Крисана, С..Кульневича, О..Лебедєва,
О..Локшиної, М..Лук’янова, М..Нікандрова, О..Овчарук, О. Пометун, Дж..Равена, Б. Рея, М. Рижакова, Р.
Рогожнікова, В..Сєрікова, Л..Сохань, О..Сухомлинської, І..Тараненка, Г..Халаша, Л..Хоружої,
А. Хуторського, С..Шишова та ін., у яких розкрито сутність поняття компетентнісного підходу в освіті,
висвітлено шляхи та умови формування компентностей учнів.
Поняття та шляхи формування соціальної компетентності учнів проаналізовані в працях С. Бахтєєва,
М. Гончарової-Горянської, Л. Лєпіхової, В. Слот, І. Зимньої та ін. У дослідженнях цих та інших учених
розкрита сутність поняття "соціальна компетентность" та визначені її складові. Аналіз літератури дає
можливість констатувати, що проблема змісту і структури соціальної компетентності є одночасно досить
актуальною й складною для вирішення. Так, сучасна вітчизняна освіта тільки починає оперувати
поняттям соціальної компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські вчені.
Метою нашої статті є спроба визначити структуру соціальної компетентності.
Поняття "компетентність" у наш час органічно ввійшло в педагогічний обіг, науковці намагаються
дати визначення освітнім, життєвим та педагогічним компетентностям. Компетентність розкриває якісно
нові перспективи розуміння місії школи, життєвих результатів освітньої діяльності. В основі концепції
компетентності лежить ідея виховання компетентної людини та працівника, який не лише має необхідні
знання, професіоналізм, високі моральні якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях,
застосовуючи ці знання і беручи на себе відповідальність за певну діяльність [1].
На думку дослідників, компетентність – це специфічна здатність, яка дає змогу ефективно
розв’язувати проблеми, що виникають в реальних ситуаціях життя. У людини повинні бути певні знанняінструменти, особливі способи мислення й життєві навички. Вищі рівні компетентності передбачають
ініціативу, організаторські здібності, здатність оцінювати наслідки своїх дій. Однак, природа
компетентності така, що оптимальні результати у розв’язанні проблем можливі лише за умови глибокої
особистої зацікавленості людини.
Експерти Міжнародної комісії Ради Європи (програма "DeSeCo" – Defenition and Selection of
Competencies) визначають поняття компетентності (competency) як здатність успішно задовольняти
індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована
на комбінації (поєднанні) взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей,
емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії.
Ця схема є прикладом побудови внутрішньої структури компетентності, орієнтованої на потреби [2].
На думку О. Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою
розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно діяти або виконувати певні
функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виді
діяльності [3].
До спектру понятійно-термінологічних проблем компетентнісної ієрархії належить проблема
визначення сутності поняття "ключові компетентності". Науковці ще називають ці компетентності
базовими, універсальними, такими, що переносяться і вважають, що ключова компетенція (як у цьому
разі називають компетентність С. Шишов та В. Кальней) – це така, що відповідає найширшому колу
© Смагіна Т. М., 2010
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специфіки, універсальна для різних видів діяльності й може бути умовно названою як "здатність до
діяльності" [4].
Яке ж місце в ієрархії компетентностей посідають ключові компетентності? Для пошуку відповіді на
це питання скористаємося узагальненими матеріалами зарубіжних досліджень, які були представлені в
рамках науково-практичного семінару проекту ПРООН, МОН України та АПН "Компетентнісний підхід
до формування змісту освіти в 12-річній школі: концептуальні підходи та термінологія" (16 червня
2004 р.) у доповіді міжнародного експерта професора О. Крисана [5].
Він наголосив на тому, що компетентності є своєрідними комплексами знань, умінь і ставлень, які
набуваються у навчанні й дозволяють людині розуміти, тобто ідентифікувати та оцінювати в різних
контекстах, проблеми, що є характерними для різних сфер діяльності. У досвіді країн, які реалізують
компетентнісний підхід до змісту освіти протягом декількох років, можна спостерігати спільні тенденції,
насамперед спроби розробити певну систему компетентностей на різних рівнях змісту. Таку систему
складають:
- так звані "надпредметні" ("транс", "міжпредметні") компетентності, вони можуть бути представлені у вигляді "парасольки" над усім процесом навчання, саме їх часто називають "ключовими", "базовими";
- загальнопредметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета освітньої галузі у всіх класах середньої школи;
- спеціально-предметні – ті, що їх набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання [5].
Надпредметні (ключові) компетентності є:
- синтетичними, такими, що поєднують певний комплекс знань, умінь та ставлень, що набувається протягом засвоєння всього змісту освіти;
- вони не пов’язані з конкретним предметом, до них належать компетентності, що їх можна набути під час засвоєння не одного предмета, а тільки декількох або всіх одночасно (тобто використовуючи всі навчальні можливості, пропоновані формальною й неформальною освітою);
- вони можуть бути метафорично визначені як персональні засоби, "ноу-хау", "процедурні знання" учнів, які формуються в них після того, як вони "забувають" фактичні знання, здобуті в школі
протягом шкільного життя [5].
Вітчизняні педагоги в процесі наукових дискусій навколо питань запровадження компетентнісного
підходу в українській освіті та навколо переліку ключових компетентностей визначили такі ключові
компетентності випускника української школи:
- навчальну;
- громадянську;
- загальнокультурну;
- компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;
- соціальну;
- економічну (підприємницьку);
- здоров’язберігаючу.
Як бачимо, соціальна компетентність визначена різновидом ключових компетентностей, які
формуються всією системою шкільної освіти.
На думку Г. Сивкової, соціальна компетентність – це наявність впевненої поведінки, за якої навички в
сфері відносин з людьми автоматизуються і дають можливість швидко змінювати свою поведінку в
залежності від ситуації.
В. Ромек розширює це визначення за рахунок уведення розуміння вузького та широкого контексту.
На її думку, соціальна компетентність – результат особливого стилю впевненої поведінки, за якої
навички впевненості автоматизовані та дають можливість швидко змінювати стратегію і плани поведінки
з урахуванням вузького (особливості соціальної ситуації) та широкого (соціальні норми та умови)
контексту.
І. Зимня виокремила та науково обґрунтувала складові соціальної компетентності:
- знаннєвий (когнітивний) компонент (володіння знаннями змісту компетентності);
- мотиваційний компонент (готовність до прояву компетентності );
- ціннісно-смисловий компонент (відношення до змісту компетентності та емоційно вольова
регуляція процесу і результату реалізації компетентності);
- поведінковий компонент (досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних та
нестандартних ситуаціях).
Проаналізувавши запропоновані підходи, ми беремо за основу таке визначення: соціальна
компетентність – це система знань, умінь, ставлень, ціннісних орієнтацій та поведінкових компонентів
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(відповідного стилю спілкування) необхідних для існування в соціумі. Соціальна компетентність – це
складна інтегрована характеристика особистості що забезпечує її самореалізацію.
Для самореалізації в соціумі особистості потрібно володіти відповідними знаннями про види та
структуру комунікації, шляхи її здійснення, мати відповідні соціальні мотиви та поведінкові алгоритми.
Аналіз праць, присвячених змісту соціальної компетентності дозволяє дійти висновку, що поки не існує
чіткої структури поняття "соціальна компетентність", коло складових соціальної компетентності в
цілому зазначене, але конкретно не визначене.
Так, С. Бахтєєва [6] та Л. Шабатура [7] надають перевагу знанням і навичкам, а В. Слот, Х. Спанярд
[8] – поведінковим компонентам.
У структурі соціальної компетентності різними авторами виокремлюються такі складові як знання,
соціальні вміння, навички, особистісні характеристики.
Т. Кондратова і Н. Сажина визначають наступні компоненти та змістовні елементи в структурі
соціальної компетентності:
Особистісний компонент:
- соціальна відповідальність;
- емоційна стійкість;
- соціабельность;
- особистісна активність;
- адекватна самооцінка;
- вольовий контроль;
- впевненість у собі;
- толерантність;
- мотивація досягнення.
Діяльнісний компонент:
Уміння:
- аналізувати ситуації взаємодії людей;
- правильно оцінювати вербальну і невербальну експресію у взаємодії з іншими людьми;
- передбачати наслідки діяльності та поведінки своєї та інших;
- логіка соціальної взаємодії.
Навички:
- конструктивної взаємодії з оточуючими;
- комунікативного контролю;
- товариськості;
- організації продуктивної, соціально-орієнтованої діяльності.
Когнітивний компонент:
- знання про сутність, структуру, функції соціальної компетентності, девіантної поведінки, про
сутність здорового способу життя;
- знання про якості особистості, що дозволяють успішно соціалізуватися в суспільстві, наявність і
рівень розвитку їх у себе;
- знання про способи взаємодії людей у суспільстві.
Морально-ціннісний компонент:
- наявність життєвих орієнтацій і цілей;
- прийняття здорового способу життя, усвідомлення небезпеки вживання наркотичних засобів [9].
М. Докторович на основі системного підходу розробила і науково обґрунтувала таку структуру
соціальної компетентності:
когнітивно-ціннісний компонент;
емоційно-мотиваційний компонент;
інтерактивно-комунікативний;
поведінково-діяльнісний [10].
Когнітивно-ціннісний – передбачає наявність знань, соціальних уявлень, системи цінностей
особистості, розуміння соціальної дійсності.
Емоційно-мотиваційний – характеризується емоційним ставленням до соціуму та мотивами
діяльності (основну роль відіграють мотиви, їх сформованість; розвиток соціально ціннісних та
особистісно значущих мотивів).
Інтерактивно-комунікативний – передбачає здійснення продуктивної комунікації з індивідами та
групами; виконання різних ролей комунікації.
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Поведінково-діяльнісний – представлений мірою ціннісного ставлення до соціуму через поведінку та
діяльність.
Дослідниця визначила функції соціальної компетентності (інформативну; атитюдну; життєвофутурологічну; рефлексивну; комунікативну; діяльнісну); фактори, які сприяють її формуванню
(включеність у соціальну діяльність; соціальний вибір дії; суб’єкт-суб’єктна взаємодія); її характерні
ознаки (диференційність та гнучкість); зміст (проявляється в інтелектуальній, особистісній,
комунікативній, інформаційній, моральній сферах).
Аналіз запропонованих підходів дає нам підстави у структурі соціальної компетентності як ключової
виокремити такі основні компоненти, як: когнітивний, ціннісний та поведінковий. (таблиця 1).
Таблиця 1.
Компоненти соціальної компетентності
№
п/п
1

Компонент
соціальної
компетентності
Знаннєвий

Напрями набуття учнями знань, умінь, навичок, цінностей та ставлень
особистості

2

Ціннісний

Здатність:
відчувати власну гідність, шанувати права людини;
до співробітництва;
визначати власну позицію;
до соціальної відповідальності;
бути принциповим;
усвідомлювати потребу захищати права і власні інтереси, не
порушуючи прав інших; бути толерантним.

3

Поведінковий

Вміти визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії
спілкування залежно від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на
спілкування з іншими; продуктивно співпрацювати з різними
партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі в групі та
команді;
застосовувати технології трансформації та конструктивного
розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе
відповідальність.

Знання про правила комунікації;
про суспільство та суспільні закони;
про процеси прийняття суспільних рішень;
про основи співпраці та спілкування з іншими та розв’язання
конфліктних ситуацій.
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Смагина Т. Н. Понятие и структура социальной компетентности учащихся как научная проблема.
В статье, на основе анализа научных источников, определено понятие социальной компетентности.
Исследовано место социальной компетентности учащихся среди других ключевых компетентностей.
Осуществлен структурный анализ социальной компетентности и определены ее компоненты.
Smagina T. N. The Concept and Structure of the Social Competence of Students as a Scientific Problem.
The article, based on analysis of scientific sources, defined the concept of social competence. Studies the social
competence of students among other key competences. The structural analysis of social competence is carried
out and its components are identified.
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М. М. БОГОЛЮБОВ – ПРЕДСТАВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Дана стаття є спробою автора ввести в історико-психологічну науку ім’я майже забутого богослова і
психолога М. М. Боголюбова, який на початку ХХ ст. був відомим представником релігійнофілософського напрямку вітчизняної психології, що служив на благо українського і російського народів.
У даний час істориками науки помічений жвавий інтерес до минулого, все більше публікацій, що
відкривають невідомі факти й імена, з’являється у пресі. Пильна увага в історії психології та методології
психології звертається на різні форми наукового і поза-наукового психологічного пізнання, де абсолютно
особливою формою психологічного пізнання і предметом історико-психологічного дослідження
виступають уявлення про людину і про її душу, що формуються в руслі релігії. Як відзначає
В. А. Кольцова, "на початок ХХ ст. духовно-релігійна психологія зробила серйозні кроки з вироблення
єдиних концептуальних основ й організаційного оформлення в якості спеціального напрямку
психологічного знання" [1: 123]. Цей напрямок, абсолютно оригінальний у світовій історії психології,
відповідний російській психології кінця ХІХ – початку ХХ ст., у 20-і рр. ХХ ст. припинив своє існування.
До цього часу в історіографії ця важлива сторінка історії психології не одержала належного висвітлення.
Метою даної публікації є "відкриття" майже забутого імені Миколи Михайловича Боголюбова –
вченого-богослова, психолога, який вклав душу в просвіту українського і російського народу. Його
професійна діяльність пов’язана і з Україною, і з Росією.
М. М. Боголюбов народився 8 (20) травня 1872 р. у с. Павлівське Ардатовського повіту
Нижньогородської губернії в родині священика Михайла Андрійовича Боголюбова (1838-1900 рр.),
вихованця Нижньогородської духовної семінарії. Дід Миколи Михайловича теж був священником у тому
ж селі. У 1886 р. Микола Михайлович Боголюбов закінчив Лисковське духовне училище за першим
розрядом, потім, у 1892 р. Нижньогородську семінарію, після чого вступив до Московскої духовної
академії (МДА), яку закінчив зі ступенем кандидата богослов'я в 1896 р. Науковою творчістю
М. М. Боголюбов почав займатися ще на студентській лаві: вступаючи до МДА, він написав твір з
предмету "Введення в богослов'я", який екзаменаційна комісія визнала кращим. "У ньому він виклав
положення про те, що пізнання Бога і перевірка євангельських істин за методом нічим не відрізняється
від будь-якого іншого пізнання, але відбувається на ґрунті морального досвіду" [2].
В академії він був учнем єпископа Антонія Храповицького, який пізніше став митрополитом. Через
три роки, ставши викладачем Нижньогородського єпархіального училища, М. М. Боголюбов пише
роботу "Православно-християнське вчення про Бога, як творця і Промислителя світу. Досвід з’ясування
логічної взаємодії систем теїзму і пантеїзму" на здобуття ступеня магістра богослів’я. Екстраординарний
професор МДА по кафедрі метафізики та логіки Олексій Введенський визнав значним здобутком роботи
запропоноване поняття про пантеїзм, його види і підвиди, яке "автором встановлено ретельно і ... могло б
увійти в сучасну філософсько-богословську свідомість, як одне з ґрунтовних надбань" [3: 224].
Екстраординарний професор Академії по кафедрі вступу до кола богословських наук Сергій Глаголєв
дав ще більш високу характеристику: "У його творі приваблює читача відчутне в ньому тріпотіння духу,
відкрита любов до пошуків істини. Він читав багато, не тому що шукав матеріал для своєї теми, а тому,
що шукав відповіді на питання, котрі займали його дух ... Твердість православних переконань, сила і
самостійність мислення, любов і готовність працювати відчуваються в пропонованому творі" [3: 325].
Обидва відомі вчені-богослови відзначили також самостійність роботи, різносторонні і широкі
відомості, що передбачають можливість використання цієї праці не тільки як наукової, але і як
навчальної. Роботу дозволили надрукувати, усунувши деякі недоліки і виправивши назву, яка критикам
здалося невдалою. І в 1899 р. в Нижньому Новгороді виходить книга "Теїзм і пантеїзм. Досвід з’ясування
логічних взаємин даних систем" – перша серйозна наукова праця М. М. Боголюбова.
У Нижньогородському жіночому єпархіальному училищі він працював до 1909 р., викладаючи там
Закон Божий, географію, російську мову, дидактику, а в Нижньогородській семінарії – логіку,
психологію, історію філософії. Крім педагогічної його цікавила і суспільно-просвітницька робота. Тому,
коли в 1906 р. заснували "Нижньогородський церковно-громадський вісник", він став там редактором до
1909 р. У цьому виданні він публікував деякі свої роботи. Наприклад, у статті "Творіння і спокутування.
З’ясування значення цих догматів для вирішення питання життя" М. М. Боголюбов ставить дуже важливі
питання, що хвилюють людину протягом всього її існування: у чому повинна змінитися людина, якщо
неясне пізнання себе, своєї духовної природи неминуче закінчується тим, що людина є в житті
безпорадною, жалюгідною істотою, яка не знає, що робить? Що таке добро, яке вона повинна любити?
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Що таке істина, до якої вона повинна прагнути? Він писав: "Благо, і правда повинні бути засвоєні
внутрішньою діяльністю самої людини ... Її благо полягає в тому ..., що створює її зсередини, даючи їй
можливість самостійного служіння. Її благо може полягати лише в єднанні з іншими вільними
особистостями, які вимагають від неї більшого, ніж одних гострих відчуттів, або одного пасивного
сприйняття" [4: 674].
Микола Михайлович, виділяючи два напрямки психології, що існують в сучасному йому світі:
язичницько-пантеїстичний і християнський, переконливо пише, що тільки християнська психологія дає
пояснення щирому прагненню нашої природи як розумно-вільної особистості: "ми тоді лише
переживаємо правду життя, коли, чуйно цінуючи особистість іншого, зрікаємось себе, свого егоїзму,
коли ми зливаємося з особистістю іншого і прагнемо не до власної насолоди, а до безкорисливого
служіння іншому" [4: 712]. У цій статті автор використав різні психологічні терміни: Я, самість,
особистість, внутрішня свобода особистості, воля, самосвідомість, те, що зараз активно
використовується психологами гуманістичного, екзистенціального напрямку.
У роботі "Сучасний індивідуалізм та "інтелігентське міщанство" Микола Михайлович виступає як
літературознавець, критик марксизму і соціалізму, соціальний психолог. Відзначаючи негативну роль
сучасного мистецтва, в першу чергу, літератури на масову свідомість, він палко обурюється сучасним
станом самосвідомості суспільства, в основі якого лежить індивідуалізм: "тепер всюди лунають палкі
промови про особистість, про її незаперечну внутрішню гідність, про її безвідносну цінність. Бути
особистістю, виявляти свою самість, своє я, вносити в життя дух творчості, – це основний мотив і
сучасної філософії та сучасної літератури" [5: 62]. Він дає типологізацію індивідуалізму:
аристократичний, або ніцшеанство; пролетарський, чи марксизм. Це види атеїстичного індивідуалізму.
Але є і містичний, який існує в двох формах: містико-аристократичний, або декаденство; містикосоціалістичний, або нео-християнство. Усі вони в основу особистого життя кладуть інстинкт, потяг,
вважаючи, що саме в них особистість знаходить сенс і виправдання свого існування. Хто ж складає
основу індивідуалізму? – Інтелігенція, відповідає М. М. Боголюбов. Треба відзначити, що автор не
виступає проти всіх інтелігентів, а тільки проти "інтелігентного міщанства" всередині цього суспільства
– проти тих, хто "прагне надати собі видимість великої і сильної особистості, не будучи насправді
такою", чий "внутрішній світ плаский, нікчемний, вкрай бідний". "Працювати, працювати над собою,
піклуватися про здобуття внутрішнього багатства для нього це не тільки непосильна, але, разом з тим, і
невдячна праця: у ньому живе впевненість що все, що природно личить великій особистості – міць, сила,
влада, слава , – він може придбати собі у зовнішній спосіб" [5: 366]. М. М. Боголюбов пише, що
інтелігенція, "представниця природного безрелігійного розуму і свідомості" відчула себе в незручному
становищі, коли зрозуміла, що відбувається всередині суспільства. "Йти знову до підніжжя вівтаря,
перевиховувати себе у напрямку релігійної віри" вона не захотіла, так само, як і зовсім злитися з
міщанством. Вона вибрала маніпуляцію масовою свідомістю народу, створюючи його "фіктивну
самосвідомість", що було неважко зробити: "треба природну релігійну наснагу замінити хитрістю,
обманом, треба прищепити людям помилкову, фіктивну самосвідомість, не покладати на них жодних
обов’язків" [5: 371]. М. М. Боголюбов закликав боротися з атмосферою інтелігентного міщанства, що
перешкоджає людині бачити себе в правдивому висвітленні, у мистецтві стояти за ясність, за
визначеність типів, за пластику художніх образів, у філософії – за Сократовский принцип
самосвідомості, в релігії – за начало аскетизму.
Психологізм робіт Миколи Михайловича чітко видно в літературно-психологічних портретах
О. С. Хомякова, М. В. Гоголя, Ісуса Христа. Нам здалася цікавою робота М. М. Боголюбова про
М. В. Гоголя [6]. Вона написана як роздум про вчинок письменника, який вразив багатьох його
сучасників: e той час, коли вся Росія чекала продовження "Мертвих душ", Гоголь випускає "Вибрані
місця з листування з друзями". Книга була настільки несподівана, що читачі подумали, що "розум Гоголя
скаламутився" [6: 283]. Виступаючи на захист великого російського письменника, М. М. Боголюбов
пише, що рання творчість не могла більше задовольнити Гоголя, "вона запліднила його душу. Озброєний
нею він вигнав зі свого духу вульгарність і посередність. Тепер він, морально зрізший, прозрів, що
стоячи обабіч "битого шляху", можна не знеособитися, і не опошлитися, що стикаючись з бідністю,
невлаштованістю, можна відчувати широчінь своєї особистості" [6: 371]. Він не міг продовжувати
художню творчість у колишньому вигляді, а тільки перейшовши на нові духовні висоти, що і спробував
пояснити читачам. "Він відчуває, що настає для нього справжнє життя, повне праць цінних і величних"
[6: 361]. Але фізичних сил уже немає. "Гоголь спалює свій другий том "Мертвих душ", спалює в тому
розумінні, що краще абстрактне трактування життя, запропоноване ним у "Вибраних місцях", ніж
недосконалі художні образи" [6: 361]. Це остання робота М. М. Боголюбова, написана ним у Нижньому
Новгороді. 14 вересня 1909 р. він був посвячений у сан священика і прийняв обов’язки законовчителя
Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині. Тут починається український період
творчості видатного психолога.
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На початку XIX ст. український поміщик, князь Олександр Андрійович Безбородько, виконуючи
волю померлого брата Іллі Андрійовича, почав будувати Ніжинську гімназію вищих наук, місцем для
останньої було обрано садибу Безбородьків на правому березі Остра в Ніжині. У Росії на той час
подібними закладами були: Царськосельський (Петербург) та Рішельєвський (Одеса) ліцеї. Історикофілологічний інститут створено на цій базі в 1875 р. спершу з двома відділеннями – слов’яноросійським і
класичним. У 1883 р. було відкрито третє – історичне. Термін навчання – чотири роки, готував учителів
для класичних гімназій та науковців. Історико-філологічний інститут – чи не найяскравіша сторінка в
історії Ніжинської вищої школи до 1917 р. за фаховим рівнем професури та наукової діяльності.
У Ніжині, не дивлячись на педагогічну діяльність, М. М. Боголюбов продовжує писати. Праці його
цікаві та різнопланові. Наприклад, він пише велику роботу про образ Ісуса Христа в "Житті Ісуса"
Е. Ренана і Д. Штрауса, виступає з критикою марксизму в статті "Марксізм і наука".
Стаття "Новий соціалізм, його теорія і практика" [7] була задумана автором як дискусія з
прихильниками матеріалістичного розуміння історії. М. М. Боголюбов, сперечаючись з Ф. Енгельсом,
який стверджував, що люди повинні, перш за все, мати житло й одяг, а вже потім вони можуть займатися
мистецтвом, політикою і наукою, релігією та ін., говорить, що "релігія і наука – ось дві чинника
культурного розвитку людства" [7: 203]. Саме в них стверджується самостійне значення свідомої
діяльності людини. "Людина, пише М. М. Боголюбов, на рівні тварини не залишається, вона прагне стати
вище природних умов існування, безпосередню залежність від природи замінити залежністю
посередньою, розумною, залежністю від собі подібних" [7: 203].
Культурний розвиток людини відбувається не під впливом поступового задоволення біологічних
потреб, а при її свідомій діяльності, яка, "задовольняючи голод і спрагу, в той же час розширює межі
розумного начала, виставляючи його як головне і істотне" [7: 204].
Дивно, що для сучасного читача стаття М. М. Боголюбова, написана в 1912 р., читається як суперечка
з популярною у другій половині ХХ ст. теорією А. Маслоу, який розглядав мотиви людських вчинків у
вигляді ієрархічної конструкції, де на нижньому щаблі знаходяться суто фізіологічні потреби, а вище
розташовуються соціальні та духовні потреби.
У 1913 р. за конкурсом Микола Михайлович був переведений у Київ на посаду професора богослів’я
Університету св. Володимира. Одночасно він був призначений настоятелем університетської церкви. В
курсі філософії релігії, який він читав в університеті до 1918 р., розглядалися такі питання, як
класифікація релігій, поняття про одкровення в натуралістичній релігії, виникнення міфології, основна
форма натуралістичної релігії, про релігію супернатуралістичну, про релігію старозавітну та
християнську, про ухилення супернатуралістичної релігії в натуралістичну, пізніше – іудейство й іслам.
У курсі апологетичного богослів’я він викладав проблеми вільного християнства (Е. Ренан, Д. Штраусс),
містичної релігії (Геккель, Древе), атеїзму (марксизм, ніцшеанство), релігії соціалізму (Луначарський),
богошукання.
З проблем філософії релігії він працював у бібліотеках Берліна. В Університеті св. Володимира
М. М. Боголюбов видав свою "Філософію релігії" в 1915 р., за що і був удостоєний ступеня доктора
богослів’я 15 (28) жовтня 1917 р. Радою МДА. Високі відгуки на роботу дали професори С. С. Глаголєв і
о. П. Флоренський. "Тоді ж владика Антоній передав учневі свій докторський хрест" [2].
М. М. Боголюбов був членом помісного Собору Російської Православної Церкви в 1917 р., з якого
почався драматичний період існування російського православ’я і брав участь у роботі особливого
Відділу, який мав розглядати питання, що стосувалися викладання Закону Божого в школах. Справа в
тому, що за постановою Тимчасового уряду "Про свободу совісті" від 14 липня 1917 р. був розроблений
законопроект, підготовлений міністром народної освіти О. А. Мануйловим, де зазначалося, що школярі з
14-річного віку могли самі визначати своє ставлення до релігії і необхідність Закону Божого як
навчальної дисципліни ставилася під сумнів. Членами Відділу було надано два проекти рішення –
протоієрея Є. З. Капралова і протоієрея М. М. Боголюбова. Відділ зупинився на проекті Є. З. Капралова,
який "передбачав скасування встановленої законом норми, що дозволяє в 14-річному віці змінювати
конфесію або ж оголошувати себе людиною нерелігійною. Припинити вивчення Закону Божого учні
могли б лише через вихід з православ’я у зв’язку з таким виходом їхніх батьків" [8].
У 1918 р. новою владою була закрита кафедра богослов'я і Микола Михайлович Боголюбов присвятив
себе православному пастирському служінню. Але спокійно працювати з парафіянами теж не вийшло:
попрацювавши в церкві села Велика Круча Пирятинського повіту Полтавської губернії, він переїздить до
Києва, служить у церкві на Печерську і в Покровській церкві на Пріорці. Восени 1925 р. парафіяльна
рада Нижнього Новгорода запрошує М. М. Боголюбова посісти місце настоятеля церкви Спаса в рідному
Нижньому Новгороді. "Спаська церква переживала тоді короткочасний підйом: вона успадкувала
частину начиння і великий дзвін стертого з лиця землі величного кафедрального собору
Нижегородського кремля. Кожної неділі о. Микола читав у церкві проповіді-лекції, присвячені різним
питанням священного писання, богослів’я, природничих наук, які залучали велику аудиторію" [2], що,
безумовно, не могло сподобатися владі. Незабаром М.М. Боголюбова заарештовують; в ув’язненні він
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був близько трьох років і звільнився в серпні 1930 р. дуже хворою людиною. Останні роки свого життя
він служив у Спаської церкві, одночасно займаючись науковою творчістю, завершив другий том
"Філософії релігії", написав книги про Мати Божу і "Життя Ісуса Христа".
У Храмі Спаса в Нижньому Новгороді митрополит Сергій (Старогородський), згодом Патріарх
Московський і всієї Русі, очолив літургію та відспівування і провів в останню путь померлого
о. Миколая. Троє синів Миколи Михайловича та його дружини Ольги Миколаївни (уродж. Люмінарскої,
дочки нижегородського присяжного повіреного) принесли велику славу радянській та російській науці:
Микола Миколайович – математик, один із "батьків" радянської атомної програми, академік РАН,
Олексій Миколайович – математик і механік, член-кореспондент АН України, Михайло Миколайович –
філолог-сходознавець, академік РАН.
Таким чином, постать М. М. Боголюбова і його діяльність як видатного богослова і діяча у сфері
релігійної психології потребує ґрунтовного дослідження як українськими, так і російськими істриками
психологічної науки. Ніжинський та Київський періоди діяльності вченого потребують додаткового і
глибокого вивчення.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2010 р.
Стоюхина Н. Ю. Н. М. Боголюбов – представитель отечественной духовно-религиозной психологии
начала ХХ в.
Данная статья является попыткой автора ввести в историко-психологическую науку имя почти
забытого богослова и психолога Н. М. Боголюбова, в начале ХХ в. бывшего заметным представителем
религиозно-философского направления отечественной психологии, служившего на благо украинского и
российского народов.
Stoyuhina N. Y. N. M. Bogolyubov – Representative of the National Spiritual and
Religious Psychology of the Early 20th century.
The article under consideration represents the authors attempt to introduce into historical and psychological
science the name of almost forgotten theologian and psychologist N. Bogolubov, who at the beginning of the 20th
century was known to be an outstanding representative of theo-philosophic school of Russian psychology, and
devoted himself to the service of the Ukrainian and Russian nations.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються шляхи покращення професійної підготовки вчителя початкових класів до
формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису в
спеціально організованих педагогічних умовах. Автором проаналізовано форми і методи організації
навчально-виховного процесу при дотриманні певних педагогічних умов.
У системі духовно-естетичного розвитку особистості дитини велике значення має сформованість її
естетичного сприймання світу, яке відбувається, насамперед, під час вивчення дисциплін художньоестетичного циклу.
Проте, на сьогодні існує низка суперечностей між потребою школи й суспільства у вчителях, здатних
формувати естетичне світосприймання в молодших школярів та недостатнім рівнем підготовки
педагогічних кадрів до означеного виду діяльності, зокрема: між потребою оновлення змісту
образотворчого мистецтва в початковій школі та недостатнім науково-методичним забезпеченням його
викладання у вищій школі; між реально існуючим станом підготовки майбутніх учителів початкових
класів у вищих навчальних закладах і необхідністю впровадження інноваційних форм і методів
навчання.
Метою нашої статті є дослідження шляхів підвищення ефективності організації навчальновиховного процесу підготовки вчителя початкових класів до формування естетичного світосприймання в
молодших школярів за допомогою творів живопису в спеціально організованих педагогічних умовах.
Розглядаючи педагогічні умови як фактори, що забезпечують успішне навчання (за І. Лернером) [1],
виокремлюємо загальні й спеціальні педагогічні умови.
Під загальними умовами розуміємо загальну мету підготовки спеціаліста; зміст загальної підготовки;
наявність певної системи підготовки; педагогічні принципи; загальні педагогічні форми й методи
підготовки спеціалістів у ВНЗ; формування в майбутніх учителів нового педагогічного мислення;
морально-психологічний клімат; наявність творчих спеціалістів.
До спеціальних педагогічних умов відносимо необхідні й достатні умови, що забезпечують
підготовку вчителя до професійно-творчої діяльності щодо виховання молодших школярів. Наприклад,
власну мету, завдання; відповідний їм зміст; урахування місцевих і регіональних особливостей під час
визначення змісту підготовки; врахування "місцевих потреб" у спеціалістах; використання
нетрадиційних форм і методів підготовки; врахування мотиваційної спрямованості; наявність
спеціальної матеріально-технічної бази (музей, періодична художня виставка, експонати, тощо).
Найважливішою є, на нашу думку, спеціальна педагогічна умова – усвідомлення педагогом сутності
естетичного світосприймання, а саме: цілеспрямоване й послідовне відображення в організації, змісті,
методиці професійної підготовки майбутнього педагога соціокультурних цінностей з метою їх
трансформації в особисті якості, що визначають естетичну свідомість (погляди, потреби, ідеали
тощо), систему ціннісних відносин, естетично наповнену діяльність.
Єдність, взаємозв’язок загальних і спеціальних педагогічних умов професійної підготовки студентів
до різних видів навчальної та виховної діяльності підтверджують дослідження С. Коновець,
В. Сластьоніна тощо [2; 3].
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури, пілотажного опитування викладачів і
студентів ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка та вчителів
початкових класів загальноосвітніх шкіл, нами виділено педагогічні умови, що отримали не менш 75%
позитивних відгуків, а саме: удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки студентів;
професійно-педагогічна спрямованість; здійснення особистісно зорієнтованого підходу; наявність
гармонії діяльності в системі "педагог – студент" на основі демократичного стилю спілкування
(гуманізація навчально-виховного процесу); встановлення міжпредметних зв’язків розділу "Історія
образотворчого мистецтва (живопис)"; удосконалення навичок естетичного сприймання творів
живопису; орієнтація на класичні джерела, шедеври світового мистецтва живопису під час формування
духовних цінностей (істина, краса, добро, любов тощо); урахування рівня культурного розвитку кожного
студента (культуровідповідність освіти); надання естетичного спрямування процесу професійної
підготовки; виховання творчого ставлення студентів до будь-якого виду діяльності; формування
відповідальності за здійснення вибору життєвої позиції; знання вікових особливостей учнів молодших
класів.
Розглянемо лише деякі з шляхів підвищення рівня професійної підготовки вчителя початкових класів
до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису в
спеціально організованих педагогічних умовах.
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Так, вирішення завдань згідно з педагогічною умовою – урахування культурного розвитку кожного
студента – здійснювалося нами в процесі залучення студентів до світу творів живопису. У межах
лекційних і семінарських занять студенти досліджували, наприклад, особливості художніх стилів бароко,
класицизму, романтизму; знайомилися з творчістю, живописною спадщиною видатних художників цих
напрямів; співставляючи особливості різних стилів і напрямів у мистецтві зі світоглядною позицією та
поглядами людини на світ тієї чи іншої історичної епохи.
Найзрозумілішими видами образотворчого мистецтва серед студентської молоді є живопис (61,3%) та
декоративно-прикладне мистецтво (29,3%), на відміну від архітектури (4,9%), скульптури (3,2%) та
графіки (1,6%). Виходячи з цього, основна увага приділялася аналізу творів живопису, які добиралися за
такими критеріями: високий естетичний рівень твору, живописний рівень та рівень технічного виконання
(для репродукцій). Вибір живопису обумовлено нами, ще й тому, що саме живопису належить виняткові
можливості у відтворенні дійсності, коли відбувається втілення філософських, соціальних, естетичних і
етичних ідей певної епохи через власну інтерпретацію художника, який, таким чином, створює власний
неповторний світ.
Важливим, на нашу думку, є безпосереднє сприймання оригінальних творів живопису, яке
відбувалося під час відвідування музеїв. Вивчаючи різні напрями й стилі в живописі, ми усвідомлюємо,
що жодна репродукція чи слайд не може передати атмосферу, "подих" епохи, що відтворені в ній. Тому
ознайомлення з музейним живописом ми вважаємо чи не найголовнішим у розвитку навичок сприймання
твору мистецтва й формуванні естетичного світосприймання особистості. Так, наприклад, представлені в
Житомирському краєзнавчому музеї картини XVI – початку XХ ст., переважно країн Західної Європи,
надають можливість "живого" спілкування студентів із живописом. Обов’язковим підсумком
відвідування музеїв (наприклад, Житомирського краєзнавчого музею, Кмитівського музею
образотворчого мистецтва) та художніх виставочних залів було написання міні-творів про враження від
сприймання живопису.
Найважливішою педагогічною умовою, що ефективно впливала на підготовку майбутніх учителів до
формування естетичного світосприймання в учнів початкових класів за допомогою творів живопису, ми
вважаємо формування навичок естетичного сприймання творів живопису.
Для успішної реалізації означеної педагогічної умови необхідно здійснювати всю роботу через
призму того, що естетичне сприймання – вид естетичної діяльності, що виражається в цілеспрямованому
й цілісному сприйманні твору мистецтва або будь-яких інших предметів, явищ як естетичної цінності та
супроводжується естетичними переживаннями. Ми керувалися тим, що естетичне сприймання – це не
просте відтворення живописного твору у свідомості, а складний процес співучасті й співтворчості
суб’єкта, що сприймає. Важливим моментом цього процесу є "перенесення" реципієнтом образів і
положень із твору мистецтва в особисте життя, а також у безпосередні ситуації, здійснюючи таким
чином ідентифікацію героя з власним "Я". Реалізація цієї умови забезпечувалась, насамперед, через
тематику й зміст лекцій, семінарських занять, їх логічну послідовність, які формували в студентів певне
коло знань і вмінь, сприяли якісній зміні сприймання студентів та його переходу на вищий естетичний
рівень. Так дослідження показало: на момент початку навчання у ВНЗ студенти мають такий життєвий
досвід, що без вагань можуть визначити загальний характер, настрій твору, що свідчить про розвиненість
їх емоційної сфери. Проте за необхідності розібратися більш глибоко в змісті твору в студентів виникали
певні труднощі. Їх судження носили поверховий характер і свідчили про відсутність елементарних знань
про специфіку живопису. Отже, завдання навчити студентів "бачити" твір мистецтва визначила
стратегію нашої роботи, в якій ми основну увагу приділили аналізу живописних творів.
Проте, перш ніж проводити аналіз твору живопису, необхідно було дотриматися певних вимог щодо
сприймання цього твору [4; 5]. Так, виконуючи настанови М. Волкова [6], ми виділили три головні
вимоги ефективної організації сприймання картини: 1) зовнішні умови; 2) установка, підготовленість
глядача; 3) пояснення картини, її ідеї і засобів виразності.
Створення зовнішніх умов необхідне для повноцінного сприймання картин. Найефективнішими є
умови музеїв і виставкових залів, коли наявна можливість добору найбільш сприятливого фону для
певної картини, адже враховується вплив освітлення зали на сприйняття кольорової гами, манери
письма. Важливо зазначити, що за невдалим розташуванням картини, коли колорит, деталі, творча
манера автора не впливають на глядача, сприймається лише сюжетна оболонка твору. Також сприймання
картин у власній кімнаті притупляється звичкою. На думку М. Волкова, постійне спілкування з картиною
зайве, тому що для натхненного сприймання твору необхідна підготовка. Проте, ми дотримуємося
протилежної думки, вважаючи, що саме використання картин є одним із засобів естетизації простору та
створення певного естетичного настрою. У певній мірі цьому сприяють виставки репродукцій у
спеціальних кімнатах, кабінетах чи коридорах шкіл або інших приміщень навчальних закладів.
Також у спілкуванні з картиною, багато чого залежить від особливої установки на сприймання. Крім
психологічних аспектів (дія предмета на рецептори людини; активізація досвіду; цілеспрямованість
сприймання), існують і соціальні аспекти. Наприклад, вагомою установкою на сприймання картини є
суспільна оцінка. Учитель повинен цю оцінку (в якій він сам переконаний) прищеплювати дітям, тому
що впливати на оцінювання намальованого легше, ніж на оцінювання дійсності. Яскравим прикладом
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установки на сприймання під впливом суспільної оцінки є "слава імені". Значно більшу увагу викличе
сприймання картини, якщо її авторство приписують, зокрема, Тиціану або Левітану. Такий твір буде
сприйматися зі справжнім натхненням. Та найголовніше – це установка на емоційне сприймання
картини. "Лише емоції відкривають у мистецтві дійсний доступ до ідеї і багатства образу" [6: 17].
Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови для емоційного сприймання картини.
Кульмінацією організації процесу сприймання картини є пояснення її ідеї і засобів виразності, що
фактично є аналізом твору, який проводить учитель. Аналіз художнього твору в його науковому вияві –
це процес дослідження того, як зміст визначає форму, тобто як художня ідея твору вимагає саме такого
втілення. Для здійснення аналізу художнього твору реципієнту необхідно мати уявлення про деякі
естетико-теоретичні основи образотворчого мистецтва, які допоможуть визначити, що ж саме є змістом
твору та засоби його втілення.
Студенти, що опанували навичками аналізу твору живопису, здатні на практиці застосувати методику
формування в молодших школярів уміння критично аналізувати твір і вести мову про мистецтво [7].
Живописні твори спонукають учнів по-новому дивитися на світ, спостерігаючи його красу. А навички
сприймання художнього твору поступово розвиваються: від елементарного вміння роздивлятися картину
до розуміння художніх засобів, за допомогою яких виражено зміст, і власного оцінювання твору, що
сприяє підвищенню культурного рівня молодших школярів. Наприклад, при розробці теми "Живопис
рідного краю. Житомирські художники" ми враховували можливість збагачення емоційного досвіду
майбутніх учителів через "живе" спілкування з картинами. Демонструючи декілька картин
житомирських художників, ми пропонували студентам проаналізувати ці твори, за допомогою методу
асоціацій, на основі сильного враження, яскравого переживання. Під час такого аналізу реципієнт
визначає побудову твору, що зумовлює форму та через зорові відчуття й асоціативні зв’язки сприймає
образ. Студенти знайомилися з тим, що зміст художнього твору є, передусім, почуття, думки,
переживання людини і виявляється зміст твору живопису в наших асоціаціях. Саме в нашій уяві
символіка мистецтва набуває конкретного образного втілення. Наприклад, майбутні вчителі намагалися
зрозуміти, як у портретах житомирських художників О. Жегунова, М. Бутковського розкривається
внутрішній світ людини, всесвіт її душі, натхненної чи зламаної стражданням і піднесеної до співчуття.
Отримані знання дозволяють студентам більш свідомо розібратися у власних почуттях, які виникають
при сприйманні картин, зрозуміти причину їх виникнення, що сприяє глибокому осягненні змісту тієї чи
іншої картини та впливає на кореляцію естетичного світосприймання особистості.
Як вже зазначалося, психофізіологічною передумовою формування естетичного світосприймання в
особистості є синестезія, як здатність до асоціативно-образного відображення життя. На нашу думку,
сприяє розвитку синестезії в особистості виконання під час семінарських занять творчих вправасоціацій. Так, студентам пропонувалось ідентифікувати себе з образом певної картини (наприклад,
Я. Вермеєра "Дівчина з листом", "Любовний лист") та відтворити власну фізичну й психологічну
характеристику: а) у вигляді текстової інформації (монологу чи діалогу з персонажем картини); б) як
театралізовану міні-виставу за участю двох і більше студентів (з дотриманням деталей картини в
костюмах й атрибутиці). Таке сприймання образу базується на міжчуттєвих зв’язках й асоціаціях та
характеризується глибшим, стійкішим, ніж емоція, почуттям. У подальшому перед студентами ставилось
завдання відобразити свій емоційний стан у вигляді замальовки, малюнка. Виконання цих вправ сприяло
розвитку емпатійності майбутніх учителів та створювало умови для їх творчої самореалізації в художній
діяльності.
У сприйманні твору живопису нами використовувалась також "рефлексивна" технологія. Процес
"пригадування знань" спрямований на забезпечення саморозвитку й самопізнання особистості. Так,
наприклад, під час вивчення теми "Мистецтво Відродження" студенти проводять художньоепістемологічний аналіз таких творів: а) А. Дюрер "Мадонна"; б) Рафаель "Сікстинська мадонна";
в) С. Боттічеллі "Портрет Симонетти Веспучі". За вимогами "спільного навчання" студентам було
запропоновано самостійно опрацювати матеріали з теми. На семінарському занятті їм ставилась низка
запитань: "Як художники доби Ренесансу зображали духовну сутність людини?"; "У чому полягає
суперечливий характер ренесансного гуманізму?" тощо. Пошук студентами відповідей на запитання
відбувався за етапами: рефлексія питання; обмін думками; формування певних позицій; їх
взаємооцінювання; корегування й утвердження позицій під час колективного обговорювання. Така
організація сприймання живописних творів на занятті-рефлексії вимагає відповідної творчої активності й
від викладача.
Прихильники інтеграції мистецтв пропонують різні шляхи сприймання творів мистецтва (або
окремого виду). Традиційний шлях – це формування основних умінь (наприклад, художніх чи
поетичних), що втілюється в художній діяльності. У цьому випадку в особистості розвивається
специфічна для певного виду мистецтв уява, яка є умовою сприймання мистецького твору. Новий шлях –
інтеграція мистецтв – веде до розширеного естетичного переживання, коли поєднуються емоції, знання
та самоусвідомлення. У цьому випадку йде мова про естетичну рефлексію – особистість глибше розуміє
сутність мистецтва через порівняння мов різних видів мистецтва, виявляється специфіка зв’язків між
видами. В освіті процеси інтеграції мають більше факторів впливу на розвиток особистості, а отже, дія
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такої освіти на учнів інтенсивніша [8: 203].
З огляду на специфіку роботи вчителів початкових класів, найбільше сприяє ефективності процесу
сприймання використання взаємозв’язку рідної мови й твору живопису. Наприклад, у нашій методиці ми
застосовували один із найбільш педагогічно доцільних методів розвитку в особистості здатності до
цілісного емоційного усвідомлення естетичних явищ – порівняльний метод, який сприяє глибокому
розумінню мистецтва, розвитку почуттів, умінню їх висловлювати. Цей метод можна використовувати не
лише під час порівняння творів одного виду мистецтва, а й у процесі зіставлення творів різних його
видів, що надає можливість не лише глибше зрозуміти специфіку вираження почуттів у живописі,
музиці, поезії, а й закріпити знання про мистецтво як специфічну форму відображення реального світу.
Під час вивчення теми "Художні напрями мистецтва кінця ХІХ–ХХ ст.: від імпресіонізму до
постмодернізму" ми пропонували майбутнім учителям дослідити взаємозв’язок мовленнєвої інтонації у
поезії символізму цього періоду та живописного стилю символізму. Порівнювали, наприклад, символізм
у поезії І. Северянінова та поетичну живописність у творчості С. Судейкіна і М. Сапунова; або поетичні
рядки В. Маяковського і кубізм П. Пікассо. Студенти, сприймаючи твори різних видів мистецтва,
уважніше й більш усвідомлено намагалися прослідкувати за ритмом мови та ритмом мазків і кольору в
працях художників. Свої враження висловлювали як в усній оповіді, так і в літературних міні-творах,
додатково отримуючи завдання самостійно знайти для порівняння твори поетів і художників, що
виконані в одному стилі.
Отже, усе сказане дає підстави вважати зазначені педагогічні умови такими, що сприяють
ефективності процесу підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в
молодших школярів за допомогою творів живопису.
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Шмелёва Т. В. Педагогические условия подготовки будущих учителей начальных классов к
формированию эстетического мировосприятия у младших школьников.
В статье рассматриваются пути улучшения профессиональной подготовки учителя начальных классов
к формированию эстетического мировосприятия у младших школьников с помощью произведений
живописи в специально организованных педагогических условиях. Автором проанализировано формы и
методы организации учебно-воспитательного процесса при соблюдении определенных педагогических
условий.
Shmelyova T. V. The Pedagogical Conditions for Primary School Future Teachers Preparation of Junior
Pupils’ Aesthetic Worldview Formation.
The ways of primary school teachers’ proffessional preparation for junior pupils aesthetic worldview formation
with the help of arts under the specially organized pedagogical conditions improvement are reviewed in the
article. The forms and methods of teaching and educational process under the special pedagogical conditions
are analized by the author in the article.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ
"БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" У ВНЗ
У статті розглянуто вимоги до здорового життя студентської молоді, аспекти залучення студентів
до збереження власного здоров’я, на основі аналізу діючої програми з безпеки життєдіяльності,
визначено групи питань формування здорового способу життя, що вивчаються в курсі "Безпека
життєдіяльності". Запропоновані методики формування здорового способу життя студентів.
Сучасний стан здоров’я населення України характеризується негативними тенденціями:
поширюються епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу; збільшується захворюваність на серцевосудинні та онкологічні хвороби та смертність унаслідок них; підвищується частота вроджених аномалій
тощо. У цілому відмічається зменшення тривалості життя, скорочення чисельності населення,
відбувається депопуляція.
Урбанізація, автоматизація виробництва, зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного
навантаження, інформаційні перевантаження, впливають на здоров’я молодих людей. Дослідження,
проведене протягом 5 років кафедрою охорони праці Житомирського державного університету імені
Івана Франка, свідчить про погіршення функціонального стану організму та здоров’я студентів під час
навчання [1]. Мета нашої роботи полягала у визначенні основних аспектів формування здорового
способу життя студентів та включенні їх у відповідні методики при вивченні дисципліни "Безпека
життєдіяльності".
Загальні теоретичні питання формування здорового способу життя розглянуто в роботах Г. Анасенка,
С. Бондаревського, О. Дубогай, С. Кириленко В. Новосельського, В. Платонова, В. Оржеховської.
Змістовна частина проблеми виховання навичок здорового способу життя докладно розкривається в
дослідженнях В. Артемова, В. Моченова, Р. Баєвського, В. Войтенко. Соціально-медичні аспекти
формування здорового способу життя висвітлені в публікаціях М. Амосова, І. Брехмана, Ю. Лисицина, В.
Ліщука, Е. Мосткова.
Доведено, що формування здоров’я на 50% залежить від способу життя, на 20% – від спадкової
інформації, на 10% – від медичного обслуговування і на 20% – від сумарної дії чинників середовища.
Отже, визначальним є спосіб життя, що включає: рівень виробництва і продуктивності праці; ступінь
задоволення матеріальних і культурних потреб; загальноосвітній і культурний рівень; особливості
харчування; рухової активності; міжособистісних взаємин; наявність шкідливих звичок тощо.
Здоровий спосіб життя визначається С. Закопайло як сукупність форм і способів повсякденного
культурного життя особистості, що базуються на моральних нормах, цінностях і практичній діяльності,
спрямованої на зміцнення адаптивних можливостей організму. М. Власюк розглядає здоровий спосіб
життя як комплекс оздоровчих заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини, підвищення його
працездатності, продовження творчого довголіття [2; 3].
В. Войнов зазначає, що здоровий спосіб життя це – система видів життєдіяльності суспільств,
соціальних груп і особистості, обумовлених соціально-економічними умовами життя. Це такий тип
повсякденного поводження індивіда (соціальної групи, нації й т.д.), що сформований у відповідності з
усією конкретно-історичною системою взаємодії соціальних і біологічних факторів. Головне
спрямування – підвищення рівня здоров'я як вихідної передумови гармонійного розвитку людської
життєдіяльності [4].
Складові здорового способу життя включають елементи, які стосуються всіх аспектів здоров’я –
фізичного, психічного, соціального і духовного. Найважливіші з них: усвідомлення цінності здоров’я;
відсутність шкідливих звичок; раціональне, збалансоване харчування; умови побуту; умови праці; рухова
активність.
Здоровий спосіб життя характеризується певними факторами, яка позитивно позначається на стані
здоров'я. Серед них: активна життєва позиція; задоволення від фізичної діяльності, фізичний і духовний
комфорт; повноцінний відпочинок; збалансоване харчування; відмова від шкідливих звичок; регулярне
профілактичне звернення до медичних працівників; регулярна фізична й рухова активність [5].
Зрозуміло, що все це має відбуватися на фоні економічної й матеріальної незалежності, психологічно
позитивного відношення до життя.
Формуючи думку студентів щодо збереження власного здоров’я варто виділити три аспекти даної
проблеми. Перший – інформаційний. Студенти мають право на отримання інформації про екологічні,
фізичні, соціальні, психічні фактори впливу на здоров’я. У процесі вивчення дисципліни пропонується
засвоїти наслідки їх дії та відповідні методики збереження здоров’я. Другий аспект – виховний. У
процесі навчання пропонується спрямування студентів на мотивацію до реалізації здорового способу
життя. Третій аспект – діяльнісний. У ході його реалізації пропонуються наступні заходи: фізичні
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вправи, повноцінне харчування та створення психологічно комфортного середовища як у групі, так і у
ВНЗ у цілому.
В основі формування здорового способу життя студентів – сім’я. Продовження сімейного виховання в
роботі навчальних закладів (програмні та факультативні навчальні курси): ЗОШ; заклади фізичної
культури та спорту. Реалізації поставлених завдань сприяє робота центрів соціальної служби для молоді,
оздоровчих та медичних установ. Суттєвим є виконання програм за місцем проживання, що ініціюються
державними установами; програм та проектів різноманітних громадських організацій; інформаційних
заходів, що пропонуються в ЗМІ та інших джерелах інформації.
У загальному вимоги до здорового способу життя студентської молоді варто поділити на дві групи.
Найпростіші із цих вимог і відповідних правил випливають із елементарної необхідності успішного
виживання й адекватного пристосування до навколишнього середовища. Їх людина засвоює із самого
дитинства – одягається відповідно до погоди, миє руки перед відвідуванням домашнього приміщення або
прийомом їжі, регулярно чистить зуби й т.д. Інші, більш серйозні та змістовні особливості складової
здорового способу життя (правильний режим праці, відпочинку, харчування, рухової активності в
цілому, загартовування, профілактика шкідливих звичок, виконання вимог санітарії і гігієни, власна
оцінка екологічних умов, культура міжособистісного спілкування) пізнаються людиною в процесі
навчання й виховання протягом всього життя.
У навчальних закладах (зокрема ВНЗ) залучення студентів до здорового способу життя реалізується
через включення відповідних питань до змісту навчальних дисциплін. Так, програмою з "Безпеки
життєдіяльності" передбачено вивчення кола питань, що спрямовані на збереження та зміцнення
фізичної, психічної, духовної складових здоров’я.
Слід зазначити, що серед вимог до змісту, обсягу і рівня підготовки студентів зазначається і вміння
зберегти своє здоров’я, що передбачає, на думку В. Бобрицької, володіння рядом навичок:
- організації раціонального харчування з урахуванням вікових, статевих та морфофункціональних особливостей, індивідуального способу життя;
- компенсації негативного впливу надмірного психоемоційного навантаження;
- профілактики патогенного впливу стресових подразників;
- формування толерантного ставлення до оточуючих і запобігання конфліктам;
- профілактики небажаної вагітності та її негативних наслідків;
- збереження власного репродуктивного здоров’я та попередження вроджених хвороб;
- забезпечення повноцінного догляду за власною дитиною, формування у сім’ї культури здоров’я й формування основ ведення здорового способу життя;
- запобігання вживанню наркотичних, психотропних та токсичних речовин;
- створення індивідуальної системи захисту в ситуації залучення до їх застосування [6: 56].
Питання збереження здоров’я, що вивчаються в курсі "Безпека життєдіяльності" можна об’єднати у
три основні групи.
Соціальна складова здоров’я:
- профілактика шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія, венеричні захворювання, СНІД; формування позитивних потреб і звичок людини);
- умови праці та відпочинку (фізіологічна обумовленість функціонування організму у відповідному технологічному оточенні; вивчення негативного впливу окремих рослинних та тваринних організмів; практичне застосування засобів індивідуального захисту; акцентуалізація взаємозв’язку екологічних криз та здоров’я людини).
Фізична складова здоров’я:
- харчування (раціональне харчування; розуміння гранично допустимих концентрацій шкідливих
речовин в продуктах харчування);
- вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення.
Психічна та духовна складова здоров’я:
- розуміння глобальних небезпек (суїцид, війни, тероризм);
- соціальні небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем окремих людей (проституція, перебування в небезпечних культових організаціях, входження в ситуації криміногенного
характеру).
Зазначені вище питання здорового способу життя реалізуються нами під час лекційних, практичних
та лабораторних робіт, а також педагогічної практики.
При вивчені питань першої групи ми використовуємо рольові ігри, аналіз та вирішення проблемних
ситуацій, методику "Мовою плаката", комплекси фізичних вправ та тренінгів. Наприклад, рольова гра
"Моделювання ситуації відмови від цигарок, вживання алкогольних напоїв та наркотиків". Студенти
розігрують запропоновану викладачем ситуацію. Під час гри головний герой повинен аргументовано
відмовитись, залежно від ситуації, від або цигарок, або алкоголю, або наркотиків.
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Під час проведення методики "Мовою плакату", студентам пропонується знайти на малюнку 10 або
більше порушень правил безпеки, що можуть негативно вплинути на стан здоров’я.
Комплекси фізичних вправ студенти засвоюють на практичних заняттях, де вивчаються питання умов
праці та відпочинку. Зокрема, сьогодні студенти багато часу проводять за роботою на комп’ютерах. Це
призводить не тільки до погіршення зору, а і до порушення постави, перенапруження, зменшення
рухової активності. Тому ми пропонуємо студентам комплекс вправ, які дозволяють зняти напругу в
області шиї, покращити зір.
Наприклад, деякі вправи для збереження зору:
1) заплющити очі, не напружуючи очних м’язів; на рахунок "чотири" широко розплющити очі і
подивитись у далину; повторити 4-5 разів;
2) при нерухомій поставі голови перевести погляд, фіксуючи його, вгору, потім прямо; таким же
чином униз-прямо-праворуч-прямо-ліворуч-прямо; повторити 4-5 разів; вправа для покращення постави
тулуба в цілому: у положенні сидячі надавити вказівним пальцем на підборіддя, зробити рух шиєю назад,
у такій позі залишатися впродовж 5 секунд;
3) в положенні стоячи покласти руки на стегна, далі повільно відхилятися назад дивлячись угору;
повернутись у вихідне положення; повторити 10 разів.
Також студентам пропонується вивчення основних санітарно-гігієнічних правил роботи на
комп’ютері, де вказано вимоги до правильного положення тіла людини при роботі та час безперервної
роботи за комп’ютером. Набуті навички формувалися студентами в процесі самостійної роботи та під час
педагогічної практики.
Питання другої групи реалізуються через практичні завдання, що пов’язані з життям. Так,
особливості раціонального харчування розглядаються при проведені лабораторних роботах. У ході
теоретичної частини робіт студентам пропонується ознайомитися з властивостями харчових продуктів, їх
загальним впливом на роботу органів людини та необхідним вмістом в раціоні харчування. Практична
частина передбачає наступні завдання: складання добового раціону харчування з врахуванням
рекомендацій: кількості необхідних мікроелементів, методів обробки продуктів, необхідної енергетичної
цінності, вмісту жирів, білків та вуглеводів, переліку продуктів тощо. При роботі значна увага
приділяється екологічним особливостям місцевості та наявним макро- і мікроелементам, що входять до
складу ґрунтів і відповідно продуктів рослинного і тваринного походження; визначення із
запропонованих зразків продуктів (чіпси, йогурти, консерви, рулети тощо) тих, які найбільш безпечні
для вживання за вмістом харчових добавок, барвників, модифікованих рослин, консервантів,
ароматизаторів, терміну придатності. За результатами роботи складається перелік продуктів, що
відповідають зазначеним вище вимогам.
При вивченні питань психічної та духовної складових здоров’я використовуються активні методи
навчання.
Аналіз конкретних ситуацій, серед яких виділимо: ситуацію-проблему, ситуацію-попередження,
метод інциденту.
Ситуація-проблема є описом реальної проблемної ситуації. Мета студентів: знайти рішення ситуації
або дійти висновку про неможливість даного рішення.
Ситуація-попередження пов’язана з описом застосування вже прийнятих раніше рішень; у зв'язку із
чим вона має тренувальний характер, служить ілюстрацією до тої або іншої теми. Перед студентами
ставляться завдання: проаналізувати подібні ситуації, знайдені рішення, використавши при цьому набуті
теоретичні знання.
Метод інциденту передбачає уведення несприятливих факторів щодо вирішення проблемної ситуації.
Серед них: дефіцит часу, інформації щодо відповідних надзвичайних обставин.
Зазначимо, що аналіз та вирішення конкретних ситуацій може проводитись за синанон-методом у
вигляді гри за двома варіантами. Перший варіант проводиться у вигляді індивідуальної гри: на "гарячий
стілець" сідає кожен з студентів, а його опитують всі інші. Оцінювання здійснюється "експертною
радою", яка складається з найбільш підготовлених та максимально об’єктивних студентів групи. Другий
варіант передбачає групову гру: студенти розбиваються на 3-4 команди. Ситуація обговорюється в
команді протягом 10-12 хвилин. На гарячій стілець сідають по черзі представники кожної команди, які
представляють погляди своєї групи або власну точку зору на запропоновану ситуацію та варіанти її
вирішення.
Перед початком заняття викладач визначає правила проведення заняття:
1. Протилежною командою пропонуються запитання по темі заняття або запропонованій ситуації;
висловлюються репліки, спрямовані на викликання негативних реакцій (з метою формування емоційної
стабільності, толерантності до різних точок зору тощо). Запитання можуть задавати і представники власної команди.
2. Відповідь учасника містить наступні елементи: як він орієнтується у навчальному матеріалі; наскільки успішно презентує точку зору своєї команди; наскільки зберігає емоційну стабільність.
3. Час опитування представника команди – 2-5 хвилин.
4. Не можна ображати особистісні якості учасників, підкреслювати їх фізичні недоліки тощо.
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5. Шкала оцінювання обернена.
"Експертна рада" оцінює учасників за двома напрямками: знання, вміння, навички поведінки в
запропонованій ситуації, спосіб її вирішення, орієнтація в навчальному матеріалі тощо; емоційна
стабільність учасника, самовладання, вміння контролювати власні негативні емоції, вести діалог.
Переможець визначається за меншою сумою балів. Після закінчення розгляду ситуації і визначення
переможців викладач проводить аналіз заняття: визначає найактивніших учасників, що виявили глибокі
знання із запропонованої теми, ставили доречні запитання та репліки; акцентує увагу та з’ясовує
причини емоційної нестійкості певних учасників; зазначає на необхідність професійного
самовдосконалення; пропонує методи зняття негативної психологічної напруги.
Тестування, Наприклад, за тиждень до початку заняття за темою "Конфлікти" студентам
пропонується самостійно вивчити літературу й з'ясувати основні поняття: "модель поведінки особистості
в конфлікті", "стратегія поведінки в конфлікті". На занятті студенти працюють із тестами "Самооцінка
конфліктності", "Тактика поводження в конфлікті", "Чи загрожує вам нервовий зрив" та за допомогою
викладача аналізують їх результати, визначають шляхи корекції поведінки.
Комунікативний тренінг. Наприклад, учасникам виконання відповідних завдань пропонується
створити коло, в центрі якого відбувається демонстрація традиційних ситуацій (привітання, знайомства,
колективного прийняття рішень, розмова з начальником, викладачем, висування вимог, побажання
тощо). Викладач слідкує за ходом інсценування, коректує. Студенти обговорюють шляхи більш
доцільного вербального та невербального спілкування.
Тренінг з невербального спілкування може проводитися у вигляді вправ-ігор. Наприклад, студенти
поділяються на пари. Вони знаходяться на різних берегах бурхливої річки. Потрібно за допомогою
жестів передати інформацію про можливі способи переправи через річку.
Слід зазначити, що студентська молодь є носієм репродуктивного, творчого, економічного потенціалу
країни, тому проблема формування, збереження, зміцнення здоров’я повинна займати одне з
найважливих місць у сфері її життєвих та професійних інтересів. Подальшу роботу ми передбачаємо в
реалізації студентами запропонованих методик в повсякденному житті та під час педагогічної практики.
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Васильева Р. Е. Формирование здорового образа жизни студентов при изучении дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" в ВУЗ.
В статье рассмотрены требования к здоровой жизни студенческой молодежи, аспекты вовлечения
студентов к сохранению собственного здоровья, на основе действующей программы по безопасности
жизнедеятельности, определены группы вопросов формирования здорового образа жизни, что
изучаются в курсе "Безопасность жизнедеятельности". Предложены методики формирования
здорового образа жизни студентов.
Vasylyeva R. Yu. The Formation of Healthy Life-Style of Students Studying "Safety of Vital Functions" in
University.
The requirements to the healthy life of the student's youth, the aspects of the attraction of students to
preservation of own health, the questions of the healthy life-style formation which are studied in a course "Safety
of vital functions" are considered in paper. Techniques of the healthy life-style formation of the student's life are
offered.
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СОЦІАЛЬНА ПЕРЦЕПЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджено особливості сприймання, розуміння та оцінки педагогом особистості вихованця.
Розкрито стійкі та однозначні категорії соціальної перцепції для позначення зовнішнього вигляду і
поведінки людини, яку пізнають. Охарактеризовано механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія,
рефлексія. Зауважено, що у навчально-виховному процесі важливе місце належить взаєморозумінню і
взаємопізнанню двох об'єктів: педагога та вихованця.
Принципи навчання і виховання потребують стійких та визначених стосунків між педагогом та
вихованцем. А це досягається за умови існування взаєморозуміння та взаємопізнання. Аналіз труднощів
у навчально-виховному процесі показує, що в більшості педагогічних працівників недостатньо
сформованою є соціальна перцепція – процес з активним зворотнім зв'язком, який обов'язково включає в
себе розуміння. Образ людини, що формується у процесі сприйняття, несе інформаційне навантаження і
відіграє регулюючу роль у процесах взаємодії, допомагає побудувати лінію поведінки стосовно людини,
яка є об'єктом сприйняття. Знання структури цих образів, їх об'єму, компонентів, ступеня усвідомленості
полегшує процес навчання та виховання [1].
Доречно зауважити, що роль соціальної перцепції в життєдіяльності людини знайшла відображення у
багатьох працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Зокрема, вивчалися соціально-перцептивні
характеристики спільної діяльності (Г. Андреєва, А. Коссаковски, М. Обозов, Х. Теджфел, С. Фрейзер,
А. Хараш, П. Шихирев, А. Юревич); механізми соціальної перцепції, що обумовлюють ефективність
взаємодії людей (В. Агеєв, О. Бодальов, І. Кон, Б. Паригін, Т. Хайдер, В. Ядов); проблеми підвищення
точності міжособистісного сприймання, розвитку соціальної перцепції (А. Бандура, М. Герберт,
M. Даннет, К. Девіс, О. Донцов, Г. Келлі, Дж. Кемпбелл, Р. Кричевський, К. Левін, Л. Петровська,
З. Фрейд); особливості міжособистісного сприймання в різних сферах життєдіяльності, спілкування
людини (Л. Гозман, Я. Коломінський, Р. Кричевський, С. Максименко, М. Пірен, В. Семиченко, В. Циба,
Н. Чепелєва, Ю. Швалб, Ю. Шерко тощо), зокрема, в наукових і виробничих колективах (Т. Базаров,
В. Соловйов, А. Свенцицький), у спорті (Р. Кричевський, А. Марженя, Т. Миронова, М. Новіков), у
педагогічному процесі (Е. Дубовська, Л. Савенкова, Т. Яценко) [2]. Але на сьогоднішній день проблема
взаєморозуміння та взаємопізнання двох об'єктів: педагога та вихованця потребує детальнішого
вирішення. Метою даного дослідження є аналіз особливостей сприймання, розуміння й оцінка педагогом
особистості вихованця.
Термін "соціальна перцепція" був запропонований Дж. Брунером. У загальному вигляді він означає
формування у свідомості людини образу іншого. Дослідження соціальної перцепції зосереджені на
вивченнні двох блоків проблем: аналізі особливостей суб’єкта й об’єкта міжособистісного сприймання й
аналізі його механізмів. Соціальна перцепція є передусім пізнавальним процесом. Невід’ємною
частиною будь-якого соціально-перцептивного процесу є емоційно-мотиваційний та поведінковий
аспекти життєдіяльності особистості [3: 95]. Зміст поняття "соціальна перцепція" включає сприймання не
тільки фізичних властивостей об’єкта, а також його внутрішніх характеристик: намірів, думок,
здібностей, емоцій, установок, цінностей тощо.
Специфічними рисами соціальної перцепції є те, що:
а) соціальний об’єкт не пасивний, не байдужий до того, хто його сприймає; тут виявляється так звана
"подвійна суб’єктність" – взаємне сприймання і пізнання, коли для побудови стратегії взаємодії беруться
до уваги не тільки потреби, мотиви та настанови власні, але й іншого;
б) впливаючи на об’єкт сприймання, перцептор прагне трансформувати уявлення про себе в
сприятливий для своїх цілей бік;
в) увага суб’єкта зосереджена не на моментах породження образу як результату відображення
реальності, що ним сприймається, а на змістових і оцінних інтерпретаціях об’єкта сприймання, в тому
числі і причинних;
г) сприймання соціальних об’єктів характеризується більшою злитістю пізнавального та емоційного
компонентів, більшою залежністю від мотиваційно-смислової структури суб’єкта, що сприймає [4].
Як зазначає П. Шихірев, у процесі соціальної перцепції, по-перше, значно більше уваги приділяється
внутрішньому змісту (наміри, ставлення тощо), ніж зовнішній формі об’єкта; по-друге, процес соціальної
перцепції має властивість реципрокності (взаємності); по-третє, перцептор у силу подібності з об’єктом
перцепції (іншою людиною) може робити висновки за аналогією.
Суттєвим проявом специфіки власне соціальної перцепції є також її рефлексивний характер. Адже
загальновідомо, що рефлексія – це специфічна властивість пізнання людини людиною, коли суб’єкт
пізнання різними засобами реконструює у власній свідомості елементи внутрішнього світу інших людей
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– об’єктів сприймання [4]. Ці елементи включають, перш за все, настанови, ставлення, емоційні стани,
цілі діяльності особистості – об’єкта пізнання.
Таким чином, соціальна перцепція є не стільки власне сприйманням, скільки всією сукупністю
когнітивних процесів, які забезпечують сприймання і пізнання особистості чи групи. Невід’ємними
складовими соціальної перцепції, окрім когнітивної (пізнання як сукупності уявлень про соціальний
об’єкт, розуміння його як раціонально-логічне пояснення; прогнозування його станів і процесів), є:
- емоційна (емпатія, співчуття, співпереживання);
- діяльнісна (поведінкова, конативна);
- мотиваційна (відображає ступінь ідентифікації суб’єкта з об’єктом, визначає специфіку діяльнісного і емоційного компонентів та має регулятивний вплив на поведінку суб’єкта через знання про те,
як зорієнтований у певних ситуаціях об’єкт сприймання) [5; 6].
З іншого боку, в структурі соціальної перцепції виокремлюють:
- суб’єкт сприймання (група, особистість);
- об’єкт сприймання (група, особистість);
- власне процес сприймання;
- внутрігрупове сприймання;
- зовнішньогрупове сприймання;
- безпосередній результат цього процесу – індивідуалізований (груповий) образ соціально значущого об’єкта [6; 4].
Залежно від особливостей суб’єктів і об’єктів соціальної перцепції розглядають такі її різновиди:
- внутрішньогрупове міжособистісне сприймання, специфічними характеристиками якого є
сприймання статусу особистості в групі, загальна оцінка особистості чи окремих її рис, сприймання
внеску особистості в спільну діяльність;
- сприймання особистістю власної групи, її статусно-позиційної і ціннісно-нормативної структури; цілей і завдань спільної діяльності, прогнозування її успішності, референтності тощо;
- сприймання особистістю іншої групи як певної цілісності, сприймання різниці між власною та
іншою групами тощо;
- міжособистісно-міжгрупове сприймання, тобто сприймання певних осіб, що належать до іншої
групи;
- сприймання групою одного з своїх членів, його прийнятність для групи, оцінка його ділових,
комунікативних якостей тощо;
- групове сприймання представника іншої групи як особистості, що має неповторні індивідуально-психологічні риси;
- міжгрупове сприймання на основі соціальної категоризації (розподілу людей на групи), соціальної ідентифікації (зарахування себе до певної групи чи категорії) тощо;
- сприймання групою самої себе (групове самосприймання) як єдиної і унікальної цілісності [5].
Така класифікація відображає широке розуміння сприймання соціальної сфери та інших людей, а
саме: сприймання і пізнання членами групи один одного та членів іншої групи; сприймання себе, своєї
групи, іншої групи; сприймання групою свого члена та членів іншої групи. При цьому виокремлюються
три класи соціальних об’єктів соціальної перцепції: інша людина, група, ширша соціальна спільнота.
Відтак, залежно від співвідношення об’єкта і суб’єкта, говорять про міжособистісне сприймання, в
якому, у свою чергу, виокремлюють самосприймання і сприймання інших осіб та міжгрупове
сприймання [4].
У психолого-педагогічній літературі [7; 8; 9; 10] знайшли відображення різні аспекти вивчення
соціально-перцептивних умінь, зокрема, їх сутність та структура. Так, процес сприймання педагогом
особистості вихованця включає вміння правильно сприймати і визначати за виразом обличчя людини, за
її рухами, діями і вчинками, а також мовленнєвими реакціями психічний стан і емоційні переживання
цієї людини, вміння швидко прочитувати різного роду реакції вихованців на той чи інший педагогічний
вплив і перебудовувати свої дії і поведінку на основі одержаної інформації; вміння спостерігати,
"бачити" і швидко оцінювати педагогічну ситуацію, труднощі у своїй діяльності і діяльності учнів [9:
25].
Основними джерелами формування уявлень про особистість іншої людини є її зовнішність, поведінка і
діяльність. Для позначення зовнішнього вигляду і поведінки людини, яку пізнають, у дослідженнях з
соціальної перцепції [7; 8; 11; 12] складались досить стійкі та однозначні категорії, а саме:
- фізичний вигляд/обличчя, що вступає як складний багатомірний об'єкт, окремі елементи якого
відрізняються різною мірою інформативності; жести, які дозволяють зробити висновок про бажання
учня, його стан, про ставлення до подій, предметів, інших людей; постава і типові пози, які значною
мірою передають ставлення до іншої людини; хода, в якій знаходить вираження загальний стан учня,
в першу чергу його екстра- чи інтровертність; голос та мовлення, які відіграють значну роль у створенні враження про учня;
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- оформлення зовнішності (одяг, зачіска, прикраси);
- засоби виразної поведінки, що, відповідно до наукових тверджень, мають функції створення
образу партнера по спілкуванню, функції впливу і управління міжособистісними стосунками у спілкуванні.
Важливо зазначити, що значну роль у спілкуванні відіграють відбиття і психологічна інтерпретація
тих рухів, які людина виконує у зв'язку із завданнями, що випливають із її діяльності та сигналізують
іншим про її емоційний стан, наміри, про володіння певними навичками, про ступінь розвитку тих чи
інших звичок.
Аналіз досліджень показує, що формування вміння соціальної перцепції потребує розвинутості в
педагога уважності як своєрідного педагогічного вміння [13]. Уважність проявляється в особливому
ставленні до людей, у особливій спрямованості особистості на інших людей. І. В. Страхов вказує, що це
вміння виражається в здатності спостерігати психічний стан інших людей [14: 4].
Розуміння людиною інших людей розглядається як когнітивне явище, що пов'язане з певним
ставленням і поведінкою, котрі спрямовані на цих людей. Кожен із партнерів по взаємодії враховує не
тільки свої власні потреби, мотиви, а й відповідні запити іншого. Це відбувається за допомогою таких
механізмів взаєморозуміння як: ідентифікація, апатія, рефлексія.
Більше ста років тому німецький філософ Дільтей стверджував, що спостереження за людськими
істотами відрізняється від спостереження за іншими об'єктами, оскільки в першому випадку спостерігач
може проникнути в життя об'єкта шляхом співчутливої інтроспекції. Дійсно, без деякого розуміння
внутрішньої сутності людини важко сподіватись на взаєморозуміння. Щоб зробити висновок про
внутрішні переживання людини, потрібно, залишаючись самим собою, стати на мить кимось іншим і,
можливо, навіть солідаризуватись з ним. Ідентифікація в соціальній перцепції – це ототожнення
індивідом своєї особистості з особистістю іншого індивіду. В основі цього феномену лежить механізм
порівняння предметів, образів, явищ. Ідентифікація як цілеспрямований процес закінчується
визначенням схожості – різниці між двома особистостями у свідомості кожної з них [1].
Існує тісний зв'язок між ідентифікацією та іншим близьким за змістом явищем – емпатією.
Переживання людини не залишається непоміченим іншими людьми, що характеризує важливу людську
здібність: співчуття, співпереживання, співучасть. Відгук однієї людини на переживання іншої людини
називають емпатією. Як феномен міжособистісного контакту емпатія безпосередньо регулює поведінку
людей і визначає етичні якості людини. У процесі емпатичної взаємодії формується система цінностей, яка
в подальшому визначає поведінку людини по відношенню до інших людей.
Вираженість емпатії і її форма залежать як від природних особливостей особистості, наприклад, від
темпераменту, загальної чуттєвості (сенситивності), так і від умов виховання, життєдіяльності людини, її
емоційного досвіду. Емпатія виникає і формується у взаємодії, у спілкуванні. В основі цього процесу
лежить механізм усвідомленої чи неусвідомленої ідентифікації. Емоційна форма емпатії, як правило,
виникає при безпосередньому сприйманні переживань іншої людини [1].
Але і ідентифікація, і емпатія потребують розв'язання одного питання: як буде "той, інший", тобто,
партнер по спілкуванню, розуміти мене. Процес розуміння ускладнюється явищем рефлексії. Зрозуміти
іншого означає усвідомити його ставлення до себе як до суб'єкту сприймання. Рефлексія – це не просто
знання чи розуміння суб'єктом самого себе, але і виявлення того, як інші сприймають і оцінюють,
розуміють того, хто "рефлексує", його індивідуальні особливості, емоційні реакції і когнітивні уявлення.
У складному процесі рефлексії є, як мінімум, шість позицій, що характеризують взаємне відображення
суб'єктів: сам суб'єкт, яким він є в дійсності; суб'єкт яким він бачить самого себе; суб'єкт, яким його
бачать інші; і ті ж самі позиції, але з боку іншого суб'єкту рефлексії. Сприйняття людини людиною
можна порівняти з подвійним дзеркальним відображенням. У процесах спілкування ідентифікація і
рефлексія завжди виступають в єдності [1].
Необхідно вказати, що у психолого-педагогічних дослідженнях виділяють типи і рівні ідентифікації.
Так, у працях В. Собкіна [15] вивчаються "прийняття ролі" ("холодне" входження в позицію іншого) і
співпереживання ("тепле" проникнення) як два типи ідентифікації.
У теоритичній концепції соціальної перцепції, що розроблена Р. Л. Кричевським, визначаються три
рівні ідентифікації, а саме: перший – спостерігається бажання суб'єкта в чомусь слідувати значущому
іншому, другий – проходить деяке уподібнення в поведінці, в змінах характерологічного плану, третій –
значущий інший виступає для суб'єкта ідентифікації як своєрідний регулятор його поведінки. Слід
зазначити, що другий, і особливо третій рівні ідентифікації означають прийняття суб'єктом позиції
значущого іншого.
Розуміння особистості учня як суб'єкта спілкування залежить від сукупності внутрішніх умов
розвитку особистості педагога (вік, стать, спеціальність, досвід пізнання інших людей, індивідуальнопсихологічні особливості ). У зв'язку з цим потрібно зазхначити наступне:
- перцептивні вміння педагога вдосконалюються залежно від формування його особистості, зокрема, зростає глибина бачення різних емоційних станів й переживань людини, формується вміння
співвідносити ці стани з об'єктивними змінами в педагогічній ситуації;
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- збільшення обсягу елементів – ознак, що оцінюються педагогом, забезпечується зростанням
його професійного досвіду, водночас розширюється оцінка значущості цих елементів (простий перелік елементів-ознак поступається місцем виділенню серед них типового, неповторного і своєрідного
для певної людини);
- розуміння педагогом учнів залежить від його особистісного досвіду переживань, що нагромаджуються в процесі спілкування з дітьми; від ставлення до ситуації, яка викликала дані переживання і
того смислу, який він вносить у цю ситуацію, від умов спілкування в процесі спільної діяльності;
- педагоги як чоловічої, так і жіночої статі повніше характеризують осіб своєї статі, у той же час
спостерігається підвищена увага до окремих проявів експресивної поведінки, зовнішнього вигляду і
внутрішніх особливостей в оцінці учнів протилежної статі;
- педагоги-жінки всі якості особистості вихованця фіксують частіше, ніж чоловіки (за винятком
ставлення до праці);
- педагоги гуманітарного циклу частіше, ніж педагоги політехнічного циклу, фіксують усі якості
учня (за винятком ставлення до праці).
Отже, проаналізувавши процес соціальної перцепції, можна стверджувати, що сприймання, розуміння
та пізнання педагогом особистості вихованця є важливим фактором навчально-виховного процесу.
Формування цих умінь у педагога допомагає краще пізнати особистість за її зовнішністю, поведінкою та
діяльністю, а також полегшити процес навчання та виховання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бодалев А. А. Личность в общении. Избранные труды. – М. : Педагогика, 1983. – 271 с.
2. Худякова В. І. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої
загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05. – К.,
2003. – 20 с.
3. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти : навч. посібник. – К. :
Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 180 с.
4. Психологический словарь / [под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – [2-е изд.]. – М. :
Политиздат, 1990. – 494 с.
5. Андреева Г. М. Психология социального познания : учеб. пособие для студентов психол. и пед. спец. вузов.
– [2-еизд., перераб. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 288 с.
6. Андреева Г. М. Яноушек Я. Общение и оптимизация совместной деятельности. – М. : Изд-во Моск. ун-та,
1987. – 302 с.
7. Базилевская Л. С. Формирование социально-перцептивных учений у студентов педагогических вузов :
автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук. – Минск, 1984. – 19 с.
8. Бодалёв А. А. Восприятие и понимание человека человеком. – М. : Педагогика, 1983. – 271 с.
9. Ершова Л. Д. Особенности восприятия учителем личности ученика : автореф. дисс. на соискание учен.
степени канд. психол. наук. – Л., 1973. – 25 с.
10. Кондатьева С. В. Учитель – ученик. – М. : Педагогика, 1984. – 80 с.
11. Бодалёв А. А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л. : ЛГУ, 1970. – 134 с.
12. Кукосян О. Г. Профессия и познание людей. – Ростов н/Д : Ростов гос. ун-т, 1981. – 157 с.
13. Страхов И. В. Воспитания внимания у школьников. – М. : Учпедгиз, 1958. – 127 с.
14. Страхов И. В. Психология внимания. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1968. – 51 с.
15. Собкин В. С. К формированию представлений о механизмах прцесса идентификаци и в общении //
Теоритические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. – Краснодар : МВССО
РОФСР; Кубан. гос. ун-т, 1975. – С. 55–57.

Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Лизун И. Ф. Социальная перцепция как важный фактор учебно-воспитательного процесса.
В статье исследуются особенности восприятия, понимания и оценки педагогом личности воспитанника.
Раскрыты стойкие и однозначные категории социальной перцепции для обозначения внешнего вида и
поступков познаваемого человека. Охарактеризованы механизмы взаимопонимания: идентификация,
эмпатия, рефлексия. Отмечено, что в учебно-воспитательном процессе первостепенным являются
взаимопонимание и взаимопознание двух объектов: педагога и воспитанника.
Lyzun I. F. Social Perception as Important Factor of Educational Process.
The article deals with peculiarities of perception, understanding and evaluation of the pupil's personality by the
pedagogue. Constant and defined categories of social perception used to mark person's appearance behaviour
have been revealed. The mechanisms of mutual understanding (identification, empathy, reflection) are
characterized. It also deals with the significant place of mutual understanding and mutual acquaintance of two
objects: teachers and pupil in educational process.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НИЗЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ
ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
У статті охарактеризовані деякі сучасні соціально-психологічні особливості споживання
психоактивних речовин підлітками, проаналізовано фактори, які знижують ефективність
профілактичних програм, а саме: недоліки у змісті профілактичних програм та функціонуванні
суб'єктів профілактики, недостатня компетентність спеціалістів, умови, що пов'язані з середовищем
підлітка та сферою його соціально-правового захисту.
Процес становлення громадянського суспільства та економічно розвиненої української держави має
суперечливий характер: з одного боку – створює умови для розвитку вільної, гармонійно розвиненої,
патріотичної та активної особистості, здатної на подальші демократичні перетворення, а з іншого –
загострює проблеми найбільш уразливих груп населення.
Підлітки є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального та
духовного потенціалу, адже в недалекому майбутньому вони стануть визначальним фактором суспільнополітичного розвитку та соціально-економічного прогресу країни.
Зважаючи на психологічні та вікові особливості, соціальне становище, підлітки є вразливою
категорією українського суспільства. Стрімкий вплив негативних факторів соціалізації призводить до
поширення негативних явищ в підлітковому середовищі, зокрема вживання психоактивних речовин (далі
– ПАР).
У цьому контексті надзвичайно важливим є питання формування здорового способу життя підлітків,
бо майбутній розвиток країни залежить від психічного, фізичного здоров’я та соціального самопочуття
підростаючого покоління.
Упродовж останніх років дослідниками спостерігаються тенденції зростання кількості неповнолітніх
осіб, які вживають ПАР, зниження віку підлітків, що вперше пробують психоактивні речовини;
існування позазаконної доступності легальних наркотичних речовин (алкогольних і тютюнових виробів,
медичних препаратів); розширення спектру вживаних речовин та формування на цій основі особливої
молодіжної субкультури, однією з цінностей якої є незмістовне проведення дозвілля з вживанням
алкоголю та наркотиків.
За даними монографічного дослідження "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді":
"…близько 45-85% 11-16-річних коли-небудь вживали алкоголь; 30-75% – курили; 10-25% респондентів
серед 13-16-річних вживали наркотики" [1: 79].
Ці дані перекликаються з результатами останнього дослідження "Європейське опитування учнівської
молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин" (ESРAD) в Україні, в якому констатується, що
вживання алкогольних напоїв протягом останніх 30 днів перед опитуванням зазначили 62% учнів (62%
хлопців та 61% дівчат), а найбільш вживаними серед молоді віком 15-16 років наркотиками є марихуана
або гашиш (14% учнівської молоді вживали марихуану впродовж життя); транквілізатори або
заспокійливі (4% опитаних) та інгалянти (3% опитаних) [12].
Кількість учнівської молоді віком 13-16 років, яка наркотизувалася досить регулярно (кілька разів на
місяць), сягає щонайменше 10-20% [1].
За статистичними даними, на медичних обліках у 2008 році перебувало 124,8 тис. споживачів
наркотиків, серед яких майже п'ять тисяч неповнолітніх.
Простежується негативна тенденція до зниження середнього віку, в якому молодь починає палити,
вживати алкоголь та інші ПАР. Найбільша частка підлітків здійснює перші спроби вживання алкоголю й
тютюну в 11-річному віці або раніше [1]. Зокрема, "18% хлопців і 14% дівчат починають вживати пиво у
віці до 9 років" [2: 29].
Отже, процеси поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин у
середовищі українських підлітків не тільки мають визначене місце, але й останніми роками посилюються
і охоплюють дедалі більшу частину як юнаків, так і дівчат, починаючи з молодшого та середнього
шкільного віку, що загалом створює небезпеку формування нездорової генерації, значна частка якої
матиме сформовані хімічні залежності.
Одним з найважливіших завдань, що стоять перед закладами систем освіти, охорони здоров'я,
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України є впровадження
ефективних програм щодо попередження вживання ПАР учнівською молоддю.
© Мурашкевич О. А., 2010
159

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

Державні та громадські організації постійно розробляють та реалізовують певні проекти та заходи з
метою пропаганди здорового способу життя та локалізації й зупинення зростання кількості споживачів
психоактивних речовин серед підлітків.
Метою нашої статті є розгляд деяких аспектів низької ефективності програм профілактики вживання
психоактивних речовин серед підлітків.
Аналіз наукової літератури показує, що проблема вживання психоактивних речовин підлітками та її
профілактика розглядалась медиками, педагогами, психологами: А. Лічко, Е. Бабаян, Н. Копит,
В. Бітенський, І. Пятницька, Б. Братусь, П. Сидоров, Б. Херсонський, Н. Бурмака, Д. Колесов,
С. Белогуров, З. Коробкіна, А. Гоголєва, О. Маюров; різним соціально-педагогічним аспектам
профілактики вживання психоактивних речовин підлітками присвячені праці В. Панікова, Л. Фортової,
С. Шишкунова, Г. Золотової; ефективність підходів та програм профілактики вживання ПАР підлітками
розглядались такими науковцями, як С. Хомік, О. Романова, Л. Мирошниченко, В. Пеліпас, Л. Рибакова,
В. Оржеховська, О. Пилипенко, Н. Заверіко, Б. Лазоренко, Т. Бойченко, С. Березін, К. Лисецький,
Н. Максимова, І. Сорокіна та ін; ефективності профілактики в умовах навчального закладу присвячені
дослідження М. Лічутіної, О. Югової, О. Авєріної, О. Овчіннікова, В. Кузьмінова, І. Орлової, І. Шишової,
В. Чернишової, О. Удалової; з соціологічної точки зору програми профілактики аналізували В. Соболєв,
І. Рущенко, О. Балакірєва, О. Яременко, О. Сердюк, Ю. Бєлоусов.
Враховуючи обмеженні рамки статті, означимо два аспекти, на яких ми зосередимо увагу: по-перше,
деякі особливості сучасного споживання психоактивних речовин підлітками; по-друге, фактори, які
знижують ефективність профілактичних програм.
Наукове обґрунтування ефективних заходів профілактики з метою запобігання алкоголізації та
наркотизації підлітків у межах або поза межами навчальних закладів потребує врахування низки
соціально-психологічних особливостей, що характеризують сучасний стан споживання психоактивних
речовин підлітками.
Важливо зазначити, що вже визначені радянськими та українськими вченими А. Лічко, Д. Колесовим,
І. Пятницькою, Б. Херсонським, В. Бітенським, Н. Максимовою, В. Оржеховською, І. Шишовою
особливості підліткового споживання ПАР (вживання психоактивних речовин нерозривно пов'язане з
загальним процесом соціальної дезадаптації підлітка та завжди має груповий характер) на сучасному
етапі доповнюється якісно новими:
1. Ріст у порівнянні з попередніми роками темпів залучення дітей та підлітків до наркотизації.
Особливе занепокоєння викликає збільшення чисельності тих, хто споживає алкогольні та
слабоалкогольні напої [1; 3].
2. Переміщення споживання ПАР від типових груп підлітків, що належать до груп соціального ризику
до учнів з благополучних родин та елітних освітніх закладів [3].
3. Зростання вживання ПАР охоплює молодші вікові групи (молодших та середніх школярів)
зменшується вік перших спроб [1; 4].
4. Вживання ПАР провокує не тільки повну або часткову виключеність підлітка з навчальновиховного процесу, а й поширення ризикованих форм поведінки (ранні сексуальні зв'язки,
правопорушення) [3].
5. Збільшення відсотка підлітків, що вживають одночасно декілька речовин (полінаркотизм) [4].
6. Посилення охоплення алкоголізацію та наркотизацією молоді жіночої статі [1; 4].
Так, з 2003 по 2007 роки щотижневе споживання міцних напоїв серед 15-річних дівчат зросло більш
ніж у півтора разу; вина – 1,5-4 рази; 15-16-річні дівчата переважають над юнаками щодо вживання
слабоалкогольних напоїв; серед дівчат 15-20% вперше закурювали у 14 років, 10-20% – у 15 років, а 5%
дівчат-восьмикласниць щонайменш 1-2 рази в житті вживали нелегалізовані наркотики [1].
7. Зміна соціально-психологічного портрету сучасних учнів.
По-перше, як вказує С. Болтівець, на відміну від попередніх поколінь, вони мають не тільки
інформаційно-психологічний, а й особистісний, соціально-психологічний, психофізіологічний досвід
безпосереднього переживання психотропних ефектів, викликаних хімічними речовинами.
По-друге, сучасні підлітки перебувають у негативному емоційно-психічному середовищі близько 17
годин на день (підвищені навантаження та негативні колективні відношення в учбовому закладі,
несприятлива атмосфера в родині, вплив засобів масової інформації). Перебування в такому стані
тривалий час провокує частину з них до вживання психоактивних речовин [5].
8. Наявність моди на вживання ПАР в підлітковій та молодіжній субкультурі.
Дослідженням ESPAD в Україні у 2008 році відзначається: "Головними чинниками впливу на
прийняття рішення спробувати алкоголь уперше є: засоби масової інформації чи реклама за участю
відомих спортсменів, які для багатьох молодих людей, зокрема хлопців, є прикладом для наслідування"
[2: 29].
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Іншими словами, для підлітків модно та престижно вживати ту, чи іншу речовину, бо так роблять
співаки, актори, ведучі шоу, відомі та авторитетні люди, бо це притаманно їхньому сучасному
молодіжному, розкутому, екстремальному стилю життя.
Важливий аспект цієї особливості відзначає О. Сердюк: "Серед підлітків відзначається тенденція
зростання числа тих, хто зловживає наркотиками і психоактивними токсичними речовинами без
залежності, що свідчить про певну латентність цього явища. З іншого боку, різке зростання кількості
підлітків, які споживають адиктивні речовини без залежності, може свідчити не тільки про генералізацію
наркотизму в суспільстві, але і про проникнення певної моди на вживання адиктивних речовин у
молодіжну субкультуру" [6: 73].
Та як додає В. Лазоренко, наркотики стали атрибутом дозвілля та невід'ємним компонентом
спілкування, цьому також сприяє впровадження в соціальне життя елементів, так званої "нічної
культури" [4].
Зв'язок молодіжної та наркогенної субкультури аналізує також А. Макеєва, Н. Залигіна,
М. Позднякова, Д. Єнікеєва. Остання авторка звертає увагу на "контагіозність" (тобто "заразність")
вживання ПАВ в учнівському середовищі: "…кожний виявлений випадок наркоманії – це дуже важливий
захід профілактики, який дасть можливість врятувати дуже й дуже багато людських життів" [7: 3].
Резюмуючи вищезазначене в рамках цієї особливості, можна сказати, що скритий характер вживання
психоактивних речовин підлітками призводить до того, що визначена їх частина виходить з-під нагляду
та контролю не тільки спеціалістів педагогів, соціальних працівників, медиків, але й батьків (зважаючи
на їхній низький рівень освіченості стосовно ПАР), а враховуючи те, що це контагіозне явище (тобто
після появи одного підлітка, який вживає ПАР, безумовно, з'являться нові випадки), через деякий час у
суспільстві може бути виявлений окремий прошарок молодих людей, хворих на той чи інший вид
наркоманії.
9. Безпорадність та некомпетентність усіх категорій сімей (кризових, "неблагополучних", відносно
благополучних) стосовно психоактивних речовин. Перш за все, це негативний приклад батьків, що
демонструють адиктивні форми поведінки; відсутність знань та навичок стосовно впливу цих
батьківських моделей поведінки на вживання ПАР дітьми, навичок діагностики наркотизації дитини;
переважання в сучасному сімейному вихованні директивних методів виховання або моральних нотацій;
некомпетентність також обумовлена відсутністю на державному рівні науково обґрунтованих та
впроваджуваних заходів сімейного виховання тверезого способу життя [3].
10. Невідповідність існуючих форм профілактичної роботи сучасним вимогам. Переважання
дидактичних методів пасивного сприйняття інформації (лекції, написання щорічних "стіннівок") або
розважального характеру (виступи "агітбригад" тощо), які не викликають реальної зацікавленості у
підлітків [3].
11. Розширення спектру психоактивних речовин, які вживають підлітки, через використання
медичних препаратів, які містять наркотичні складові (або при перевищенні терапевтичної дози мають
психоактивний ефект), а також за рахунок потрапляння в Україну наркотичних речовин, яких раніше не
було [4].
Вищеназвані сучасні особливості та тенденції споживання ПАР підлітками, по-перше, є сигналом
надзвичайної небезпеки здоров'ю молодого покоління, бо щоденне тютюнопаління, регулярне вживання
алкоголю та нелегальних наркотиків у підлітковому віці несе великий ризик для здоров'я, і часто
свідчить про початок формування стійкої залежності (особливо для дівочого організму); по-друге, вони
зумовлюють зміни в практиці існуючих принципів, форм та методів профілактичної діяльності багатьох
суб'єктів.
Наприклад, сучасна профілактична робота в межах або поза межами навчальних закладів має
специфіку, яка полягає в необхідності:
а) попередження майбутніх рецидивів, тобто повторення учнями дій, спрямованих на досягнення
психоактивних ефектів за допомогою наркотичних речовин, бо серед старшокласників вже більша їх
частина є групою ризику.
б) починати активні превентивні дії стосовно шкоди тютюну й алкоголю не пізніше 6-го класу (бо з
цього вікового періоду починається стрімкий ріст вживання ПАР та формування хімічних залежностей);
в) невідкладного спрямування зусиль і ресурсів на активізацію профілактичних програм, які мають
бути невід'ємною частиною виховного процесу, охоплювати роботу з батьками та вчителями,
однолітками конкретних підлітків.
Характеристики вищезазначених особливостей допоможуть нам більш ґрунтовно зрозуміти сутність
факторів, які знижують ефективність профілактичної роботи, бо під час їх розгляду, нами виявлено, що у
певних аспектах вони дуже близько пов'язані з вищезазначеними особливостями, а у окремих випадках їх
обумовлюють.

161

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

Аналіз літератури дозволив визначити, що загалом питання низької ефективності профілактики
вживання ПАР науковці та практики пов'язують з аспектами компетентності фахівців, неузгодженості
роботи різних суб'єктів та вибору змісту профілактичної діяльності. Умовно фактори, які знижують
ефективність профілактичної роботи, можна розділити на такі тематичні групи: 1) пов'язані з
функціонуванням суб'єктів профілактики; 2) пов'язані з компетентністю спеціалістів; 3) пов'язані з
середовищем підлітка; 4) пов'язані зі змістом профілактичних програм та 5) пов'язані зі сферою
соціального та правового захисту підлітків.
Перейдемо до розгляду факторів першої групи.
Перше за все, це відсутність ефективної співпраці між різними суб'єктами в протистоянні поширенню
вживання ПАР.
Д. Колесовим, С. Максименко, І. Пятницькою, С. Березіним, І. Звєрєвою, В. Оржеховською,
Н. Максимовою, Б. Лазоренко, О. Пилипенко було доведено, що систематичне вживання психоактивних
речовин неповнолітніми слід розглядати перед усім як психолого-педагогічну проблему, а не
наркологічну, і тому ефективна профілактика не може бути забезпечена зусиллями лише медицини.
Незважаючи на це, має місце відсутність співпраці та поєднання зусиль закладів та відомств, що так
чи інакше мають відношення до профілактики.
Актуальність цієї тези підкреслюють вчені С. Березін та К. Лисецький, вказуючи на те, що в цьому
процесі задіяні дуже багато суб'єктів, хоча "...неузгодженість зусиль, а часто й вузьковідомчі інтереси та
занепокоєність честю мундира або просто необізнаність призводять до їх повної безпомічності в
боротьбі проти зростаючої молодіжної наркоманії та алкоголізму" [8: 7].
Окремі нескоординовані медичні, педагогічні, правові або економічні заходи не здатні вирішити або
знизити гостроту складної та багатоаспектної проблеми вживання психоактивних речовин підлітками.
Важливим для врахування науковцями та удосконалення роботи практиків є результати аналізу
ступеню сформованості різних суб'єктів профілактики вживання ПАР в Україні, отримані Ю.
Бєлоусовим. Він приходить до висновку, що "...сукупність суб'єктів профілактики наркотизму на
сьогодні не являє собою систему, тому що відсутні налагоджені внутрішні зв'язки між суб'єктами різних
її напрямків" [9: 145].
Отже, виходячи з того, що причини та фактори, які впливають на залучення підлітків до вживання
психоактивних речовин, різноманітні та належать до різних сфер суспільної діяльності, вирішувати цю
проблему тим чи іншим чином намагається велика кількість суб'єктів, але при цьому постає ще одна
проблема, яка є нашим наступним фактором – це невизначеність питання пріоритетності того чи іншого
суб'єкту в профілактичній роботі.
Оскільки сім'я як інститут соціалізації перебуває в кризі, а протиріччя в різних сферах суспільства
відображаються на функціонуванні школи як осередку превентивного виховання, знижуючи її
ефективність, батьки вважають, що основним суб'єктом повинна бути школа, школа – медичні
працівники та правоохоронні органи, а підлітки – однолітки, авторитетні близькі та зацікавлені люди,
тобто медикам в цьому процесі відводиться останнє місце [10].
На думку С. Березіна й К. Лисецького: "Очевидно одне: зусилля педагогів недостатні в силу їх
низької обізнаності в питаннях наркоманії, а зусилля медиків обмежені недостатністю навичок роботи з
дітьми" [8: 87].
Зважаючи на вищезазначене, важко погодитись з В. Беспалько, який, розробляючи заходи щодо
вдосконалення первинної профілактики наркоманії серед підлітків віддає пріоритетність ролі ланки
"лікар – педагог" у процесі профілактики вживання ПАР [11]. Враховуючи сучасні наукові розробки та
практику профілактики вживання психоактивних речовин підлітками, не можна ігнорувати значення
таких вагомим суб'єктів цієї діяльності, як психолог, соціальний працівник центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, підлітки-волонтери тощо.
Останній фактор цієї тематичної групи – це відсутність сучасних науково обґрунтованих програм
профілактики вживання психоактивних речовин підлітками.
І. Шишова говорить про те, що профілактична робота з учнями підліткового віку проводиться
безсистемно, нерегулярно, без урахування вікових особливостей школярів, що вчителі й батьки в
багатьох випадках фактично виявляються не готовими до її активного проведення [12].
На сьогодні ми можемо констатувати, що профілактика вживання ПАР підлітками здійснюється в
рамках навчального процесу та курсів дисциплін "Основи здоров'я", "Валеологія", також у рамках
програм "Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків: За проектом "Діалог" та
"Сприяння просвітницькій роботі "рівний – рівному" серед молоді України щодо здорового способу
життя" (створених безпосередньо за участю спеціалістів Міністерства освіти на науки), які проводяться
далеко не у всіх територіальних громадах, не завжди відповідають реальним інтересам та потребам
підлітків, часто мають формальний характер та питання їхньої ефективності залишається відкритим.
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Щодо заходів або програм, ініційованих поза навчальним закладом, то в основному вони безсистемні,
часто містять суперечливу інформацію, страждають на відсутність дієвого стратегічного планування та
наукового підґрунтя, проводяться людьми без спеціальної підготовки.
Нам близька думка російських дослідників стосовно того, що відсутність обґрунтованих і
довгострокових ефективних програм профілактики вживання психоактивних речовин призводить, з
одного боку, до збереження застарілих форм та методів роботи, а з іншого – до прагнення впровадити у
вітчизняних умовах зарубіжний досвід. При цьому можна зазначити, що без врахування
культурологічного аспекту підліткової наркоманії ефективна адаптація зарубіжних програм неможлива
[8].
З неузгодженістю роботи суб'єктів профілактики тісно пов'язане питання некомпетентності людей,
які реалізовують профілактичні програми.
Наступну групу складають фактори, пов'язані з компетентністю спеціалістів.
До цієї групи ми відносимо:
- по-перше, використання спеціалістами під час проведення профілактичних програм авторитарного та повчального стилю викладання, який у сучасних підлітків все частіше зустрічає опір та зводить нанівець всю корисну для них інформацію;
- по-друге, зведення всього багатостороннього процесу профілактики тільки до пасивних методів надання інформації проти психоактивних речовин, коли в уявленні педагогів, психологів, соціальних працівників має місце помилковий підхід "чим більше лекцій, тем менше проблем" [13].
- по-третє, формальність та "бездушність" засобів профілактичної діяльності (тобто профілактичні заходи зумовлені не стільки зацікавленістю дорослих у вирішенні проблеми вживання ПАР в
окремій групі чи закладі, скільки необхідністю планового їх проведення в рамках класної години,
"тижня боротьби з наркоманією" й т.п.). Цікаво, що на думку підлітків, успіху профілактики сприяють не сплановані глобальні державні заходи, а "а індивідуальний підхід та людська зацікавленість"
[10: 19].
Наш власний досвід реалізації профілактичних програм дозволяє додати четверту умову – на думку
самих підлітків, знижує ефективність впливу на них профілактичних програм той факт, що спеціалісти,
які проводять профілактичну роботу, самі не дотримуються тих правил, які проголошують, тобто учні не
прислухуються до того суб'єкта, який каже, що тютюнопаління шкідливе, при цьому сам палить.
Перейдемо до огляду третьої групи – факторів, пов'язаних з середовищем підлітка.
Л. Мирошниченко, В. Пеліпас, Л. Рибакова аналізують причини неефективності профілактики
вживання ПАР серед підлітків на прикладі проблемних ситуацій, пов'язаних з родиною як середовищем
соціалізації, і приходять до висновків, що батьки свідомо або не свідомо відсторонюються від питань
профілактики (до того ж у них відсутні спеціальні знання про психологічні, вікові особливості підлітка,
причини та наслідки вживання ПАР, організації, яки можуть надати допомогу й т. п.) [10].
Крім того, в суспільстві та в родині, зокрема, має місце зміна нормативних уявлень стосовно
вживання алкогольних напоїв підлітками: від абсолютного утримання (яке мало місце ще 15-20 років
тому) до спроб "ознайомлення" дитини зі спиртним самими батьками та терпимості до зловживання.
Для врахування спеціалістом з превентивної роботи дуже важливим є фактор, який підкреслює
В. Оржеховська – найближче середовище дитини-підлітка – батьки і педагоги – часто також мають
пристрасть до паління, вживання алкоголю і навіть нелегальних наркотиків [14].
Аналіз наступної тематичної групи – факторів, пов'язаних зі змістом профілактичних програм –
дозволив установити, що дослідники пов'язують низьку ефективність превентивних заходів з
використанням в них підходів надання інформації та залякування.
Низка науковців відзначають, що саме по собі використання інформаційного підходу (тобто надання
інформації про дію психоактивних речовин і негативний вплив шкідливих звичок, який базується на
думці, що заснована на фактах інформація про шкідливі біологічні, соціальні та психологічні наслідки їх
уживання матиме профілактичний ефект, змусить підлітка замислитися та зробити вибір на користь
невживання) без обґрунтованих діагностичних даних, що спираються на попередні спостереження,
опитування, анкетування підлітків щодо рівня та частоти вживання ПАР, причин й т. п. виявляється
шкідливим, оскільки викликає зайву зацікавленість до ПАР [3; 8].
Ряд аргументів наводиться вченими для обґрунтування положення про те, що інформація, яка
побудована на роз'ясненні підліткам шкідливих наслідків вживання ПАР для здоров'я, неефективна.
Так, на думку Д. Колесова, Л. Анісімова, Н. Максимової ефективність антиалкогольної пропаганди,
побудованої на роз'ясненні шкідливого впливу спиртного на здоров'я сумнівна, бо поняття загрози
здоров'ю для підлітків значною мірою є абстрактним.
Традиційний образ алкоголіка або наркомана, який описують дорослі, не сприймається підлітками,
бо, по-перше, наявна занадто велика дистанція між першими спробами психоактивної речовини (які в
підлітковому середовищі сприймаються на рівні "подвигу") та реальними наслідками процесу вживання
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(ракові захворювання, психічна деградація тощо); по-друге, підліткам притаманні життєві орієнтації не
на далеке майбутнє, а на сьогодення, вони живуть, "не звертаючи уваги на своє здоров'я", вони не
збираються "жити до ста років", тому завдання збереження здоров'я позбавлене для них конкретного
змісту [13].
Досліджуючи значення категорій "здоров'я" та "здоровий спосіб життя" серед підлітків, К. Лисецький
зазначає, що роз'яснення наслідків вживання ПАР для здоров'я та формування навичок здорового
способу життя в профілактичних програмах неефективні, бо не відповідають цінностям підліткового
віку: "У свідомості підлітка відсутнє диференційоване уявлення про цінність здорового способу життя і
власного здоров'я". "…У підлітків постійно присутня тенденція ризикувати своїм здоров'ям. Підліток не
знає, що таке здоров'я, бо в нормі зростаючий організм досить сильний і здатний справлятися з
хворобами. Щоб зрозуміти, що таке здоров'я, і відчути себе здоровим, підліток повинен знати, що таке
хвороба. Досвід хворобливих станів він може отримати, проводячи експерименти з власним здоров'ям,
ризикуючи, випробовуючи свій організм" [15: 17].
Підліток хоче бути здоровим, але засіб, який пропонують дорослі – ведення здорового способу життя
– розглядається ним як обмеження можливостей та свободи [15].
Також, на думку вчених, очевидні недоліки побудови профілактичних програм на підходах
залякування (що ставлять на меті викликати у підлітків відчуття страху та образи до вживання ПАР)
тому що, по-перше, ефективність страху завжди короткочасна; по-друге, побудувати позитивну
діяльність (тобто невживання ПАР) неможливо лише за допомогою засобами негативного підкріплення,
шляхом заборон та страху, оскільки спрацьовують природні психологічні захисні механізми та негативна
інформація витісняється свідомістю і стирається з пам'яті.
Підсумовуючи дві попередні думки, можна сказати, що якщо декларації дорослих не
підтверджуються досвідом підлітків, це сприяє формуванню недовіри як до конкретної інформації, так і в
цілому то того, хто здійснює профілактичні впливи, і ця недовіра підвищує вірогідність залучення до
психоактивних речовин.
Завершимо наш аналіз факторами, пов'язаними зі сферою соціального та правового захисту підлітків,
які включають в себе слабкість системи виявлення та допомоги проблемним сім'ям та бездоглядним
підліткам, а також прорахунки в роботі щодо протидії системам пропозиції наркотиків (тобто
неефективність заходів щодо виявлення та припинення фактів незаконного продажу неповнолітнім
тютюну, алкоголю, медичних препаратів та дії правоохоронних органів щодо прикриття каналів
постачання нелегальних наркотиків) [10].
Для більш ґрунтовного розуміння проблеми важливі для врахування висновки В. Оржеховської, яка
чітко визначає, які профілактичні програми є неефективними – вони "розраховані на невизначені чітко
соціальні групи лише як на об'єкт впливу і містять нереалістичні заклики; впроваджуються людьми
далекими від знання умов життя цільової групи та засновані на почутті сорому, страху, застосуванні
репресивних механізмів і односторонніх дидактичних підходів (лекції, роздача інформаційних
матеріалів)" [16: 113].
Урахування вищезазначених сучасних соціально-психологічних особливостей споживання
психоактивних речовин підлітками, а також факторів, що знижують ефективність профілактичної
роботи, дуже важливо під час створення науково обґрунтованої системи соціально-педагогічної
профілактики вживання ПАР учнівською молоддю в діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
Отже, аналізуючи деякі аспекти низької ефективності програм профілактики вживання
психоактивних речовин серед підлітків, можна зробити наступні висновки:
1. Вживання психоактивних речовин підлітками є актуальною соціально-педагогічною проблемою,
що потребує теоретичних досліджень та практичного вирішення. Поширення тютюнокуріння, вживання
алкоголю та інших наркотичних речовин у середовищі українських підлітків створює небезпеку
формування нездорової генерації, значна частка якої матиме сформовані хімічні залежності.
2. Більш високі в порівнянні з попередніми роками темпи залучення підлітків до наркотизації,
переміщення споживання ПАР від підлітків груп соціального ризику до учнів з благополучних родин та
елітних освітніх закладів, зростання вживання ПАР серед молодших вікових груп, виключеність підлітка
з навчально-виховного процесу та поширення ризикованих форм поведінки як наслідки вживання
психоактивних речовин, збільшення відсотка підлітків, що практикують полінаркотизм, посилена
алкоголізація та наркотизація молоді жіночої статі, наявність моди на вживання ПАР у підлітковій
субкультурі, безпорадність та некомпетентність усіх категорій сімей стосовно психоактивних речовин,
невідповідність існуючих форм профілактичної роботи сучасним вимогам та розширення спектру
психоактивних речовин, які вживають підлітки, – є соціально-психологічними особливостями, що
характеризують сучасний стан споживання психоактивних речовин підлітками.

164

О. А. Мурашкевич. Деякі аспекти низької ефективності програм
профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків

3. Сучасні особливості та тенденції споживання ПАР підлітками не тільки є сигналом надзвичайної
небезпеки здоров'ю молодого покоління, а й зумовлюють зміни в практиці існуючих принципів, форм та
методів профілактичної діяльності багатьох суб'єктів, зокрема необхідність проведення роботи з
попередження майбутніх рецидивів вживання ПАР серед старшокласників, охоплення батьків, учителів
та однолітків конкретних підлітків, активний початок превентивних дії не пізніше 6-го класу.
4. Фактори, які знижують ефективність профілактичної роботи, розділяються на такі тематичні групи:
1) пов'язані з функціонуванням суб'єктів профілактики; 2) пов'язані з компетентністю спеціалістів;
3) пов'язані з середовищем підлітка; 4) пов'язані зі змістом профілактичних програм та 5) пов'язані зі
сферою соціального та правового захисту підлітків.
5. Урахування вищезазначених сучасних соціально-психологічних особливостей споживання
психоактивних речовин підлітками, а також факторів, що знижують ефективність профілактичної
роботи, дуже важливо під час створення науково обґрунтованої системи соціально-педагогічної
профілактики вживання ПАР учнівською молоддю в діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
Подальший науковий пошук потрібно зосередити на заходах, формах, методах та прийомах, що
можуть зменшити вплив факторів, які знижують ефективність профілактичної роботи, а також на умовах,
які підвищують ефективність превентивних програм профілактики вживання психоактивних речовин
серед підлітків.
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В статье охарактеризованы некоторые современные социально-психологические особенности
употребления психоактивных веществ подростками, проанализированы факторы, которые снижают
эффективность профилактических программ, а именно: недостатки в содержании профилактических
программ и функционировании субъектов профилактики, недостаточная компетентность
специалистов, условия, связанные со средой подростка и сферой его социально-правовой защиты.
Murashkevych A. A. Some Aspects of Low Efficiency of Preventive Programs for Psycho-active Substances
Usage among Teenagers.
In the article some modern social-psychological features of the of psycho-active substances usage among
teenagers are described, factors which reduce efficiency of the preventive programs are analyzed, namely:
defects in content of the preventive programs and functioning of the subjects of prevention, insufficient
competence of specialists, terms, related to the teenager's environment and sphere of his social-legal defence.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІРНОСТІ В ОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У статті розглядається поняття "вірність", змістова структура вірності в сукупності когнітивного,
емоційно-мотиваційного, практичного компонентів. Розкриваються особливості виховання цього
інтегрального утворення в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів. Подано та
проаналізовано експериментальні дані щодо розкриття студентами поняття "вірність" та визначено
перспективи подальшого виховання вірності в особистісних взаєминах студентів.
На фоні соціально-економічних перетворень, що спостерігаються в сучасному українському
суспільстві, дедалі гостріше постає питання морального виховання молоді. У наш час, коли відбувається
творення незалежної, правової, демократичної держави та інтеграції України до загальноєвропейського
товариства актуальним постає завдання щодо створення такої системи виховання, яка забезпечувала б
високий рівень розвитку моральних якостей особистості, серед яких стрижнева роль належить
вихованню вірності в особистісних взаєминах підростаючого покоління.
Орієнтири щодо вирішення окресленої проблеми знаходять своє відображення в Державній
національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), Законі України "Про вищу освіту", "Концепції
виховання особистості в умовах розвитку української державності", "Концепції виховання дітей та
молоді у національній системі освіти".
У системі роботи викладачів вищих навчальних закладів спостерігаються переважно орієнтації на
здобуття знань, умінь і навичок, а проблеми виховання моральних якостей, зокрема, вірності
залишаються поза центром їхньої уваги.
Соціально-філософський та психологічний аспекти моральності знайшли своє відображення у працях
українських учених В. Андрущенка, І. Беха, М. Боришевського, І. Зязюна. Вагомий внесок у дослідження
проблеми морального виховання особистості зробили такі вчені, як В. Білоусова, Г. Васянович,
Л. Виготський, В. Киричок, О. Кононко, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Оржеховська, М. Фіцула, К. Чорна.
Значну увагу питанню формування вірності особистості приділяли В. Сухомлинський, І. Бех.
Окремі проблемні питання, пов’язані з вивченням міжособистісних взаємин окреслювали у своїх
працях В. Агєєв, І. Бех, О. Бодальов, Л. Гозман, Є. Головаха, О. Єршов, І. Карчевський, М. Коган,
Я. Коломинський, В. Куніцина, О. Леонтьєв, О. Мудрик, М. Обозов, Л. Орбан-Лембрик, Н. Паніна,
Б. Паригін, А. Петровський, В. Семиченко, В. Сухомлинський, В. Трусов, Є. Цукатова, Н. Щуркова та
інші.
Метою статті є розгляд поняття "вірність", змістової структури вірності та особливості її виховання в
особистісних взаєминах студентів ВНЗ.
Вірність ми розглядаємо як особистісний конструкт, що визначає специфіку міжособистісних
взаємин. Зокрема, це надійність, відповідальність, обов’язковість людини в різних обставинах,
пов’язаних з міжособистісною взаємодією. Особистість зі сформованим почуттям вірності сприймає
іншу людину в контексті турботливого до неї ставлення, а характерною ознакою такої людини є її
надійність у різних життєвих обставинах. Особливості виявлення вірності у взаєминах зумовлюються
життєвим досвідом особистості, її ціннісними орієнтаціями та рівнем розвитку самосвідомості.
У суспільній свідомості вірність розглядається як ідеальні взаємини на високому рівні довіри.
Вірність є особливою властивістю особистості, що виявляється в її оцінному ставленні до своїх учинків,
взаємин з іншими людьми і характеризується єдністю знань, потребово-мотиваційних утворень,
практичних дій, емоційно-вольових факторів. Вона означає незмінну відданість конкретній людині,
виконання даних зобов’язань, постійність у взаєминах, поглядах, почуттях, прагненнях та передбачає не
лише взаємодопомогу і взаєморозуміння, а й внутрішню духовну близькість, довіру.
Виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ потребує розгляду її структурних
компонентів. Змістову структуру вірності можна представити взаємопов’язаними і взаємозумовлюючими
компонентами: когнітивним, емоційно-мотиваційним, практичним.
Зокрема, когнітивний компонент вірності в особистісних взаєминах характеризується
співвідношенням рівня розвитку знань про вірність в особистісних взаєминах та віддзеркалює рівень і
дієвість знань про сутність і особливості взаємодії з іншими людьми, структуру і стилі спілкування, а
також їх актуалізацію у встановленні й реалізації особистісних взаємин, вибір способів, засобів і
механізмів взаємодії.
Так, в юнацькому віці виникає і розвивається особливий вид діяльності – спілкування, основним
змістом якого є ровесник або інша значуща людина. Спілкування проявляється в побудові взаємин з
ровесниками на основі певних етичних норм. Знання юнаками і дівчатами особливостей особистісної
взаємодії, норм, правил поведінки, прийнятих у соціумі, особливостей вияву вчинку-вірності
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забезпечують ефективність взаємин з ровесниками, оточуючими людьми. "Потреба в глибокому
особистісному контакті особливо гостро переживається в ранньому юнацькому віці, коли прагнення
молоді до усвідомлення своєї індивідуальності, до самовираження вимагає як дзеркала (іншого "Я", так і
вияву співучасті). Вірогідно, цим можна пояснити потяг юнаків і дівчат до товариського дружнього
спілкування" [1: 113].
Показниками когнітивного компонента нами визначається: розуміння сутності вірності особистості,
механізмів її прояву та усвідомлення необхідності її виявлення в особистісних взаєминах; знання норм,
правил поведінки і спілкування, прийнятих у соціумі та усвідомлення доцільності їх дотримання;
володіння системою знань про особливості особистісних взаємин, сумісність, рефлексію.
Емоційно-мотиваційний компонент інтегрує почуття, переживання, що відображають ціннісне
ставлення до інших людей, до себе, оточуючої дійсності, позитивні мотиваційні установки особистості і
є основою формування мотивів вияву вірності в особистісних взаєминах, що проявляється через
усвідомлення юнаками і дівчатами необхідності вияву вірності у взаєминах з іншими. Показниками
емоційно-ціннісного компонента ми визначили: усвідомлення необхідності виявлення вірності в
особистісних взаєминах; ставлення до вчинку-вірності як особистісної цінності; наявність емоційнопозитивного ставлення до інших людей, до себе, оточуючої дійсності; розвинута емпатія; емоційна
саморегуляція.
Практичний компонент вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ репрезентує свідомо
регульовану поведінку на основі соціально-значущих норм, правил, соціальну активність у взаєминах,
спілкуванні. Він передбачає оволодіння вихованцями соціально-комунікативними вміннями і навичками,
які дозволяють успішно встановлювати контакти з іншими людьми, виявляти вірність в особистісних
взаєминах, створення власного алгоритму дотримання вірності в особистісних взаєминах, набуття звички
виявлення вірності в особистісних взаєминах, здатність до емоційного самооцінювання результату
вчинку-вірності.
Показниками практичного компонента вірності в особистісних взаєминах студентів нами визначено:
свідомо регульована діяльність, поведінка на основі соціально-значущих норм, правил; виявлення
товариськості, надійності, незмінності, постійності, відданості, відповідальності, емпатійності,
обов’язковості, контактності, комунікабельності; створення власного алгоритму дотримання вірності в
особистісних взаєминах; здатність до емоційного самооцінювання результату вчинку-вірності; набуття
звички виявлення вірності в особистісних взаєминах.
З метою вивчення рівнів сформованості вірності в особистісних взаєминах студентів нами було
підібрано комплекс діагностичних методик, зокрема: метод довготривалого спостереження за
поведінкою студентів у особистісних взаєминах і спілкуванні з одногрупниками у процесі підготовки і
проведення справ різного характеру, під час спільної діяльності; бесіди зі студентами ВНЗ з метою
виявлення рівнів сформованості в юнаків і дівчат вірності в особистісних взаєминах; метод узагальнених
незалежних характеристик, за допомогою яких ми з’ясували ступінь сформованості вірності в
особистісних взаєминах студентів, проявів поведінки юнаків і дівчат за оцінками, які їм давали
одногрупники; анкетування, інтерв’ювання, тестування, бесіди з метою виявлення розуміння сутності
поняття "вірність", її основних ознак, механізмів прояву в особистісних взаєминах; застосування
ситуацій морального вибору й аналізу життєвих ситуацій; метод самооцінки; метод кількісної обробки
отриманих даних.
Для з’ясування рівня розуміння студентами вірності в особистісних взаєминах юнакам і дівчатам
пропонувалося розкрити зміст поняття "вірність", вичленити основні поведінкові характеристики
вірності в особистісних взаєминах, дати оцінку власному рівню знань. Так, вірність в особистісних
взаєминах респонденти окреслюють як: довіру у взаєминах (люди розповідають найпотаємніше, не
зраджують за будь-яких обставин, підтримують друга в будь-якій ситуації – 21,32% опитаних ЕГ та
20,61% КГ; надійність – 10,29% ЕГ та 13% КГ; відповідальність за свої вчинки – 5,88% ЕГ та 7,63% КГ;
відданість почуттям, поглядам, переконанням – 4,41% ЕГ та 5,34% КГ; відвертість у вчинках, діях за
будь-яких обставин – 8,82% ЕГ та 6,10% КГ; взаєморозуміння, взаємоповага, взаємодопомога,
взаємопідтримка 5,14% ЕГ та 3,05% КГ; обов’язковість виконання взятих на себе зобов’язань – 2,94% ЕГ
та 4,58% КГ; постійність у взаєминах (людина, яка дружить, не обміняє ці взаємини на взаємини з
іншим) – 1,47% ЕГ та 2,29 % КГ; незрадливість поглядів і почуттів друга – 19,85% ЕГ та 18,32% КГ;
справедливість – 1,47% ЕГ та 2,29% КГ; не правильна відповідь – 18,38% ЕГ та 16,79% КГ.
Результати кількісної і якісної обробки даних свідчать про те, що серед складових вірності в
особистісних взаєминах більшістю студентів обрані надійність, відповідальність за свої вчинки,
відданість почуттям, поглядам, переконанням; вірність поглядам і почуттям друга; довіра у взаєминах
(друзі розповідають найпотаємніше, не зраджують за жодних обставин, підтримують у будь-якій
ситуації); відвертість у вчинках, діях за будь-яких обставин; взаєморозуміння, взаємоповага,
взаємопідтримка, обов’язковість виконання, взятих на себе зобов’язань.
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Щодо виявлення вірності в особистісних взаєминах, то студенти оцінили її наступним чином.
Зокрема, 29,8% опитаних ЕГ та 31,2% КГ зазначили, що завжди виявляють вірність в особистісних
взаєминах; 21,3 % опитаних ЕГ та 22,4% КГ зізнаються, що виявляють вірність в залежності від ситуації
(якщо вірність виявляють до них, то вони теж вірні у взаєминах). Слід зазначити, що 48,9% опитаних ЕГ
та 46,4 % КГ правдиво відповіли, що не виявляють вірність в особистісних взаєминах, даючи наступне
пояснення: "Я не вважаю за потрібне виявляти вірність в особистісних взаєминах, тому що не існує
вірної дружби. Як правило, люди дружать за корисних цілей, а при нагоді зраджують і роблять вигляд
ніби не знають тебе". "У житті не слід усе розповідати другові, у кожного повинні бути свої секрети, тоді
легше жити, адже тоді тебе ніхто не зрадить".
На запитання чи виявляють вірність у ставленні до Вас? 32,3% опитаних ЕГ та 31,5% КГ дали
позитивну відповідь, підкреслюючи, що їхні друзі завжди виявляють вірність у ставленні до них. 24,6%
опитаних ЕГ та 25,8 % КГ зазначили, що в особистісних взаєминах їхні друзі є вірними в залежності від
ситуації. 43,1% студентів ЕГ та 42,7% КГ відповіли, що їхні друзі не виявляють вірність в особистісних
взаєминах.
У проведеному нами дослідженні внаслідок спостереження за поведінкою і взаєминами студентів,
аналізу їхніх висловлювань та ранжування відповідей на запитання анкет були конкретизовані ті риси
характеру, які необхідні для встановлення позитивних особистісних взаємин. Юнаки і дівчата надають
перевагу таким особистісним якостям як вірність, надійність, щирість, відвертість, відповідальність.
Зокрема, 44% опитаних ЕГ та 40,37% КГ вибрали вірність, 23,21% ЕГ та 26,08% КГ обрали надійність,
17,26% КГ та 20,49% КГ – щирість, 8,3% ЕГ та 5,6% КГ – відвертість, 7,14% ЕГ та 7,45% КГ –
відповідальність.
Таким чином, нами було встановлено, що високий рівень сформованості вірності в особистісних
взаєминах студентів ВНЗ відзначається тоді, коли студент має глибокі знання про сутність і зміст
вірності особистості, механізми її прояву, добре володіє системою знань про особливості
міжособистісних взаємин, сумісність. Студенту з названою характеристикою притаманна товариськість,
надійність, незмінність, постійність, відданість, відповідальність, емпатійність, обов’язковість,
контактність, ввічливість, комунікабельність. Такі студенти самокритичні, вимогливі до себе та до
інших, мають адекватну самооцінку. Їм властива розвинута рефлексія, емпатія. Особистість з високим
рівнем сформованості вірності сприймає іншу людину в контексті турботливого ставлення до неї, а
характерною ознакою такої людини є її надійність у різних життєвих ситуаціях. Юнаків і дівчат із
названим рівнем нами виявлено 17,2% опитаних ЕГ та 18,4% КГ.
Середній рівень сформованості є рівнем фрагментарних знань щодо сутності і змісту вірності
особистості, механізмів її прояву. Ці знання неглибоко усвідомлюються та не мають адекватного
особистісного значення, вони не мотивуються внутрішньою потребою, а студент діє згідно них тому, що
так чинять інші, цього вимагають. Поведінка часто зумовлюється ситуативно – залежно від вимог,
інтересів, потреб і під впливом значимих людей. Студент не завжди виявляє вчинок-вірність в
особистісних взаєминах, не може регулювати своїми емоціями, почуттями, діями, вчинками. Усвідомлює
необхідність дотримання вірності в особистісних взаєминах, моделей поведінки, прийнятих в соціумі,
але часто не може оцінити й проаналізувати відповідно до них власну поведінку і вчинки інших людей.
Йому властива егоцентричність, орієнтація на свої власні інтереси і неадекватна самооцінка; підвищена
конфліктність, відсутність партнерської організації, низький рівень адаптації в соціумі. Студент виявляє
вірність в особистісних взаєминах ситуативно, в залежності від ситуації. Так, у 23,4% респондентів ЕГ та
22,9% КГ виявлено середній рівень сформованості вірності особистості.
Для низького рівня сформованості вірності в особистісних взаєминах характерні недостатньо повні
знання про норми, правила поведінки і спілкування, прийняті в соціумі. Студент не завжди усвідомлює
необхідність виявлення вчинку-вірності в особистісних взаєминах і як наслідок не може оцінити
відповідно до них власну поведінку і вчинки інших людей. Спонукальним механізмом дотримання
вірності в особистісних взаєминах у такого студента виступають тільки окремі люди або група. Студент
не виявляє товариськість, надійність, незмінність, постійність, відданість, відповідальність, емпатійність,
обов’язковість, комунікабельність у різних обставинах, пов’язаних з міжособистісною взаємодією, не
здатний до емоційного самооцінювання результату вчинку-вірності, не виявляє вірність в особистісних
взаєминах. Так, низький рівень сформованості вірності особистості нами було виявлено у 59,4%
опитаних ЕГ та 58,7% КГ.
Отже, як показали результати констатувального етапу експерименту, студенти ВНЗ мають
недостатньо глибокі ґрунтовні знання щодо вірності в особистісних взаєминах. Багатьом юнакам і
дівчатам властива спрямованість на себе, тяжіння до егоцентризму, низький рівень емпатії. У них не
сформовані навички саморегуляції поведінки, що виражається у неконтрольованих діях, вчинках.
Враховуючи дані констатувального етапу експерименту та зробивши аналіз психолого-педагогічної
літератури нами було визначено комплекс педагогічних умов виховання вірності в особистісних
взаєминах студентів ВНЗ: формування у студентській групі виховного середовища, що активізує
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засвоєння студентами моральних понять і цінностей, в тому числі і вірності; залучення юнаків і дівчат до
колективного обговорення морально-етичних дилем, пов’язаних із виявленням вірності в особистісних
взаєминах, на матеріалі художніх творів і реальних життєвих ситуацій; використання групових форм
навчально-виховної взаємодії, які забезпечують систематичну демонстрацію студентами вчинківвірності; педагогічна підтримка студентів у моральному самовизначенні, вияву вчинку-вірності.
На наш погляд, для виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ необхідно створити в
студентській групі відповідне виховне середовище, яке б стимульовало осмислення вчинку-вірності та
засвоєння моральних понять і цінностей. Особлива роль у створенні виховного середовища,
орієнтованого на виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ, належить куратору
академічної групи. Як організатор виховного процесу він покликаний розв’язувати наступні завдання:
створення і згуртування студентського колективу; узгодження педагогічних зусиль по вихованню
вірності в особистісних взаєминах студентів; взаємодія з органами студентського самоврядування.
Необхідно зазначити, що особистість наставника групи, стиль його спілкування зі студентами є
одним із визначальних факторів створення сприятливого емоційного фону у студентському середовищі.
Від здатності куратора налагоджувати у взаємодії зі студентами емоційно відверті, комфортні, емпатійні
стосунки суттєвим чином залежить виховний потенціал педагогічної діяльності, ефективність її впливу
на виховання вірності студентів. Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що найбільш
доцільним щодо виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ є стиль педагогічного
спілкування, який відповідає суб’єкт-суб’єктній, діалогічній стратегії соціальної взаємодії, передбачає
рівноправність психологічних (не соціальних) позицій викладача та студентів, взаємну активність,
відкритість та конгруентність, готовність стати на точку зору партнера. Побудова педагогічного процесу
на принципах діалогу як психологічно рівноправного співробітництва є необхідною умовою реалізації
особистісного підходу у вихованні вірності студентів.
Для виховання вірності в особистісних взаєминах студентів недостатньо проповідувати вірність як
моральну цінність, оскільки цінності не проповідуються, а виростають з умов життя. Студенти мають не
тільки засвоїти певні моральні норми, виявляти вірність в особистісних взаєминах, а навчитися
самостійно мислити на тему вірності у взаєминах. На наш погляд, найбільшою мірою розв’язанню цього
завдання може сприяти когнітивно-еволюційний підхід до морального виховання, обґрунтований
американським психологом Л. Кольбергом [2: 68-94]. У контексті цього підходу ефективним методом
виховання вірності студентів вважається колективне обговорення морально-етичних дилем пов’язаних із
виявленням вірності в особистісних взаєминах, складених на матеріалі художніх творів і реальних
життєвих ситуацій. На думку Л. Кольберга, індивіди переходять від однієї стадії морального розвитку до
іншої, стикаючись з поглядами, які суперечать їхній позиції й спонукають знаходити більш досконалі
аргументи.
Отже, важливою умовою виховання вірності в особистісних взаєминах студентів є їх ознайомлення з
різними поглядами на моральну проблему і постійна демонстрація студентами вчинків-вірності, які
перевищують їх актуальний рівень морального розвитку. У ході досліджень з’ясувалося, що найбільш
ефективний і природний шлях "презентації" особистості моральних суджень вищого рівня полягає в її
залученні до дискусій, групового обговорення моральних дилем [3: 130-144]. Обмін думками в дискусії
відбувається внаслідок взаємозв’язку процесів пізнання і спілкування. Дискусія на тему вірності – це
форма спільного раціонального розмірковування, під час якого моральні знання координуються і
захищаються шляхом наведення доказів і аргументів та розширюються за допомогою логічних
висновків. Завдяки цьому відбувається залучення студентів до діалогу, в якому кожний готовий і прагне
вчитися на досвіді інших і на своєму власному. Як активний метод виховання дискусія розвиває уміння
спільно аналізувати факти і причини, удосконалює навички критичного й творчого мислення, вчить
брати до уваги різні сторони моральної проблеми, виробляє уміння досягати згоди.
Важливою умовою виховання вірності в особистісних взаєминах студентів є створення особистісно
орієнтованих моральних ситуацій, ситуацій вчинку-вірності та вчинку-зради в особистісних взаєминах.
Теоретичною підставою конструювання таких ситуацій послужили дослідження В. В. Серикова [4: 1621]. Розв’язання особистісно-орієнтованих ситуацій актуалізує такі якості студентів, як готовність діяти з
урахуванням позиції іншого, брати на себе відповідальність у розв’язанні проблеми, переводити
конфліктну ситуацію в діалог шляхом аналізу її причин і вироблення спільної позиції, уміти
прислухатися до чужої думки, відчувати емоційний настрій співрозмовника.
В. В. Ніколіна зазначає, що моральні особистісно орієнтовані ситуації реалізуються у формі
переживання, смислотворчості, рефлексії, з виробленням власної позиції в ситуаціях пошуку, діалогу [5:
85]. Створення моральних особистісно орієнтованих ситуацій, ситуацій вчинку-вірності та вчинку-зради
в особистісних взаєминах забезпечується низкою прийомів: прихованою інструкцією, авансуванням
довіри, посиленням мотивації, позитивним підкріпленням, педагогічним навіюванням, педагогічною
підтримкою.
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Поняття педагогічна підтримка є багатоаспектним. Воно характеризується як метод і форма
виховання, технологія освіти, позиція педагога, як "вільне спілкування", "товариські відносини педагога і
вихованця" [6: 60-65; 7: 45-50].
Метою педагогічної підтримки є усунення перешкод, які виникають на шляху особистісного
становлення вихованців. Ми розглядаємо педагогічну підтримку як важливу умову виховання вірності в
особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Спираючись на роботи О. С. Газмана та інших учених, у
дослідженні ми використовували різні види педагогічної підтримки: інструментування морального
вільного вибору; опора на позитивне в особистості; створення ситуацій успіху. Головним напрямком
інструментування є розвиток суб’єктивності студента, уміння усвідомлювати ним свою поведінку і на
основі цього нести відповідальність за свої дії, вчинки.
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу визначити комплекс педагогічних умов, які
забезпечують виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ: педагогічна підтримка
студентів у моральному самовизначенні; залучення студентів до колективного обговорення моральноетичних дилем, складених на матеріалі художніх творів і реальних життєвих ситуацій; формування в
студентській групі виховного середовища, що активізує засвоєння студентами моральних понять і
цінностей; використання групових форм навчально-виховної взаємодії, що забезпечують систематичну
демонстрацію студентам моральних суджень, які перевищують їх актуальний рівень морального
розвитку. Слід зазначити, що тільки комплексне забезпечення обґрунтованих педагогічних умов дає
можливість успішно виховати вірність в особистісних взаєминах студентів ВНЗ.
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Свириденко И. Н. Особенности воспитания верности в личностных отношениях студентов.
В статье рассматривается понятие "верность", содержательная структура верности в совокупности
когнитивного, эмоционально-мотивационного, практического компонентов. Раскрываются
особенности воспитания этого интегрального образования в личностных отношения студентов
высших учебных заведений. Представлено и проанализировано экспериментальные данные
относительно раскрытия студентами понятия "верность" и определены перспективы дальнейшего
воспитания верности в личностных взаимоотношениях студентов.
Sviridenko I. N. The Peculiarities of Fidelity Upbringing in Personal Relations of Students.
The article deals with the concept "fidelity", the notional structure of fidelity in total combination of cognitive,
emotional-motivation and practical components. The author of the article considers peculiarities of bringing up
this integral formation in students relations of higher educational establishments. The experimental data as to
disclosing by the students notions "fidelity" are presented and analysed and the perspectives of the further
fidelity upbringing in the personal students' relations are outlined.
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МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті визначено і досліджено роль моделювання навчальних ситуацій у процесі формування
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, а також
наголошено на важливості моделювання навчальних ситуацій як комплексного засобу, що може
стимулювати студентів до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, при чому слід враховувати роль
емоційних переживань, спілкування, аргументації у процесі моделювання навчальних ситуацій.
Сучасний учитель іноземної мови початкової школи зорієнтований на суворо регламентовану
репродуктивну діяльність. Це зумовлено практикою підготовки, яка здійснюється у вищих навчальних
закладах, де студенти засвоюють переважно розрізнені компоненти професійної діяльності, а не її
цілісну структуру.
Водночас провідною, інтегральною якістю вчителя іноземної мови початкової школи, як і інших
педагогів, є його здатність професійно, педагогічно мислити. Саме це формує педагогічну
спостережливість, уміння планувати й аналізувати педагогічний процес.
Формування педагога творчого, ініціативного, самокритичного може бути здійснено лише тоді, коли
майбутній учитель іноземної мови початкової школи уже в роки навчання в педагогічному ВНЗ буде
поставлений в умови, наближені до його практичної діяльності за допомогою активних методів
навчання, що готують його до співпраці з учнями. Як свідчать дослідження О. С. Березюк,
Л. В. Кондрашової та ін., одним із таких ефективних методів є моделювання ситуацій [1; 2].
Серед сучасних досліджень, присвячених методу моделювання навчальних ситуацій як комплексного
засобу, що може стимулювати молодь до самоаналізу, самооцінки та саморозвитку, слід виділити наукові
розробки Б. М. Андрієвського, А. А. Вербицького, Л. М. Фрідмана та ін. У них наголошується на
необхідності врахування ролі емоційних переживань, спілкування, аргументації у процесі моделювання
навчальних ситуацій.
Для обґрунтування теоретичних основ моделювання навчальних ситуацій студентами важливе
значення мають дослідження Г. О. Балла, О. С. Березюк, С. С. Вітвицької, О. А. Дубасенюк,
М. І. Пентилюк та ін.
У працях О. А. Дубасенюк, І. Я. Лернера, М. І. Махмутова, О. М. Матюшкіна, М. М. Скаткіна,
А. В. Фурмана та ін. розкрито вимоги до різних типів тавидів навчальних ситуацій, способи їх
модлеювання, суть понять "проблемна ситуація", "педагогічна ситуація".
М. І. Махмутов, Р. А. Низамов зазначають, що навчальна ситуація – явище об’єктивне і може
перетворитися на суб’єктивне лише після усвідомлення та сприйняття його студентами. Ситуація, на
думку вчених, стимулює мислення студентів, наближує навчальну діяльність до наукового пошуку,
певною мірою знайомить з етапами, методами, засобами наукового пізнання і, безумовно, готує
студентів до майбутньої професійної діяльності [3: 53].
О. С. Березюк розуміє навчальну ситуацію як "сукупність певних умов, обставин, станів, які склалися
в певний момент під час взаємодії педагога і вихованців" [4]. Таке трактування, на нашу думку, враховує
як об’єктивні так і суб’єктивні сторони розглядуваного поняття.
У деяких дослідженнях [5; 6] "навчальну ситуацію" пояснюють як детерміновану соціальними
чинниками мету професійної діяльності вчителя, яка передбачає різнобічне розкриття і збагачення
особистісного потенціалу кожного вихованця у процесі його життєдіяльності; або тлумачать як
сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, що детермінують активність суб’єкта.
А. А. Вербицький наголошує на "позитивності" ситуацій, які стають немовби інструментом
формування особистості професіонала [7]. Однак, дана позиція автора абсолютно не заперечує існування
так званих "проблемних ситуацій", та стосується лише функціонального тлумачення поняття
"навчальних ситуацій".
У процесі виховання та навчання ситуації можуть виконувати різні функції. Вони застосовуються з
метою: більш докладного роз’яснення на заняттях теоретичних положень; повторення, відтворення та
закріплення знань; контролю та самоконтролю знань, умінь та навичок; формування вмінь творчого
використання знань у нових умовах; організації цілеспрямованої підготовки студентів до наступної
лекції, практичного заняття, практичної діяльності [8].
Н. В. Кузьміна вважає, що навчальна ситуація стимулює пошук шляхів подолання труднощів під час
педагогічної діяльності, зокрема найкращого способу досягнення певного результату, тому розв’язання
педагогічних ситуацій – це водночас і пошук шляхів подолання труднощів, і процес досягнення певної
виховної мети [9].
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У цілому під навчальною ситуацією будемо вважати взаємодію між учителем та учнем, а в нашому
випадку між викладачем та студентом, у результаті якої відбувається виховний і навчальний вплив на
студентів.
Проведений аналіз джерел дає можливість констатувати, що на сьогодні потребує відповідного
наукового обґрунтування процес формування професійних якостей у майбутніх учителів іноземної мови
початкової школи засобами моделювання навчальних ситуацій.
Стаття має на меті визначити й дослідити роль моделювання навчальних ситуацій у процесі
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
Ключовим у понятті моделювання виступає категорія "модель". Кількість різних трактувань поняття
моделі налічує вже декілька десятків і продовжує збільшуватися. Найсуттєвішими та найвідомішими
варіантами трактування цього поняття є:
1) модель як тип конструкції (наприклад, автомобіль певної моделі, модельне взуття або одяг) [10];
2) модель як еталон для копій, зразок для копіювання (наприклад, держстандарт будь-якої продукції)
[11];
3) спеціальне уявлення будь-якого об’єкта, що реконструює його певні риси [12].
У пізнавальному процесі взагалі і в педагогічному дослідженні зокрема модель розглядається
переважно у третьому значенні. Моделюючими об’єктами в педагогіці виступають особистість,
діяльність, спілкування, поведінка.
Моделювання – це метод безпосереднього оперування об’єктом, під час якого досліджується не сам
об’єкт, а допоміжна штучна система, яка знаходиться в об’єктивній відповідності з ним. Модель, у свою
чергу, – створена чи вибрана дослідниками система, яка відтворює суттєві для цілей пізнання
характеристики об’єкта, який вивчається [13].
У педагогіці метод моделювання має на меті створення навчальних ситуацій, які б дозволяли
вирішити певну проблему для полегшення засвоєння навчального матеріалу та формування практичних
умінь і навичок (Л. В. Кондрашова, А. А. Шибанов та ін.) Педагогічне моделювання є невід’ємною
формою всіх видів педагогічної роботи: дослідження, діагностики, консультування та корекції. При
цьому моделювання є важливою ланкою в діяльності викладача при вивченні навчально-виховного
процесу [14] та приводить до суттєвого підвищення його ефективності [15].
Аналіз наукової літератури дає нам можливість під моделюванням навчальних ситуацій розуміти
процес утворення ситуацій-моделей, де реальні об’єкти замінені вигаданими, а взаємостосунки між
учасниками ситуації штучно організовані, знаходяться під керівництвом педагога.
При цьому, кожна навчальна ситуація може бути змодельована по-різному, проте ефект виховання
буде безпосередньо залежати від знань педагога, його здібностей [1].
Моделювання навчальних ситуацій, на нашу думку, слід розглядати як проектування стратегії дій
учителя і практичної її реалізації на основі використання системи методів. Тому слід виділити методичні
основи розв’язання навчальних ситуацій як сукупність засобів, умов, пов’язаних у системі логікою
процесу досягнення очікуваного результату, що складає алгоритмічні евристичні елементи процесу
розв’язання.
М. Ж. Арстанов, П. І. Підкасистий, Ж. С. Хайдарв визначають два найцікавіших прийоми
моделювання навчальних ситуацій: метод інциденту та метод розв’язання ситуацій за ролями.
C. С. Вітвицька пропонує використовувати наступні прийоми для моделювання навчальних ситуацій:
- пряма постановка проблеми;
- проблемне завдання у вигляді питання;
- повідомлення інформації, яка містить суперечність, повідомлення протилежних думок з будьякого питання;
- зіставлення наукових знань із життєвим досвідом;
- повідомлення фактів, які викликають непорозуміння тощо;
- постановка гострих нерозв’язаних питань;
- цитування протилежних поглядів різних авторів стосовно однієї проблеми (спонукання студентів до вибору, захисту чи аргументації);
- звернення до життєвих явищ, постановка студентів у позиції експертів, опонентів, рецензентів
[16].
Спираючись на дослідження І. О. Білецької, О. С. Березюк, О. А. Дубасенюк, Ю. М. Кулюткіна,
Л. Ф. Спіріна, Г. С. Сухобської та ін. [2] у процесі моделювання навчальних ситуацій вважаємо, що слід
виділити підготовчий, аналітичний, проектний та виконавчий етапи.
На основі праць О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук, Г. С. Сухобської, Л. М. Фрідмана [17] нами було
розроблено алгоритм розв’язання навчальних ситуацій в діяльності вчителя іноземної мови початкової
школи: аналіз ситуації, виявлення проблеми та суперечності, висування гіпотези стосовно моделювання
навчальної ситуації, вибір оптимальних способів і засобів взаємодії та впливу стосовно певної
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навчальної ситуації, оцінка та аналіз результату, проектування подальшої роботи з виховання чи
навчання молодших школярів.
Особливе місце в процесі розв’язання навчальних ситуацій належить викладачу, який виступає
основним генератором мовленнєвих, педагогічних, психологічних (проблемних) ситуацій, розв’язує
проблемні запитання, які виникають у процесі пошуку шляхів розв’язання ситуації.
Однак не слід ідеалізувати роль методу моделювання навчальних ситуацій під час підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови:
Позитивні та негативні аспекти використання методу моделювання педагогічний ситуацій у
процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.
Позитивний аспект
Негативний аспект
варіативність моделювання навчальної діяльності; не рекомендується застосовувати метод
моделювання навчальних ситуацій на
іспитах і заліках, якщо попередньо цей
метод не використовувався;
формування професійних умінь; комунікативних не рекомендується застосування методу
навичок; педагогічного мислення; особистісних моделювання навчальних ситуацій без
озброєння
студентів
моральних
якостей;
творче
використання попереднього
комунікативних умінь під час практичної необхідними знаннями з педагогіки,
психології, логіки, філософії.
діяльності;
студенти намагаються діяти
відповідно до не варто впроваджувати в навчальнорозуміння своєї ролі, відповідно до рівня своїх виховну практику метод моделювання без
діагностики
знань, педагогічної майстерності, особистісних попередньої
якостей характеру, спостерігається поява ознак інтелектуального та морального рівня
розвитку студентів.
особистості вчителя.
Як бачимо, рівень професійної підготовленості майбутнього вчителя іноземної мови початкової
школи буде залежати від умінь студента моделювати навчальні ситуації. Існує широка практика
використання методу моделювання навчальних ситуацій у навчально-виховному процесі сучасної
школи, проте проблема включення методу моделювання ситуацій у процес формування професійних
якостей студента – майбутнього вчителя іноземної мови є недостатньо вивченою на сьогоднішній день та
потребує подальшої розробки.
Створення в навчально-виховному процесі вищої школи ситуацій, які моделюють майбутню
професійну діяльність студентів, на нашу думку, зможе забезпечити формування системи професійних
умінь у майбутніх учителів іноземної мови.
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Сидун М. М. Моделирование учебных ситуаций в процессе подготовки будущего учителя
иностранного языка начальной школы.
В статье определена и исследована роль моделирования учебных ситуаций в процессе формирования
профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы, а также
подчеркнута важность моделирования учебных ситуаций как комплексного средства, которое может
стимулировать студентов к самоанализу, самооценке, саморазвитию, при чем нужно учитывать роль
эмоциональных переживаний, общение, аргументации в процессе моделирования учебных ситуаций.
Sidun M. M. The Modeling of Pedagogical Situations in the Process of Professional Communication
Formation of the Future Foreign Language Teacher.
The article determines and investigates the role of modeling pedagogical situations in the process of forming
professional communication of future foreign language teacher for the work in primary school. The author
emphasizes on the importance of modeling pedagogical situations as a complex mean that can stimulate young
people to self-analysis, self-valuation in the process of future foreign language teacher’s professional
pedagogical preparation that further successful forming of high level his professional communication.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНФОРМАТИКА"
У статті розглядаються особливості навчання англійської та німецької комп’ютерної термінології
студентів спеціальності "Інформатика". Проаналізовано склад, лексико-граматичні типи та
словотвірні структури комп’ютерних термінів англійської та німецької мов. Представлено комплекс
вправ, спрямованих на переклад та засвоєння термінології, а також активізацію вмінь говоріння та
вживання нових мовних одиниць.
Сучасний етап науково-технічної революції характеризується прискоренням науково-технічного
прогресу, поширенням інформаційного обміну та появою великої кількості специфічної лексики,
термінів та комп’ютерної фахової мови в цілому. "Наука про фахові мови має на меті дослідження мови
певної сфери науки і техніки, а предметом дослідження термінознавства, є не мова як така, а саме
термін" [1]. Сукупність термінів, що відображають певну область знань чи діяльності, називається
термінологією. Терміни являють собою слова та словосполучення, що визначають поняття науки та
техніки та є найбільш інформативною частиною лексичної системи. Унаслідок того, що термінологія
вивчається в різних аспектах широким колом науковців, існує велика кількість тлумачень поняття
"термін". У даній статті ми взяли за основу визначення Т. Р. Кияка: "термін як єдність поняття і назви"
[2]. Необхідно зазначити, що терміни не тільки передають вже існуючі в науці та техніці поняття, а
також використовуються для назви нових предметів та явищ. Особливістю мовної одиниці, що виступає
у функції терміна, є тісний зв'язок терміна та відповідного йому поняття. Система понять утворюється в
результаті знань, отриманих у тій чи іншій сфері діяльності та передбачає поступовий процес появи
нових термінів, що займає певний проміжок часу.
Розвиток комп’ютерних технологій призвів до появи такого мовного феномену, як комп’ютерна
термінологія та появи великої кількості нових слів та словосполучень – неологізмів. Аналіз
функціонування даної термінології, особливості її будови та вивчення є метою даної статті. Питаннями
термінології займалися такі вчені лінгвісти, як І. Р. Гальперін, М. В. Іванова, М. П. Кочерган,
А. Е. Левицький, Р. Г. Піотровський. Походження нових термінів (неологізмів), термінотворення,
словотворення, процеси номінації та класифікації неологізмів вивчали Т. Л. Канделакі,
Е. П. Стемковська, Г. В. Алікаєва, Л. Г. Веденіна, В. П. Даниленко, В. І. Заботкіна, Е. С. Кубрякова,
В. М. Лейчик, Г. І. Миськевич, Е. В. Розен. Проблемам галузевого термінознавства присвячені роботи
П. В. Весьолова, В. І. Сироти, В. І. Карабана.
Динаміка розвитку інформаційних та комунікаційних технологій надає поштовх збагаченню і
постійному поповненню професійної комп’ютерної лексики. З’являється велика кількість нових
термінологічних одиниць, пов’язаних з електронікою, спеціальних слів та виразів на позначення
різноманітних понять та дій, виконуваних користувачем комп’ютера. Незаперечний той факт, що у світі
прийнята спільна комп’ютерна термінологія. Сьогодні на світовому ринку електроніки провідними є
англомовні фірми-виробники обчислювальної техніки та програмного забезпечення такі як Microsoft,
IBM, Apple, Macintosh. Тому, при проведенні аналізу складу лексики української, англійської та німецької
мов стає очевидним, що збагачення комп’ютерної термінології відбувається, в основному, за рахунок
запозичень англомовних лексичних одиниць (version – англ., версія – укр., die Version – нім.; operating
system – англ., операційна система – укр., das Operationssystem – нім.; adapter – англ., адаптер – укр., der
Adapter – нім.; disk – англ., диск – укр., die Disk – нім.; processor – англ., процесор – укр., der Prozessor –
нім.; icon – англ., іконка – укр., das Icon – нім.; video card – англ., відеокарта – укр., die Videokarte – нім.
interface – англ., інтерфейс – укр., das Interface – нім. і т.д.).
Крім того, виокремлюється тенденція заміни лексики певної мови англомовними запозиченнями
(наприклад, інтерфейс, меседж, інсталяція, монітор, драйвер, хост, дизайн та ін.). Необхідно виділити
появу нових термінологічних одиниць, що виникли наряду з розвитком мережі Інтернет: Web site, Web
browser, Net, Chat room, Bulletin board, E-mail, modem, Forum, Home page та ін.
Знання та використання комп’ютерної термінології є важливою складовою частиною словникового
запасу фахівця з інформатики та має вирішальне значення у набутті студентами навиків професійного
мовлення. У зв’язку з цим обов’язковим елементом заняття з іноземної мови є робота над розвитком у
студентів навичок мотивації незнайомих термінологічних одиниць на основі знань спеціальності.
© Статкевич А. Г., Фенчук О. О., 2010
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Наведемо приклад глосарія комп’ютерних термінів, що охоплює необхідну лексику по темах "Software"
та "Hardware" згідно курсу навчальної програми для студентів спеціальності "Інформатика".
Англ. – active matrix screen n, нім. – das Aktiv – TFT – LC – Display – рідкокристалічний екран (РК ) –
екран з активною матрицею (нова технологія формування зображення)
англ. – actuator ['æktjueıtə] n, нім. – der Aktuator – силовий привід, виконавчий механізм
англ. – BIOS [baıəs], нім. – die Basis-Eingabe-Ausgabesystem – БІОС, базова система вводу / виводу
англ. – boot [bu:t] n, нім. – das Booten – початкове завантаження системи, самозавантаження
англ. – bootstrap [bu:tstræp] n, нім. – der Bootstraplader – програма самозавантаження,
самонастроювання, ініціалізація
англ. – buffer ['bʌfə] n, нім. – der Puffer – буфер, буферна схема, буферний пристрій
англ. – burner ['bə:nə] n, нім. – der Brenner – програматор
англ. – bus [bʌs] n, нім. – der Bus – шина, канал (передачі інформації)
англ. – Central Processing Unit (CPU), нім. – die Zentralleinheit – центральний процесор
англ. – chipset n, нім. – das Chipsatz – набір мікросхем
англ. – chopper [tʃɔpə] n, нім. – der Chopper – переривач
англ. – chunk [ʌŋk] n, нім. – der Speicherplatz – ділянка пам’яті
англ. – computer case [keıs] n, нім. – das Computergrundgerät – системний блок
англ. – connector [kə'nektə] n, нім. – das Verbindungsleitungsnetzwerk – з’єднувач, роз’їм, логічний блок
об’єднання (на блоці схемі)
англ. – controller [kən'trəulə] n, нім. – das Kontrollgerät – контролер (виділений комп’ютер в мережі)
англ. – core ['kɔ:] n, нім. – der Kernel – ядро (операційної системи)
англ. – directory [dı'rekt(ə)rı] n, нім.– das Directory – каталог, папка, довідник
англ. – disk drive ['dısk 'draıv] n, нім. – das Diskettenlaufwerk – дисковод, накопичувач на дисках
англ. – driver ['draıvə] n, нім. – der Treiber – драйвер (програма, що керує пристроєм)
англ. – expansion bus [ık'spænʃn bʌs] n, нім. – der Erweiterungsbus – шина розширення
англ. – expansion card [ık'spænʃn kɑ:d] n, нім. – die Erweitrungskarte – плата розширення
англ. – host [həust] n, нім. – der Host – головна обчислювальна машина, хост (будь-який пристрій у
мережі, що використовує протоколи TCP/IP)
англ. – hub ['hʌb] n, нім. – der Hub – ядро (в мережі), концентратор (мережевий апаратний вузол),
підбірка (веб-сторінки)
англ. – insertion point n, нім. – grafische Eingabe – точка вводу (положення курсору в діалоговому
вікні)
англ. – liquid-crystal display (LCD), нім. – das Flüssigkristaldisplay – рідкокристалічний дисплей (РКД)
англ. – mainframe ['meınfreım] n, нім. – das Mainframe – універсальна обчислювальна машина (на
відміну від міні-машин)
англ. – microprocessor [,maıkrəu'prəsesə] n, нім. – der Mikroprozessor – мікропроцесор
англ. – monitor ['mɔnıtə] n, нім. – der Monitor – монітор, дисплей, програмний засіб синхронізації
англ. – motherboard ['mʌðə,bɔ:d] n, нім. – das Mainboard – материнська плата, системна плата
англ. – network (net) ['net,wə:k] n, нім. – das Netz – мережа, схема, мережевий графік
англ. – network interface card (NIC), нім. – die Netzkarte – мережева інтерфейсна плата (мережевий
адаптер)
англ. – optical disk drive (ODD) n, нім. – die Optoplatte – накопичувач на оптичних дисках
англ. – peripheral [pə'rıfərəl] n, нім. – die Pheriperie – периферійний пристрій
англ. – pick-up n, нім. – der Pickup – адаптер, звукознімач
англ. – pixel ['pıks(ə)l] n, нім. – das Pixel – піксель, мінімальний елемент зображення
англ. – planar board n, нім. – die Hauptplatine – материнська плата
англ. – platter ['plætə] n, нім. – die Festplatte – жорсткий диск
англ. – random access memory RA M ['ræm] n, нім. – der Arbeitspeicher – оперативна пам'ять, ОЗП
англ. – read-only memory ROM n, нім. – der Festwertspeicher – постійна пам'ять, ПЗП
англ. – spreadsheet ['spredʃi:t] n, нім. – das Spreadsheet – велика електронна таблиця
При роботі з фаховою лексикою слід приділяти увагу правильному, логічному та професійному
підбору текстів з фаху, що мають бути невеликі за обсягом, доступні за змістом та насичені необхідною
термінологією, характерною для мови спеціальності. На нашу думку доцільно розробити систему
підготовчих вправ, послідовно спрямованих як на переклад та вдумливе засвоєння термінології, так і на
активізацію вмінь говоріння, необхідних для застосування цієї термінології у конкретних ситуаціях,
вводити вправи на вживання нових мовних одиниць, лексичних вправ, що охоплюють як форму та
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значення слова, так і особливості його вживання. Логічно будувати систему вправ на основі лексики
тексту та включати некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні види завдань.
Достатньо ефективним є поєднання вправ як репродуктивного характеру, що виконують
ознайомлюючу функцію, так і творчих, що спряють використанню термінологічної лексики відповідно
до ситуації. Використовуючи зображення, схеми та структуру будови комп’ютерної техніки з
відповідним описом англійською та німецькою мовами можна використати декілька репродуктивних
вправ: знайти фахові терміни та дати їх тлумачення українською мовою; скласти термінологічний
словничок до малюнка; описати малюнок, вживаючи фахову термінологію. Вправи творчого
спрямування можуть містити наступні завдання: знайти синоніми до фахових термінів; дати своє
тлумачення малюнка, використовуючи професійну термінологію; скласти діалог по даній тематиці,
насичений фаховою термінологією.
A motherboard is the central or primary circuit board making up a complex
electronic system, such as a modern computer. It is also known as a main board,
baseboard, system board, planar board. It is the most important component in the
computer because it connects all the other components of a PC together.(англ.)
Das Mainboard hat viele Namen, wie Motherboard, Hauptplatine oder
Systemplatine, aber alle meine sie das Selbe – die Zentraleinheit des Computers.
Das Mainboard verbindet die einzelne Hardware zu einem Ganzen und "steuert" es.
(нім.)
Застосування вправ порівняльно-зіставного типу допомагають студентам
відчути специфіку виучуваних понять, закріпити знання спеціальних термінів та опрацьовувати
дефініцію кожного терміна. Вправи до наступного завдання можуть передбачати: дібрати українські
терміни до запропонованих визначень; дати визначення складових CD-ROM на малюнку; описати
малюнок, опираючись на знання курсу; скласти усне висловлювання фахового спрямування.
Look at the pictures and identify the objects of typical CD-ROM (англ.)
Sehen Sie das Bild an und identifizieren die Objekten der typischen CD-ROM(нім.)
a. (англ.) Actuator, (нім.) der Actuator
b. (англ.) Platter, (нім.) der Platter
c. (англ.) Head, (нім.) der Lesekopf
d. (англ.) Jumper Block,
(нім.) der Jumper-Block
e. (англ.) Actuator Arm,
(нім.) der Antriebshebel
f. (англ.) Spindle, (нім.) die Spindel
g. (англ.) Actuator Axis,
(нім.) die Laufwelle
h. (англ.) Power Connector,
(нім.) der Leistungssockel
i. (англ.) IDE Connector,
(нім.) integrierte Plattenhandhabung
Важливим, на нашу думку, є ознайомлення студентів з лексико-граматичними типами термінів та
пояснення їх словотвірної структури, в якій наявні скорочення, складні слова, деривація, конверсія.
Розглянемо одну з найбільш числених та вживаних термінологічних груп комп’ютерної термінології
– скорочення. Процес скорочення (ціле заміняється частиною, що його представляє) є необхідним для
забезпечення передачі максимальної кількості інформації (смислового змісту) при мінімальному
використанні матеріальної оболонки мови (звукової оболонки та графічної форми), тобто в підвищенні
ефективності комунікативної функції мови [3]. Існує два основних типи скорочень: абревіатури
(abbreviations) та "слова-обрізки" (clippings), що вважаються також складовими абревіатурами [4].
Комп’ютерна термінологія містить велику кількість абревіатури, (яка переважно має номінативний
характер), тобто є назвами предметів та явищ що утворюється в результаті скорочення словосполучення
до початкових літер слів, що входять в його склад. На відміну від англійської абревіатури, в німецькій
мові немає відповідників. Скорочення представлені англійською мовою, а пояснення їх значень
подаються німецькою. Наведемо приклади англійської абревіатури, та її німецьких еквівалентнх форм:
англ. DNS (Domain Name System), нім. Die Umwandlung der Namen der Webserver in eine Zahlenfolge,
(укр. – система доменних імен)
англ. FTP (File Transfer Protokol), нім. Damit kann man Text-, Programm-, Ton-, und Videodaeien von
einem anderen Rechner herunterladen, (укр. протокол відправлення файлів)
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англ. IRС (Internet Relay Chat), нім. Unterhaltung im Internet, die über Eingabe von Schrift in die Tastatur
erfolgt, (укр. протокол підтримки діалогового спілкування через Інтернет)
англ. POP 3 (Post Office Protokol), нім. Zwischenspeiherung der Post, (укр. протокол поштового офісу)
англ. PPP (Point-to-Point Protokol), нім. Der Datenaustausch zwischen PC und dem Internet, (укр. –
протокол рівнодоступного зв’язку)
англ. USB (Universal Serial Bus), нім. ein Ausgang (Schnittstelle) am PC, (укр. універсальна периферійна
шина).
Нерідко абревіації в англійській та німецькій мові сполучаються із нескороченими словами,
утворюючи нову термінологічну одиницю:
англ. USB port (Universal Serial Bus port), HTTP Server (Hyper-Text Transfer Protocol Server),
BBBOnLine (Better Business Bureaus Online), virtual ISP (virtual Internet Service Provider);
нім. RGB – Farbmonitor (Rot-Grün-Blau-Monitor), D/A – Bus (Daten/Adressen – Bus), EDV – Anlage (die
Anlage der elektronischen Datenverarbeitung), ZMD – Speicher (Speicher mit zylindrischen Magnetdomänen).
Абревіації часто включають у себе також непочаткові літери – IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange
/ Sequenced Packet eXchange), XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – або цілі складові відрізки
– UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer), XLink (Extensible Linking Language), MagRAM
(Magnetoresistive Arbeitsspeicher in einem Computer).
Складові абревіатури (clippings) є достатньо продуктивним типом словотворення. Випадати може
будь-яка частина слова: hi-speed (high speed), Pro (processor), E-mail (electronic mail), Kbyte (kilobyte),
searchandizing (search and merchandizing). Вищезгадані складові в німецькій мові представлені
англіцизмами.
Комп’ютерна термінологія містить велику кількість складних слів (утворюються складанням різних
коренів чи основ). Складні слова переважно є однією частиною мови – іменниками (англ. hardware,
mainframe, motherboard, fiberglass, printhead, bootstrap, back-lit, headphone, keyboard, spreadsheet, daisywheel,
worldwide;
нім.
die
Übertragungscharakteristik,
die
Vordergrundverarbeitung,
die
Adressendekodierlogik,
die
Laufzeitunterstützung,
der
Transaktionsverarbeitungsmonitor,
die
Bildwiederholfreguenz, die Geräteverbundkonfiguration, der Mehrfachzugriff, das Bootstrapprogramm, die
Speicherplatzzuordnung, das Antivirenprogramm. Слід звернути увагу на один з видів словотворення
складних слів комп’ютерної термінології в німецькій мові, де перша частина складного слова є
англійською, а друга – німецькою:die Download-Adresse, der Frame-Buffer, die Host-Sprache, die
Multisession-Aufnahme, der Read-Befehl, das Schell-Benutzerinterface, die Byteverarbeitung, die
Heapverwaltung, der Interfacewandler, die Jobabrechnung, die Refreshzeit. Необхідно навести ще один спосіб
творення слів – написання через дефіс цілих словосполучень: англ. point-to-point, port-to-port, out-of-order,
peer-to-peer network, cube-connected-cycles network, multiple-work-station, scanline-data-formatted file; нім.
die Ariphmetik-Logik-Einheit, die Basis-Kollektor-Spannung, die Link-Bibliothek, die Reset-Taste, das
Zweiphasen-Sperrprotokol.
Необхідно, на нашу думку, розглянути та навести приклади деривації (морфологічного словотвору),
при якому нові слова утворюються шляхом додавання морфем (префіксів та суфіксів) до кореня.
Способи словотвору поділяються на префіксальний (англ. interface, microprocessor, upgrade, output, input,
replace, microphone; нім. der Abbruch, das Ablaufprotokoll, die Festplatte, der Festpunkt, das Überbrennen, der
Überlauf ), суфіксальний (англ. designer, operating, management, user, configurator, controller, basic,
enjoyable, commonly, powerful; нім. die Betriebsmittelzuweisung, die Dateierklärung, der Dateispeicher, der
Hostrechner, die Programmverträglichkeit, die Transposition) та префіксально-суфіксальний (англ.
disagreement, unsuccessfully, incompletable, nonpartitionable, microprogrammable, restoring; нім. die
Abbruchbedienung, die Aufwärtsverträglichkeit, die Ausgabeeinheit, die Auswahlschaltung, der Einchiprechner,
die Übertragsbildung).
Процес навчання фахової лексики потребує подальшого вивчення та вдосконалення. Високий рівень
володіння термінологічною лексикою дає більш глибоке розуміння професійних понять та явищ, є
показником загальної та фахової культури майбутнього фахівця.
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Статкевич А. Г., Фенчук Е. А. Особенности обучения английской и немецкой компьютерной
терминологии студентов специальности "Информатика".
В статье рассматриваются особенности обучения английской и немецкой компьютерной терминологии
студентов специальности "Информатика". Проанализированы состав, лексико-грамматические типы,
структуру построения слов компьютерных терминов английского и немецкого языков. Представлено
комплекс упражнений, направленных на перевод, усвоение терминологии, а также активизацию
говорения и употребления новых языковых единиц.
Statkevych A. H., Fenchuk O. O. Peculiarities of Teaching Students on Speciality "Informatics" English and
German Computer Terminology.
The article focuses on the peculiarities of teaching students on speciality "Informatics" English and German
computer terminology. The structure, lexical and grammar types of computer terms of English and German
languages are analyzed. Set of exercises pointed on the translation and mastering terminology, activation of
speaking skills and the application of new units of language are presented.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ УМІНЬ
КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
У статті висвітлюються теоретико-методологічні засади формування вмінь, пропонується модель
процесу формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту,
розкривається мета кожного етапу. Формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту
розглядається автором як процес оволодіння соціальним досвідом.
Формування професійних умінь як найважливішої складової компетентності фахівця є пріоритетним
завданням вищої освіти, тому що від рівня практичної підготовленості студентів до майбутньої фахової
діяльності залежить успішність їх адаптації в професійному середовищі та якість виконання
функціональних обов’язків. Необхідним компонентом підготовки майбутніх менеджерів, що має велику
практичну вагу, є формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту, оскільки процес
управління супроводжується постійним виникненням складних професійних ситуацій міжособистісної
взаємодії. Важливо, щоб під час навчання майбутні менеджери оволоділи не тільки необхідними
знаннями, навичками та вміннями, а й отримали досвід компетентного розв’язання конфліктів,
необхідний у професійній діяльності.
Аналіз останніх досліджень (Л. І. Бондарева, Л. В. Бурман, О. І. Копіца, Ю. М. Кравченко,
О. В. Мисечко, В. Г. Пасинок, І. В. Хом’юк, Т. Л. Шепеленко та ін.) з проблеми формування вмінь у
системі вищої професійної освіти показує, що наукові пошуки спрямовуються на вдосконалення змісту
освіти, організації навчально-виховного процесу, методики викладання, методичного забезпечення
дисциплін та створення ефективних моделей навчання з метою поліпшення якості підготовки,
відповідності її вимогам та реаліям професійної сфери.
Формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту вимагає:
по-перше, побудови навчального процесу таким чином, щоб забезпечити можливість виконання
діяльності, яка є втіленням тих професійних умінь, які формуються, по-друге, використання ефективних
методів навчання, по-третє, створення педагогічних умов, що належним чином сприяють процесу
оволодіння зазначеними вміннями.
Мета цієї статті – створити і науково обґрунтувати модель поетапного процесу формування в
майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.
Теоретико-методологічні засади формування загальних і спеціальних умінь розкриті в роботах
педагогів і психологів О. О. Абдулліної, Ю. К. Бабанського, Д. Н. Богоявленського, В. В. Давидова,
О. А. Дубасенюк, П. Я. Гальперіна, Є. М. Кабанової-Меллєр, Н. В. Кузьміної, О. М. Леонтьєва,
І. Я. Лернера, Є. О. Мілеряна, В. А. Онищука, П. І. Підкасистого, К. К. Платонова, Н. Ф. Тализіної,
Н. О. Менчинскої та ін.
У процесі формування, як вважає К. К. Платонов, уміння проходить ряд етапів, які позначають рівні
володіння вмінням для виконання діяльності:
1) початкове вміння (метод спроб і помилок) означає усвідомлення мети діяльності та пошук
способів її виконання, що ґрунтується, як правило, на раніше засвоєних (часто побутових) знаннях та
навичках;
2) недостатньо вміла діяльність, що передбачає знання про способи виконання дії і використання
раніше здобутих, несистематичних для цієї діяльності навичок;
3) окремі загальні вміння – це ряд окремих, високо розвинутих, але вузьких (специфічних) умінь,
необхідних для різних видів діяльності;
4) високорозвинуте вміння, що відображає творче використання знань і навичок конкретної
діяльності з усвідомленням мети, мотивів вибору та способу її досягнення;
5) майстерність, яка уособлює творче використання різноманітних умінь [1: 278].
У відповідності до характеру процесу формування виокремлюються стихійне формування,
цілеспрямоване формування та самоформування. Стихійне формування є результатом випадкових
зовнішніх впливів; цілеспрямоване формування відбувається за спеціально створеною моделлю з
використанням необхідних методів і способів впливу; процес самоформування (робота над собою)
завжди є складовим елементом цілеспрямованого формування [2].
У педагогічній теорії науково обґрунтовані й описані в дещо різних за назвою, проте не за змістом,
інтерпретаціях імітативний, репродуктивний, пошуковий (евристичний) та творчий етапи навчальнопізнавальної активності як послідовні рівні засвоєння знань і формування вмінь. Т. І. Шамова [3],
наприклад, виділяє три рівні пізнавальної активності – відтворюючий, інтерпретуючий, творчий,
Г. І. Щукіна [4] – репродуктивно-імітативний, пошуково-виконавчий, творчий, В. П. Беспалько [5] –
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учнівський, алгоритмічний, евристичний та творчий, що відповідають репродуктивному та
продуктивному видам навчальної діяльності.
За класифікацією В. П. Беспалько, перший етап, метою якого є ознайомлення з матеріалом,
передбачає виконання дій за поданим алгоритмом або інструкцією. Другий етап – це розв’язання
завдання за алгоритмом, що відтворюється по пам’яті. Метою навчання на цьому рівні є свідоме і
ґрунтовне запам’ятовування основних алгоритмів діяльності, що досягається за допомогою здійснення
таких навчально-пізнавальних дій, як критичне осмислення, пошук раціонального способу прийняття
рішення, порівняння варіантів. На третьому рівні пошукова (евристична) активність виявляється в
застосуванні раніше засвоєних дій для розв’язання нетипових завдань, тобто діяльність виконується не за
готовим алгоритмом, а за створеним самостійно в процесі дії. Для організації такого типу навчальнопізнавальної діяльності використовуються нетипові ситуації, елементи проблемного навчання, ділові
ігри, проектування тощо. Четвертий рівень є творчим процесом, оскільки в завданні відома лише мета
діяльності, а дії, завдяки яким досягається мета, становлять нову орієнтовну основу діяльності. На
четвертому етапі використовуються наукові дискусії, постановка проблемних завдань, групова та
індивідуальна дослідницька діяльність [5].
Будь-яка діяльність є частиною соціального досвіду, який за визначенням І. Я. Лернера, складається з
чотирьох елементів – знання про способи діяльності, досвід виконання діяльності, досвід творчої
діяльності та емоційно-чуттєвий досвід. На думку І. Я. Лернера, структура змісту освіти повинна бути
ізоморфною структурі змісту соціального досвіду, а отже, навчально-пізнавальна діяльність загалом і
процес формування вмінь зокрема має будуватися відповідно до змістових елементів соціального
досвіду. Найчастіше в процесі навчання основна увага приділяється першим двом елементам, проте
тільки досвід творчої діяльності сприяє розвитку творчого потенціалу, забезпечує можливість
вирішувати не тільки повторювані, а й незнайомі завдання в нових умовах. На відміну від другого
елементу функцією третього є не відтворення відомого досвіду, а створення нового. Ознаками творчої
діяльності є: самостійне застосування знань та вмінь у новій ситуації; бачення нової проблеми в
традиційній ситуації; розуміння структури об’єкта; бачення нової функції об’єкта на відміну від
традиційної; урахування альтернатив під час розв’язання проблеми; комбінування і перетворення
відомих способів діяльності під час розв’язання нової проблеми; створення нового підходу, способу
розв’язання проблем [6].
Науковцями постійно підкреслюється важливість і необхідність продуктивної діяльності для
оволодіння знаннями і вміннями та організації навчального процесу таким чином, щоб матеріал
засвоювався завдяки активним розумовим процесам і практичному досвіду. Г. І. Щукіна зазначає, що
саме характер (репродуктивний чи продуктивний) навчальної діяльності впливає на її кінцевий результат
– характер набутих знань, навичок, умінь [4].
Слушним вважаємо зауваження І. Я. Лернера стосовно того, що основна функція проблемного
продуктивного навчання полягає в отриманні досвіду творчої діяльності, а для засвоєння знань, навичок
та вмінь найбільш ефективним є репродуктивне навчання, оскільки абсолютно недоцільним виявляється
організація навчання, за якої доведеться знову відкривати те, що раніше було відкрите людством. Значна
частина способів діяльності формується і закріплюється вправами на репродуктивному етапі і тільки
певна частина знань та вмінь, яка здобувається самостійно в процесі проблемного навчання, дозволяє
сформувати особливі структури мислення [7: 51-52]. Процес формування професійних умінь має
складатися з ефективної комбінації репродуктивного і продуктивного навчання, спеціально підібраної з
урахуванням специфіки майбутньої діяльності фахівця.
Ще одне важливе питання організації навчання, на яке звертає увагу І. І. Ільясов, полягає в
порівняльній ефективності двох основних видів репродуктивного навчання. Перший традиційний варіант
складається зі сприйняття, осмислення та заучування матеріалу з подальшим застосуванням його у
вправах. Другим варіантом є навчання за схемою поетапного засвоєння без попереднього заучування
матеріалу. У результаті проведення численних досліджень порівняльної ефективності цих варіантів
репродуктивного навчання, була доведена перевага навчання на основі поетапного формування вмінь [8].
Відповідно до теорії поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна) процес
засвоєння дії включає шість основних етапів. Перший етап спрямований на створення позитивної
мотивації навчання, що досягається за допомогою проблемної ситуації, для вирішення якої необхідні ті
дії, формування яких поставлено за мету. Другий етап П. Я. Гальперін називає етапом складання схеми
орієнтовної основи дії. Він передбачає попереднє знайомство з дією та умовами її виконання, де
орієнтовна основа дії є системою вказівок, як виконувати нову дію. Проте, розуміння того, як виконувати
дію ще не забезпечує оволодіння умінням, тому для засвоєння дії обов’язковою умовою є самостійне її
виконання. На третьому етапі – формування дії в матеріальному (матеріалізованому) вигляді –
відбувається здійснення розгорнутої дії з виконанням усіх операцій, з яких вона складається, що
забезпечує виконання орієнтовної, виконавчої та контрольної частин дії, при цьому практичне виконання
супроводжується мовним поясненням. Четвертий етап – формування зовнішньо-мовної дії – є
182

Н. В. Гагіна. Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту

узагальненням дії за допомогою мови: усі операції, що входять до складу дії, набувають мовної форми та
засвоюються. П’ятий етап – формування дії "в зовнішній мові про себе" – відрізняється від попереднього
тим, що дія виконується беззвучно і, набувши розумової форми, поступово скорочується. Шостий
заключний етап – формування дії у внутрішній мові – відображає глибокі, недосяжні для
самоспостереження процеси мислення, у свідомості залишається тільки кінцевий результат – предметний
зміст дії. Варто додати, що на кожному етапі дія виконується спочатку розгорнуто, тобто проходить
через усі її складові елементи, а потім скорочується; автоматизація дії відбувається лише на останньому
етапі, тим самим не перешкоджаючи впливу основних характеристик дії одна на одну в процесі її
формування [9; 10].
Розглядаючи питання продуктивного і репродуктивного навчання в контексті нашого дослідження,
варто зазначити, що перш, ніж розпочинати процес формування вмінь, потрібно визначити необхідний
рівень їх засвоєння, який буде достатнім для здійснення діяльності. Окремі вміння конструктивної
взаємодії (уміння самоконтролю, безоцінного сприйняття, активного слухання, аргументації тощо)
необхідно сформувати на репродуктивному етапі за допомогою вправ, проте реалізація всього комплексу
вмінь конструктивної взаємодії, до якого ми відносимо вміння самоконтролю, гностичні, комунікативні,
соціально-поведінкові, організаторські вміння, є за своєю суттю творчим моментом, оскільки процес
розв’язання конфлікту не підлягає стереотипізації. Ні ґрунтовні знання, ні вміння, засвоєні за зразком, не
забезпечать оволодіння творчим досвідом діяльності, отже, для формування вмінь конструктивної
взаємодії в ситуації конфлікту необхідно створити умови реального пошуку розв’язання проблеми, що
можливо тільки при продуктивному навчанні.
Трактуючи вміння як особистісне утворення, яке означає здатність людини ефективно і якісно
виконувати діяльність, вважаємо, що в процесі засвоєння вмінь відбувається не тільки оволодіння
досвідом виконання діяльності, а й формування світогляду, переконань, ціннісних орієнтацій, що
детермінують цю діяльність. Таким чином, четвертий компонент у структурі соціального досвіду є
необхідною складовою освіти і важливим компонентом процесу вироблення професійних вмінь.
Формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту розуміємо як цілеспрямований процес
навчання способам діяльності з розв’язання конфлікту, в результаті якого відбувається виникнення
стійких форм поведінки, утворення ціннісних орієнтацій та особистісних якостей, що сприяють
реалізації конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.
Ґрунтуючись на основних положеннях теорії діяльності, дидактичних принципах побудови
навчально-виховного процесу, концепції поетапного формування вмінь і системі засвоєння соціального
досвіду пропонуємо модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в
ситуації конфлікту, що складається з наступних етапів: діагностично-мотиваційного, теоретичного,
тренувального, діяльнісного, рефлексивно-коригуючого та творчого. Створена модель поетапного
формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту представлена на рис. 1.
Навчання студентів конструктивній взаємодії в ситуації конфлікту ускладнене тим, що в процесі
життєдіяльності в них уже сформувався той чи інший домінуючий тип взаємодії (поведінки), який
найчастіше обирається в ситуації конфлікту. За даними опитувань майбутніх менеджерів найбільший
відсоток мають такі стратегії взаємодії в конфлікті як ухиляння – 37%, боротьба – 30%, компроміс – 26%,
стратегію співробітництва обирає дуже невеликій відсоток опитуваних – 7%. Тому метою діагностичномотиваційного етапу є самодіагностика й визначення студентами існуючих у них орієнтацій і типу
домінуючої взаємодії, створення мотивації їх змін і корекції, усвідомлення необхідності формування,
розвитку та вдосконалення вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. Кооперативний
контекст навчання, інтерактивні методи роботи, групова і парна форми роботи, фасілітація і підтримка
сприяють усвідомленню важливості застосування саме конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту й
створюють стійку мотивацію навчання.
Уміння конструктивної взаємодії ґрунтуються на знаннях про конфлікт як закономірний соціальний
феномен, його причини, стадії розвитку, фактори та умови, що впливають на вибір стратегії поведінки,
психічні процеси, правила поведінки, методи саморегуляції та переконливого впливу в конфліктній
ситуації тощо. Отже, наступний теоретичний етап спрямований на актуалізацію знань та поглиблення
теоретичної бази, необхідної для формування вмінь. Особливість теоретичної частини процесу полягає в
тому, що вона служить підготовчою стадією тренувального та діяльнісного етапів, тому завдання, що
стоїть перед студентами, полягає не просто у відтворенні знань, отриманих раніше на лекціях та
практичних заняттях, а у відборі теоретичного матеріалу, необхідного для формування практичних
умінь, встановленні зв’язків між накопиченими знаннями та їх практичним застосуванням. Теоретичний
блок має становити не більше 10-15% від загального часу заняття, на якому набуваються практичні
вміння.
Діагностично-мотиваційний етап
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Усвідомлення власних орієнтацій, оцінка існуючих умінь,
поява мотивації їх змін та корекції

Теоретичний етап

Тренувальний етап
Формування вмінь конструктивної взаємодії за допомогою вправ, їх
самооцінка та корекція

Діяльнісний етап
Комплексне засвоєння системи вмінь конструктивної взаємодії на
ча

основі рефлексії, зворотного зв’язку та оцінки виклада-

Удосконалення вмінь конструктивної взаємодії на

Рефлексивно-коригуючий етап

Актуалізація знань, необхідних для формування вмінь конструктивної взаємодії

прикладах розв’язання конфліктів, що виникають в умовах професійної
діяльності, подальше формування вмінь

Творчий етап
Самовдосконалення, використання творчого підходу до розв’язання
конфліктів, усвідомлення особистісних змін

Рис. 1. Модель процесу формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії
в ситуації конфлікту.
Основним завданням тренувального етапу є формування за допомогою різноманітних вправ окремих
умінь і навичок, необхідних для здійснення конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. На цій стадії
вміння формуються в неконфліктному контексті, в атмосфері кооперації, психологічного комфорту та
підтримки, враховуючи індивідуальні особливості студентів; здійснюється постійний контроль за
правильністю виконання поставленого завдання; відбувається заохочення студентів до саморефлексії,
визначення і подолання труднощів у процесі навчання.
Діяльнісний компонент спрямований на синтез набутих вмінь, їх комплексне застосування в ситуації
взаємодії на прикладах розв’язання конфліктів, що виникають в умовах професійної діяльності та
оволодіння вміннями, формування яких потребує продуктивної діяльності. На цьому етапі
застосовуються переважно ділові та рольові ігри, в яких моделюються складні професійні ситуації.
Етап, на якому розпочинається вдосконалення умінь на основі індивідуальної й групової рефлексії та
порад викладача, називаємо рефлексивно-коригуючим. Рефлексивно-коригуюча стадія не є окремим
етапом підготовки, а являє собою логічне завершення кожної фази тренувального та діяльнісного етапів,
а також необхідну складову творчого рівня, тобто рефлексивно-коригуючий елемент фактично входить
до складу названих етапів у моделі формування вмінь. Метою цього етапу є здійснення контрольної та
оціночної функцій; створення умов для самоактуалізації особистості, оскільки об’єктивна оцінка своїх
дій є передумовою саморозвитку.
Творчий етап передбачає самовдосконалення набутих умінь, використання творчого підходу до
розв’язання конфліктів не тільки в навчальному середовищі, а й у реальних ситуаціях соціальної
взаємодії, усвідомлення особистісних змін на основі глибокої рефлексії.
Виховання емоційного ставлення до дійсності, розвиток системи цінностей та індивідуальних
якостей, що складає четвертий елемент засвоєння соціального досвіду, не є окремим етапом процесу
формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту, оскільки виховання і самовиховання
184

Н. В. Гагіна. Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту

особистості відбувається впродовж усього навчального процесу відповідно до змісту освіти й
забезпечується обраними методами, формами роботи та педагогічними умовами на кожному рівні
засвоєння вмінь.
Вибір методів та педагогічних умов буде також впливати на ефективність змодельованого процесу
формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту, тому наше подальше завдання полягає
в обґрунтуванні найефективніших для здійснення поставленої мети методів та педагогічних умов
навчання й експериментальне впровадження описаної моделі.
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Гагина Н. В. Модель формирования у будущих менеджеров умений конструктивного
взаимодействия в ситуации конфликта.
В статье освещаются теоретико-методологические основы формирования умений, предлагается
модель процесса формирования у будущих менеджеров умений конструктивного взаимодействия в
ситуации конфликта, раскрывается цель каждого этапа. Формирование умений конструктивного
взаимодействия в ситуации конфликта рассматривается автором как процесс овладения социальным
опытом.
Hahina N. V. The Model of Formation of Future Managers’ Constructive Interaction Skills in the Situation
of Conflict.
Theoretical and methodological grounds of skills formation are covered in the article. The model of formation of
future managers’ constructive interaction skills in the situation of conflict is suggested, the purpose of each stage
is revealed. The formation of constructive interaction skills in the situation of conflict is considered by the author
as the process of social experience acquisition.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ
У статті розглядається проблема формування особистості молодшого школяра в історикопедагогічному контексті, яка набуває особливої актуальності у зв’язку з необхідністю відродження
духовності українського народу. Одним із шляхів такого відродження є звернення до історії педагогічної
думки, вивчення та творче переосмислення тих ідей, що спонукають до ґрунтовних змін в освіті й
вихованні молоді. У статті накреслюються шляхи розв’язання окресленої проблеми.
Останнім часом проблема формування особистості школяра, зокрема молодшої ланки, набула
особливої актуальності.
У словниках знаходимо такі визначення поняття "особистість": "особистість (лат. personality) –
характеристика образу мислення, почуттів і поведінки окремого індивіда…" [1]; "особистість, особа – у
широкому розумінні – конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних і соціальних
якостей…" [2].
Сучасні педагоги стверджують, що формування духовного світу дітей, духовності як провідної якості
особистості є найголовнішим завданням освіти і виховання. О. В. Сухомлинська визначає поняття
духовності як складний психічний феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприймання,
привласнення нею сфери культури, олюднення, вростання в неї і розуміння як власного надбання. Такий
підхід передбачає розгляд духовної сфери як складової феномена культури [3: 14].
Ми поділяємо думку О. В. Сухомлинської та інших педагогів про те, що в сучасних умовах серед
дітей і молоді спостерігається зниження рівня духовності, що пояснюється, з одного боку, кризовими
тенденціями в суспільстві, а з іншого – несформованістю в молоді ціннісного ставлення до освіти та
власного інтелектуального розвитку [3: 14; 4: 91].
Психолог І. Д. Бех зазначає, що формотворчою основою морально-духовного розвитку особистості є
виховання, "і саме воно задає його суспільну якість: буде цей розвиток здійснюватися на полюсі добра чи
зла. Образно кажучи, людина в кінцевому підсумку "ліпить" свою особистість із матеріалу культури,
який організовано постачає їй вихователь, суспільство в цілому" [5: 34-35].
Із численних моральних якостей особистості можна виділити гуманізм, доброту, милосердя, совість,
терпимість, ідейність, патріотизм, волю, рішучість, принциповість, здатність до самооцінки, ввічливість,
працелюбність, єдність слова і діла, уважність, великодушність, скромність, вдячність, честь,
сором’язливість, миролюбство, справедливість, вірність тощо.
Отже, особистість – це наше духовне обличчя, те, що є головним у людині, її основою, носієм
найважливіших позитивних людських якостей.
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої потреби набуває національне відродження
духовності українського народу. І одним із шляхів такого відродження може стати звернення до історії
педагогічної думки, вивчення та творче переосмисленні тих ідей, що можуть і повинні спонукати до
ґрунтовних та серйозних змін в освіті й вихованні. Мета статті – розглянути проблему формування
особистості молодшого школяра через аналіз творчості Володимира Мономаха, Г. С. Сковороди та
К. Д. Ушинського.
Проблема формування особистості молодшого школяра набуває особливої актуальності, оскільки
саме навчальна ланка соціалізації особистості, на якій закладаються основні її якості, є найбільш
важливою.
Н. А. Сейко підкреслює: соціалізація – неперервний і багатогранний процес, що триває протягом
всього життя людини, однак найбільш інтенсивно він протікає у дитинстві й юності, коли закладаються
усі базові орієнтації, встановлюються головні соціальні норми й взаємини, формується мотивація
соціальної поведінки [6: 127].
Розв'язанню означеної проблеми допоможе вивчення її в історико-педагогічному контексті, адже воно
пов’язане з осмисленням багатовікової історії народу, розвитком, збереженням і примноженням його
культурних надбань.
Передумови такого розвитку сягають корінням у часи Київської Русі. Східні слов'яни не лише мали
власну високорозвинену культуру, а й творчо засвоювали культурні надбання інших народів.
З відкриттям перших шкіл питання виховання в дітей моральних якостей: прагнення до праці, поваги
до батьків та людей похилого віку – набуває дедалі більшого значення [7: 47].
Перші педагогічні положення, що стосуються виховання особистості дитини, знаходимо в "Повчанні
Володимира Мономаха дітям" (1096). У цьому творі автор дає поради дітям, як жити, як прислужитися
Батьківщині "не молитвами, а корисними своїми справами", як захищати слабких та літніх людей, як
© Жовноватюк Ю. А., 2010
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поважати своїх батьків тощо. Він закликає дітей вивчати науки, оволодівати іноземними мовами, бути
активними як у навчанні, так і у праці. Ідеї "Повчання Володимира Мономаха дітям" не втратили
актуальності і донині.
Ось декілька порад дітям, що можна вважати важливими і для формування особистості молодшого
школяра: "Старих шануйте, як батька, а молодих, як братів", "У домі своєму не лінуйтеся, але за всім
доглядайте", "Остерігайтеся брехні і пияцтва, бо в ньому душа погибає і тіло", "Куди не підете, де не
спинитесь, напійте, нагодуйте хоч одного кого-небудь; найбільше ж шануйте гостя", "Хворого
навістіть… і людини не проминіть, не привітавши, добре слово скажіть їй", "А якщо вмієте щось, то не
забувайте того доброго, а чого не вмієте, то того навчайтеся", "А лінощі – мати всьому: що людина вміє,
те забуде, а чого не вміє, того не навчиться; поступаючи добре, не смійте лінитися ні на що добре",
"Страх перед Богом вважайте вищим за все" [З літопису за Лаврентіївським списком, Т. 1, вид.
Археографічної комісії; 8: 10-11].
Як бачимо, моральні настанови Володимира Мономаха співзвучні традиційним уявленням про
позитивні національні риси особистості українця: сердечність, працелюбність, щедрість, гостинність,
релігійність та ін.
У 1701 році в результаті реорганізації Київського братського колегіуму утворилася КиєвоМогилянська академія, перший вищий навчальний заклад України, який сприяв підвищенню рівня освіти
та духовності тодішнього українського суспільства [9: 64].
У ХVІІІ столітті великий просвітитель, філософ, поет, перший народний учитель Григорій Савич
Сковорода (1722-1794) виступає з обґрунтуванням ідей народності та природовідповідності у вихованні
та освіті. У своїх поетичних та філософських творах, поемах, байках він дає поради батькам, як
виховувати дітей. Він вважає, що треба знати природу дитини, спиратися у навчанні на її вікові та
індивідуальні особливості. Г. С. Сковорода критикував представників заможних класів, у родинах яких
дітей виховували найняті вихователі, що не готували їх до справжнього життя ("Благодарний Єродій",
"Зозуля та Косик" та ін.).
Філософські погляди Г. С. Сковороди, на яких базувалися його педагогічні ідеї, були зумовлені
глибокою релігійністю. Пізнаючи Бога, ми пізнаємо закони буття, але разом з тим ми повинні вивчати і
самих себе, бо самопізнання є початком мудрості, − наголошував мислитель. Заклики Г. С. Сковороди
"пізнай себе", прагнення звернути увагу на внутрішній світ людини, її страждання, пошуки опори в
Богові – все це знаходить відгук у його філософських та педагогічних творах. Наприклад, у праці
"Толкование из Плутарха о тишине сердца" Г. С. Сковорода засуджує бездіяльність: "Вот дорого нам
станет сердечный мир, если покупать его праздностию. Прельщается тот, кто думает, будто люди,
убегшие многоделия, живут покойно… Но не так оно есть… Даже сам празднолюбец Епикур советует
честолюбцам, дабы последовали своей природе и принимались за гражданские дела." І далі: "В свете
жить без беды бог никому не написал… Жизнь наша, наполненная удач и неудач, но здоровое сердце все
переварит во благо. А мужи сердечныи и от самых горьких своих горестей умеют собирать полезные
плоды подобны пчелам из жестких и колких трав мед собирающим" [10: 203-215].
Думки Г. С. Сковороди про те, що багато чого в житті людини залежить від її самої, співвідносяться з
висловом Володимира Мономаха: "…якщо від Бога буде смерть, то ні батько, ні мати, ні брати не
зможуть вас відняти від неї. Однак якщо добре берегтися, то Боже оберігання є ліпшим за людське" [8:
10-11].
Вважаємо, що в наведеному творі Г. С. Сковороди переплітаються філософські міркування автора з
його педагогічними поглядами.
Цікаві думки про виховання дітей висловлює Г. С. Сковорода в притчі "Благодарний Єродій". У
вступі автор пояснює, що Єродій подібний до журавлів. Цей птах освятився в богословських згадуваннях
за свою вдячність та людинолюбство. Ці птахи годують і носять своїх батьків. У притчі розмовляє мавпа
з пташеням Єродієм про виховання.
Зі слів Єродія дізнаємося, що він з радістю годує своїх старих немічних батьків, а також носить їх.
Адже саме батьки виховали його, бо є два головні батьківські обов’язки, це благо породити і благо
навчити. Природу автор називає всенародною і справжньою вчителькою. Далі Сковорода розмірковує
так: сокола швидше навчиш літати, але не черепаху. Орла миттю привчиш дивитись на сонце і
розважатися, але не сову… Якщо все будує наймудріша природа, тоді хто, як не єдина вона, зціляє і
навчає? Яблуню не вчи родити яблука: вже сама природа її навчила. Виховання же випливає з природи…
Природа блага – всьому початок і від неї нема нічого, що не являється благом [11: 120-126].
Ці міркування тісно пов’язані з вченням Г. С. Сковороди про "сродну працю". Це праця за
покликанням. Щоб людина була щаслива, досягла успіхів, їй потрібна справа відповідно до душі. Із цієї
тези вченого можна зробити важливий висновок про необхідність вже із самого початку навчання
дитини виявляти галузь її інтересів і здібностей.
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Педагогічні погляди Г. С. Сковороди не втратили своєї актуальності і в наш час: він один з перших
засновників гуманістичної та демократичної педагогіки, його педагогічні настанови відповідають
сучасним вимогам до формування та розвитку особистості молодшого школяра.
У ХІХ ст. працював видатний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський (1824-1871). Педагогічні
праці К. Д. Ушинського [12; 13], в яких було запропоновано систему шкільної освіти, зокрема
початкової, мали великий вплив на розвиток вітчизняної педагогіки.
У своїх педагогічних творах видатний педагог приділяв велику увагу організації початого навчання
дітей; особливе місці належить К. Д. Ушинському в розробці теорії гри й методики розвитку мови дітей.
Стосовно навчання молодших школярів, особливостей становлення їх особисті, К. Д. Ушинський у
"Рідному слові" запропонував педагогічні поради, зміст яких можна викласти в декількох тезах.
1. Треба враховувати вікові особливості учня початкової школи під час навчання: "Коли ви
починаєте взагалі вчити дитину раніше, ніж вона дозріла до навчання…, то неминуче натрапите на
такі перешкоди в її природі, які може подолати тільки сам час…"
2. Враховуючи природу дитини молодшого шкільного віку, необхідно змінювати заняття: "Чим
молодша дитина, тим менше здатна вона до постійної будь-якої душевної діяльності в одному
напрямі, тоді ж, коли заняття її різноманітні, може працювати досить довго".
3. Чим менше різноманітності в учителях, тим краще для початкового навчання: "Велика
кількість наставників, які дбають кожен про свій предмет, можуть начинити дитину різними
знаннями та вміннями, але розумові очі її залишаться нерозкритими".
4. Дитяча природа виразно потребує наочності: "Показування малюнків та розповідь за ними –
найкращий засіб для зближення наставника з дітьми… Під час наочного навчання вчитель…
присутній при самому процесі формування мови у дітей і може спрямовувати цей процес".
5. Не все може бути цікавим у навчанні, а неодмінно є і мають бути також нудні речі. Тому
"привчіть дитину робити не тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить – робити заради
приємності виконати свій обов’язок. Ви готуєте дитину до життя, а в житті не всі обов’язки цікаві, і
коли ви до 10 років будете вчити дитину граючись, то готуєте їй страшну муку, коли зустрінеться
вона потім із серйозними навчальними обов’язками, іноді зовсім не цікавими" [12: 391-396, 405-407].
У праці "Людина як предмет виховання" К. Д. Ушинський підкреслює велике значення уяви в
розвитку дитини молодшого шкільного віку: слухаючи казку, дитина зовсім не дивується чудесам.
Кожного разу вона змусить повторити ваше оповідання, але стережіться що-небудь змінити в ньому.
Адже дитина хоче бачити ці самі сцени, і найменша подробиця, вами пропущена або додана, руйнує в
ній ту оману, яка саме й подобалась дитині. Останнє виникає тому, що дитина бачить у казці правду і
хоче тільки правди [13: 290-297].
Останнє положення великого вченого знаходить підтвердження у дослідженнях вчених ХХ століття:
психологів
(В. А. Крутецького,
Г. О. Люблінської,
А. В. Петровського),
педагогів
(В. О. Сухомлинського), методистів (Н. В. Гоголь), які вважають емоційність характерною рисою дитини
молодшого шкільного віку. Тому виховний вплив на учня через емоційну сферу є провідним засобом
формування особистості молодшого школяра.
Опрацювавши літературу з досліджуваної проблеми, ми дійшли висновку, що можна визначити такі
головні періоди наукових пошуків в означеній галузі:
1) формування фрагментарних ідей;
2) систематизації науково-педагогічних поглядів;
3) період авторських теорій.
Отже, вивчення та врахування у педагогічній науці і практиці поглядів та досвіду великих педагогів
минулого надає поштовх для наукових пошуків у створенні новітніх систем формування особистості
молодшого школяра, його саморозвитку та саморозкриття. Це цілком відповідає сучасному
педагогічному положенню про розкриття потенційних можливостей душі дитини.
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Жовноватюк Ю. А. Проблема формирования личности младшего школьника
в истории педагогической мысли Украины.
В статье рассматривается проблема формирования личности младшего школьника в историкопедагогическом контексте, которая приобретает особую актуальность в связи с необходимостью
возрождения духовности украинского народа. Одним из путей такого возрождения является обращение
к истории педагогической мысли, изучение и творческое переосмысление тех идей, которые
побуждают к коренным изменениям в образовании и воспитании молодёжи. В статье намечаются
пути решения намеченной проблемы.
Zhovnovatiuk Yu. A. The Problem of Рrimary School Student’s Personality in History of
Ukrainian Pedagogics.
The article highlights the problem of primary school student’s personality formation in the historical and
pedagogical context, which is of particular relevance because of the need of spiritual revival of Ukrainian
people. One way of this revival is an appeal to the history of educational thought, research and creative
rethinking those ideas which encourage fundamental changes in education and upbringing of youth. Article
outlines the ways of the mentioned problem solution.

189

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки

УДК 377.8:531.745
В. І. Масляніцин,
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(Училище професійної підготовки працівників міліції УМВС України в Житомирській області)

ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті окреслено традиційні засади виявлення особистісних якостей кандидатів на службу в органи
внутрішніх справ України, що є необхідними для їх подальшого навчання в училищах професійної
підготовки працівників міліції. При цьому здійснюється аналіз проблем такої діагностики та напрямків
її пропедевтики.
Тринадцять років тому – 28 червня 1996 року, Верховною Радою України в Основному законі
держави, від імені Українського народу наголошується, що "… усвідомлюючи відповідальність перед
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями…" [1: 3], було
задекларовано прагнення нації до розвитку, зміцнення України як демократичної, соціальної і правової
держави.
Чільне місце в Конституції України відводиться преамбулі, оскільки вона визначає характер
подальшого сприйняття даного Закону, закріплених у ньому демократичних традицій провідних країн
світу і підкреслює головну мету Основного закону – визнання життя, здоров’я, честі, гідності,
недоторканості і безпеки людини найвищою соціальною цінністю.
Зазначені Конституцією України завдання повністю відповідають спрямованості діяльності міліції як
озброєного державного органу виконавчої влади, що покликаний захищати демократичні здобутки
нашого суспільства, забезпечувати реалізацію державної політики з питань громадської безпеки, протидії
злочинності.
Проблеми управління в органах внутрішніх справ, покращення кадрової роботи знайшли своє
відображення в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Бандурка, М. Ібрагімова,
В. Куліченка, Б. С’єдіна, А. Коренева, В. Кудрявцева, В. Сальнікова та ін. Проте, механізм
вдосконалення професійної готовності працівників міліції окреслений ще не в повній мірі.
Метою статті є розробка напрямків покращення професійної підготовки, а також профілактики
деструктивних явищ морально-психологічного характеру у процесі службової діяльності працівників
міліції.
Формування особистості є загалом безперервним виховним процесом, який у професійному
середовищі набуває специфічних рис. Його дослідженням займається педагогіка, що об’єднує, інтегрує,
синтезує дані всіх природничих і соціальних наук, пов’язаних з формуванням людини [1: 635].
Відомо, що основними складовими виховного процесу є суб’єкт та об’єкт у їх поєднанні та взаємодії,
а також держава, що зацікавлена у зміцнені демократичного устрою та суспільних відносин.
З історії розвитку нашого суспільства можна зробити висновки, що держава, є "замовником"
соціального стандарту, мірилом якості виховання. Педагогічна проблема полягає в тому, що суб’єкт,
наділений владними повноваженнями, за своїми моральними якостями має бути високоморальною
особистістю, зразковим громадянином. Натомість, працівнику міліції як продукту виховання суспільства,
притаманні певні негативні риси, що формуються впродовж життя під впливом чинників як
суб’єктивного, так і об’єктивного характеру.
Століттями людство намагалося створити ідеальне суспільство, яке б виправдало прагнення кожного
індивідуума в задоволенні біологічних, соціальних і духовних потреб. Проте, необхідну модель
виховання громадянина було неможливо побудувати в той період, коли наша держава тривалий час була
складовим елементом тоталітарного утворення – СРСР. Понад сімдесят років на пострадянському
просторі домінувала система освіти, яка мала імперативний характер. Нехтування принципами
духовного, морального розвитку людини призвело до викривлення шкали цінностей за якою провідне
місце у формуванні сучасної особистості посіли такі складові, як: корисливість, егоїстичне бажання
отримання впливового соціального статусу, а також агресивність як "життєва необхідність". Досвід
людства свідчить, що сила – не той компонент, який сприяє прогресу цивілізації. Таким чином, існуюча
система перестала відповідати інтересам людей, вимогам часу. Розпаду радянської держави передувала
глибока криза – економічна, політична, духовна.
У 1992 році Кабінетом Міністрів України було введено такий соціальний норматив як "межа
бідності". Після кризи 90-х суттєвих покращень у стані економіки держави не спостерігається і донині.
Національний форум профспілок України констатує, що більше половини українців живуть за межею
бідності. Як стверджують психологи, це найбільш тривожний показник, оскільки індивідуальна низька
оцінка громадянином свого фінансового потенціалу, як правило, провокує пасивну поведінку, заводить
людину у глухий кут власних комплексів. Сьогодні від 5% до 90% наших співвітчизників вважають себе
бідними, акцентують увагу на тому, що їх прибутків ледь вистачає на харчування [2: 1; 3]. Лише за
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підсумками вересня в Україні на 3,7% зросла заборгованість по заробітній платі, що складає 1,679 млд.
грн., у порівняні з заборгованістю станом на 1 січня 2009 року [3: 1].
Як наслідок зазначених вище явищ, сьогодні в суспільстві спостерігається тотальний правовий
нігілізм, прояв інстинктів та пристрастей. Так, за статистикою МВС України, за 11 місяців 2009 року в
Україні зареєстровано 396106 злочинів, у тому числі: крадіжок – 150976; у сфері незаконного обігу
наркотиків – 55301 злочин; грабежів – 25151; незаконного обігу зброї – 10855; хуліганство – 9738; фактів
незаконного заволодіння транспортним засобом – 4773; розбійних нападів – 4598; тяжких тілесних
ушкоджень умисного характеру – 3840; виявлено 2778 фактів хабарництва; умисних убивств – 2279;
зґвалтувань – 713; вимагань – 517; фактів торгівлі людьми – 290; бандитизму – 18.
З огляду на всі негаразди, що відбуваються в нашому житті, подальше зубожіння населення викликає
соціальну напругу. Як вірно зазначив Еріх Фромм, "Біологічна адаптація людини супроводжується
захисною агресією" [4: 181]. Як наслідок, виникає конфлікт між біологічною і соціальною сутністю
людини, який полягає в тому, що продукт соціальної діяльності не завжди відповідає біологічним
потребам спільноти. Досвід людства дозволяє стверджувати, що біологічна природа людини та її
соціальне буття взаємопов’язані, нероздільні. Однак, біологічна і соціальна еволюції мають свої
особливості. Порушенню її внутрішньої рівноваги сприяють екзистенціальні протиріччя особистості.
Усвідомлення особистістю свого призначення спонукає її розширювати обрії своїх знань, допомагати
ближньому, здобувати новий позитивний досвід. Особливо необхідною ця властивість є для тих
працівників, обов’язком яких є робота з людьми. Як справедливо відмічає академік І. Бех, "Особисте
зростання і залежить від того, якою мірою певна особистість поєднується із загальноприйнятою
системою духовних цінностей, якою мірою зміцнюється її духовна свідомість. А духовна свідомість є
тією внутрішньою інстанцією, в якій здійснюється це єднання як процес набуття смислу соціальних
вимог" [5: 26]. Відповідного балансу можна досягти лише вихованням високої духовної культури, яка
виявляється в альтруїзмі, самопожертві, законослухняності.
Зміни, що відбуваються в системі освіти, зокрема і професійній, передбачають створення середовища,
в якому має панувати компетентність, творча ініціатива та духовна культура. Однак її рівень у
професійних колективах ще недостатньо високий.
З метою покращення становища, МВС України розроблені вимоги, що висуваються до кандидатів на
службу в ОВС України, а саме: наявність широкого світогляду; комунікативних якостей; здатність легко
запам’ятовувати вербально-логічний матеріал; точно відтворювати інформацію; володіти емоційною
стійкістю; швидко адаптуватися до нових умов; зв’язно, логічно та зрозуміло викладати думку (в тому
числі письмово); володіти силою волі та ін.
Після закінчення курсів початкової підготовки співробітник міліції має набути певних моральноетичних якостей, опанувати комплекс правових знань у межах відповідних вимог, що висуваються до
початкової підготовки тієї чи іншої категорії співробітників міліції (патрульної служби, дільничних
інспекторів, міліціонерів-кінологів та ін.). Зазначені вище риси, у своїй сукупності, складають
позитивний імідж міліціонера. Своє офіційне закріплення вони знайшли в Кодексі честі, а також
Етичному кодексі працівника міліції. Однак, рівень професійної майстерності, загальної та правової
культури окремих працівників міліції свідчить, що якість відбору кандидатів на службу, а також
початкової підготовки вперше прийнятих на службу працівників міліції не в повній мірі відповідає
існуючим кваліфікаційним вимогам, що висуваються до даної професії.
Отже, при відборі кандидатів на службу в ОВС України особливу увагу необхідно приділяти їх
психофізіологічній діагностиці, оскільки вона дозволяє виявити професійно важливі пізнавальні процеси
особистості, її мотиваційні та емоційно-вольові якості, що є необхідним не тільки для успішного
оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, а й для їх ефективного застосування в
службовій діяльності з охорони громадського порядку, боротьбі із злочинністю.
До недавнього часу в ОВС України відбір кандидатів на службу здійснювався шляхом складання
ними випробування з психодіагностики за наступними тестовими методиками: "Смекла-Кучери" –
вивчення мотиваційної сфери та спрямованості кандидата; "Мюнстерберга" – з вивчення вибірковості та
концентрації уваги; "Вилучення понять" – з перевірки логічного мислення кандидатів на службу в ОВС
України; а також методика "Слухова пам’ять" – з перевірки слухової та зорової пам’яті.
На сьогодні, обов’язки по відбору кандидатів на службу в ОВС України покладені не на училища
професійної підготовки працівників міліції, а на апарати з кадрового забезпечення Управлінь
Міністерства внутрішніх справ України в областях, якими на даний час, використовується комплексний
тест, що застосовується при вирішенні питань призначення працівників міліції на посади з більшим
обсягом роботи, а також при відборі кандидатів для вступу у вищі навчальні заклади ОВС України.
Проте, як і раніше, донині поза увагою залишається вивчення рис психіки людини, що відповідають за
прогнозування майбутнім працівником міліції ситуацій службового, побутового характеру, його
психофізіологічну реакцію на стрес, конфліктність особистості тощо.
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За цих умов на службу потрапляють працівники, які за своїми моральними та діловими якостями не
можуть оволодіти вміннями та навичками необхідними для виконання ними службових обов’язків. Так,
за статистикою лише в Житомирській області, за 11 місяців 2009 року звільнено 12 молодих працівників,
з них кожен 2-й – на першому році служби. За негативними мотивами в зазначений вище період
звільнено 25 чол., порушено 12 кримінальних справ. Також працівниками міліції допущено 83
порушення законності, 2-х чол. притягнено до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних дій, виявлено 323 факти порушення працівниками міліції правил дорожнього руху. До
дисциплінарної відповідальності притягнено 1100 чол.
З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що окремі працівники міліції перебувають у стані
морально-психологічного конфлікту із суспільними відносинами як правового, так і економічного
характеру. Як слушно зауважують В. Свідерський, В. Зборов, "Гносеологічні корені відповідної
самостійної свідомості загалом слід шукати в суб’єктивності ідеального відображення світу, у протиріччі
між об’єктивністю і суб’єктивністю…" [6: 181].
Отже, на нашу думку, саме підвищення освітнього рівня працівника міліції, всебічне врегулювання
його правового статусу як представника державного озброєного органу виконавчої влади, дозволить
позитивно вплинути на правосвідомість людини.
Наступним кроком удосконалення організації професійного навчання, якості початкової підготовки
працівників міліції повинно стати визначення статусу училищ професійної підготовки працівників
міліції як складового елементу системи освіти в Україні.
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", а також постанови
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року № 956 "Про затвердження Положення про ступеневу
професійно-технічну освіту", училища професійної підготовки працівників міліції як навчальні заклади
системи професійної освіти України повинні мати атестаційний рівень, який присвоюється
Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку. З цією метою в розділ 4 Класифікатора
професій ДК 003-95 необхідно внести професію "Міліціонер". Реалізація в органах внутрішніх справ
МВС України зазначених вище нормативно-правових актів зумовлена розширенням можливостей
професійної реалізації особистості, забезпеченням загальнокультурної та професійної підготовки
робітничих кадрів, поліпшенням їх соціального захисту, приведенням системи професійного навчання в
ОВС України у відповідність із державним стандартом.
Також потребує кардинального доопрацювання зміст довідника типових професійно-кваліфікаційних
характеристик основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, в ньому
відсутні фахові вимоги до таких посад як: міліціонер-кінолог, викладач, старший викладач, заступник
начальника курсу, начальник циклу вогневої та фізичної підготовки та ін.
На даний час до системи професійної освіти ОВС України відносяться: два вищих училища
професійної підготовки працівників міліції (Вінниця, Рівне), навчальний центр спеціалізації та
підвищення кваліфікації Львівського Державного університету внутрішніх справ, Криворізький
факультет Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ та 11 училищ професійної
підготовки працівників міліції.
На нашу думку, зазначені вище навчальні заклади варто віднести до третього ступеня професійнотехнічної освіти, оскільки навчання співробітника міліції потребує складної, комплексної підготовки, що
дозволить йому в подальшому самостійно створювати алгоритм діяльності у складних, а також не
типових, екстремальних ситуаціях.
Запровадження ступеневого професійно-технічного навчання в Міністерстві внутрішніх справ
України буде відповідати ідеї реформування освіти України, яка передбачає створення цілісної,
органічної системи; її гармонізації з урахуванням національної специфіки з європейським освітянським
простором; модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, дидактичного мультимедійного
забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних світових стандартів. Реалізація даних проектів
також передбачає здійснення внутрішнього і зовнішнього моніторингу якості організації та
результативності навчання працівників міліції. Даний підхід покликаний сприяти не ситуативному
реагуванню на ту чи іншу проблему, а на розвиток професійно-технічної освіти Міністерства внутрішніх
справ України загалом.
Час вимагає запровадження радикальних змін не тільки в системі професійної підготовки працівників
міліції, а й відповідної корекції допрофесійного навчання у навчальних закладах І-ІІІ ступенів
акредитації.
У загальноосвітніх навчальних закладах необхідно запровадити тестові методики з вивчення
психофізіологічних особливостей молоді, виявлення в підлітків здібностей до роботи в органах
державної виконавчої влади, а також в інших сферах суспільного життя.
Оскільки профорієнтаційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах є одним з основних
напрямів роботи психологів, у процесі психологічного супроводження навчального процесу необхідно
здійснювати діагностику професійних інтересів, рівня розвитку пізнавальних процесів учнів (увага,
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пам’ять, рівень інтелекту та ін.), аналіз їх навчальних досягнень з профілюючих предметів тощо.
Необхідні здібності за обраною дитиною спеціальністю потрібно розвивати шляхом використання
тренінгових методик, а також наданням фахових рекомендацій.
На нашу думку, випускників шкіл доцільно ознайомити з кваліфікаційними вимогами професій, що
викликають їх зацікавленість.
Отже, формування особистості працівника міліції, покращення рівня його професійної готовності є
складовою педагогічної проблематики і залежить від низки соціальних факторів, а також запровадження
низки заходів педагогічного і адміністративно-правового характеру. У порядку допрофесійного навчання
доцільно запровадити психологічне супроводження навчального процесу профорієнтаційного характеру
12-х класів загальноосвітніх шкіл за відповідною спеціалізацією. При відборі кандидатів на службу в
органи внутрішніх справ України необхідно використовувати тестові методики комплексного,
психофізіологічного характеру. Також, потрібно розробити кваліфікаційні вимоги до посад командновикладацького складу училищ професійної підготовки працівників міліції. До покажчика професійних
назв робіт (ДК 003:2005) доцільно було б внести професію "Міліціонер", що дозволить випускникам
училищ міліції отримувати свідоцтва про закінчення навчального закладу державного зразка, відповідно
до концепції "Національної доктрини розвитку освіти". Відповідно до чинного законодавства України,
необхідним є визначення рівня державної акредитації училищ професійної підготовки працівників міліції
МВС України.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Масляницын В. И. Профессиональная готовность сотрудников милиции
как педагогическая проблема.
В статье очерчены традиционные основы определения личностных качеств кандидатов на службу в
органы внутренних дел Украины, необходимые для их дальнейшего обучения в училищах
профессиональной подготовки работников милиции. При этом осуществляется анализ проблем такой
диагностики, а также направлений ее пропедевтики.
Maslyanitsin V. І. The Militiamen’s Professional Readiness as a Pedagogical Problem.
The article focuses on the main definition of personal quality of candidates for serving in Organs of Internal
affairs of Ukraine, which are necessary for their further education at militia schools. An attempt to analyse the
problem of such diagnostic and the direction of its propedevtic is done.
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ
У статті розглянуто розвиток компетентнісного підходу в освіті України та зарубіжних країн,
зокрема країн Європейського Союзу, в контексті застосування його до професійного навчання
студентів економічних спеціальностей. Розкрито зміст компетентності як однією із найважливіших
характеристик спеціаліста, який готовий до ефективного виконання власних обов’язків як фахівця в
певній галузі.
Життя, яким ми зараз живемо, щодалі стає складнішим та динамічнішим, тому виборювання власного
місця в суспільстві вимагає від фахівця великих зусиль та спонукає його до оволодіння все більшим і
більшим набором компетенцій. У сьогоденні успішною може бути тільки та людина, яка може вчасно
адаптуватись до сучасного мінливого світу та здатна приймати самостійні рішення. Тому вважаємо
актуальним буде розгляд компетентнісного підходу в контексті застосування його до професійного
навчання студентів економічних спеціальностей.
Мета статті – розглянути та проаналізувати розвиток компетентнісного підходу в освіті України та
зарубіжних країн, зокрема країн Європейського Союзу, в контексті застосування його до професійного
навчання студентів економічних спеціальностей.
У ході застосування реформ в освіті задля інтеграції українських вузів у міжнародний освітянський
простір формується нове бачення освіти як такої, що має базуватись на компетентнісному підході,
основу якого становлять такі поняття як "компетентність" та "компетенція" та їх співвідношення.
Наведемо тлумачення цих понять за словником іншомовних слів. Компетентність – володіння знаннями,
які дозволяють судити про що-небудь компетентно, висловлювати вагоме, авторитетне судження.
Компетентний – (лат. competens (competentis) належний, спроможний) – знаючий, тямущий, обізнаний,
досвідчений у деякій предметній області; який може за своїми знаннями або повноваженнями щось
здійснювати, або приймати рішення, або судити про щось. Компетенція – (лат. competentia – що
належить за правом) – коло повноважень якої-небудь особи чи установи; коло питань, у яких дана особа
має знання, досвід [1].
До питань удосконалення систем освіти з позицій компетентнісного підходу науковці і практики
розвинених країн звернулися на початку 1990-х років і це було пов'язане перш за все зі становленням
розвиненої демократії у цих країнах, становленням у них громадянського суспільства та розвинених
ринкових відносин [2].
Починаючи з середини 90-х років минулого сторіччя, питання компетентнісного підходу в освіті
почали досить активно досліджуватись у цілій низці європейських країн. Скористаємось наведеною
таблицею для більш широкого розкриття етапів розвитку КП в освіті країн ЄС [3]:
№

1.

Дата і місце
проведення

Зміст документа

1996 р.

У доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО "Освіта. Прихований скарб" (Доповідь
Жана Делора) сформульовано 4 базових принципи розвитку освіти – навчись:
пізнавати; робити; жити разом; жити, – які пізніше було названо глобальними
компетентностями.

2.

1999 р.
Учасниками зустрічі узгоджена спільна заява "Європейський простір ВНЗ".
м. Болонья,
Якість освіти визначена пріоритетним завданням її розвитку.
Італія

3.

2000 р.
м. Лісабон,
Португалія

Євросоюзом сформульована стратегія розвитку освіти: перетворення ЄС на
конкурентоспроможне та соціально інтегроване європейське суспільство знань,
формування знаннєвоорієнтованої економіки у світі, обґрунтовано ідею навчання
протягом життя. Заплановано розробку "Європейської довідкової системи
новітніх базових навичок для реалізації ідеї навчання упродовж життя".

Продовжено розробку стратегії ЄС щодо майбутніх завдань системи освіти і
2001 р.
підготовки фахівців. Визначено три важливих завдання:
4. м. Стокгольм,
- підвищення якості освіти в країнах ЄС;
Швеція
- спрощення доступу до всіх форм освіти протягом життя;
© Пархомець В. О., 2010
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-

посилення відкритості системи освіти усього світу.

Розглянуто документ "Освіта й підготовка в Європі: різні системи, спільні цілі до
2002 р.
2010 р." Затверджено план спільних дій на виконання Стокгольмської освітньої
5. м. Барселона,
стратегії. Перелік базових навичок було розширено за рахунок збагачення їх
Іспанія
"базовими компетентностями".
2003 р.
Опубліковано фінальний звіт "Ключові компетентності для успішного життя та
6. м. Берлін, Ніуспішно функціонуючого суспільства".
меччина
7.

2005 р.

Єврокомісією розроблена спільна освітня платформа: "Ключові компетентності
для навчання протягом життя. Європейська довідкова система" (документ
затверджено Європарламентом та Радою Європи).

8.

11-12 травня
Конференція "Забезпечення якості у вищій професійній освіті та навчанні"
2006 р.

9.

22-25 жовтня
FEDORA Європейський конгрес "Поради та рекомендації в межах європейського
2006 р.
простору вищої освіти"
Вільнюс

10.

15-17 березня
Конференція "Університетське навчання впродовж життя і Болонський процес:
2007 р.
від Болоньї до Лондона і далі"
Словенія

11.

вересень
2009 р.

Опубліковано звіт "Key Data on Education in Europe 2009" в якому наголошується
про навчання протягом життя, для досягнення ключових компетентностей, які не
тільки дозволять молоді увійти в доросле життя, а й сформують професійні
навики для подальшого самовдосконалення [4].

12.

грудень
2009 р.

Набув чинності Лісабонський договір, одним із напрямків якого є підтримання
якісного розвитку освіти, шляхом набуття та вдосконалення ключових
компетентностей [5].

Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок про те, що сучасне світове наукове бачення
компетентнісного підходу та ключових компетентностей пройшло певний етап розвитку і ступило на
вищий щабель використання даного поняття в підготовці висококваліфікованих фахівців.
Сьогодні визначення поняття ключових компетентностей стосується не тільки питань змісту освіти,
воно торкається всієї соціальної сфери суспільства, яке передбачає формування в молоді певних навичок
для життя та діяльності. Саме компетентності розв’язують життєво важливі проблеми, оскільки
дозволяють оперувати здобутими в школі знаннями, надають можливість застосовувати їх упродовж
усього життя. Країни, що взяли участь у міжнародному проекті "DeSeCo", метою якого було визначити
ключові компетентності, що впроваджуються в загальноосвітній школі та відповідають запитам
сучасного суспільства, визначилися з переліком основних, ключових компетентностей, притаманних цим
системам освіти. Наведемо приклади деяких з країн-учасниць.
Так, педагоги Австрії визначають такі ключові компетентності:
- предметна компетентність (subject-matter competence) — можлива в контексті передачі знань і
незалежному оперуванні знаннями та їх критичним відбиттям;
- особистісна компетентність (personal competence) — розвиток індивідуальних здібностей і талантів, обізнаність у власних сильних і слабких сторонах, здатність до самоаналізу, динамічні знання;
- соціальна компетентність (social competence) — здатність брати відповідальність, співпраця,
ініціатива, активна участь, динамічне знання. Це поняття передбачає також відкритість до світу та
відповідальність за навколишнє середовище, уміння працювати в команді (що охоплює традиційне
поняття робочої етики) та здатність спілкуватися;
- методологічна компетентність (methodological competence) — є вимогою для розвитку предметної компетентності. Означає гнучкість, самоспрямоване навчання, здатність до незалежного
розв’язання проблем, самовизначення.
З огляду на вищеназвані поняття, в Австрії було розроблено новий навчальний план для середньої
школи (1999 р.) та визначено п’ять основних галузей, що базуються на міжпредметному підході:
- мова та спілкування;
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- людство та суспільство;
- природа й технології;
- творчість і дизайн;
- здоров’я й тренування.
Необхідно зазначити, що для впровадження поняття компетентностей та їх втілення в навчальновиховний процес педагогам було запропоновано будувати свою практику на міжпредметній роботі,
орієнтацію на роботу в команді, індивідуалізації, проектнозорієнтованій роботі.
У визначенні понять компетентностей бельгійські експерти виходять з визначення таких критеріїв,
що їх характеризують:
- багатомірність (комбінація знань, поглядів, умінь і відносин);
- досяжність (різними змістовними обсягами, формально та неформально, свідомо та підсвідомо);
- прозорість (застосовність у різних контекстах і ситуаціях);
- багатофункціональність (для досягнення різних цілей, виконання різних завдань, розв’язання
проблем).
Категорії розподілу компетентностей такі:
Соціальні компетентності:
- активна участь у житті суспільства, багатокультурний вимір;
- поняття рівних можливостей;
- комунікативні компетентності (зокрема наполегливість, уміння відповідати за себе);
- уміння співпрацювати.
Позитивне ставлення (здатність до позитивного ставлення, до довіри).
Здатність діяти та думати самостійно:
- компетентність в опануванні базами даних, ІКТ;
- компетентність у розв’язанні проблем;
- самокерування та саморегуляція (зокрема й почуття відповідальності);
- уміння критично мислити та діяти.
Мотиваційні компетентності:
- здатність до винахідництва та навчання.
Ментальна рухливість:
- творчість і винахідливість;
- гнучкість та адаптивність.
Функціональні компетентності:
- лінгвістичні компетентності;
- технічні компетентності.
У Фінляндії, згідно з фінськими авторами (Оттава, 1996), основні підходи до поняття ключових
компетентностей дозволяють зробити такий їх розподіл:
- пізнавальна компетентність (знання та навички);
- уміння оперувати в умовах змін та мотивованість;
- соціальна компетентність (здатність до співпраці, розв’язання проблем, взаєморозуміння);
- особистісні компетентності;
- творчі компетентності (інноваційній підхід);
- педагогічні та комунікативні компетентності (здатність до оперування інформацією);
- адміністративні компетентності;
- стратегічні компетентності (орієнтаціях на майбутнє);
- уміння діяти паралельно в різних напрямах.
Що ж до Німеччини, то в результаті публічного обговорення за вищезгаданим проектом німецькі
педагоги визначили шість типів фундаментальних компетентностей:
- інтелектуальні знання. Поняття передбачає навчання впродовж життя;
- знання, які можна застосувати (ситуаційний досвід, проектне навчання, розв’язання складних
ситуацій, гнучка схема планування, дії та самоконтроль);
- навчальна компетентність (навчання навчатися);
- методологічні або інструментальні, ключові компетентності (застосування багатоваріантних,
гнучких, високорозвинених конструкцій). Поняття охоплює також мовну компетентність медіа та
ІКТ;
- соціальні компетентності (соціальне єднання, здатність розв’язувати конфлікти, співпраця, робота в команді тощо);
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- ціннісні орієнтації (соціальні, демократичні та індивідуальні цінності, що досягаються завдяки
вмінню жити в громаді та поділяти демократичні цінності). Ця категорія має бути забезпечена такими
компонентами навчального плану: література, мистецтво, історія, музика, фізичне виховання.
Ключові компетентності, що їх ідентифікують педагоги Нідерландів, тісно пов’язані з визначенням
загальноосвітніх цілей. Так, у Нідерландах визначено такі основні три цілі:
- розвиток особистості;
- розвиток відповідального громадянина;
- підготовка особистості до ринку праці.
Таким чином, виходячи з названих цілей, у країні було обговорено переліки компетентностей,
ключовими серед яких було визначено:
- здатність до самонавчання;
- упевненість та вміння обирати напрямок розвитку;
- уміння діяти в різних ситуаціях, застосувати різні альтернативи для дії, грати різні ролі;
- уміння розв’язувати проблеми: застосовувати різні можливості, уміння обирати варіанти для
вибору, вміння брати до уваги різні обставини;
- залучення: поважати інших, вміти порівнювати бути лояльним;
- участь: уміння співпрацювати та знаходити творчі рішення.
Окрім того, педагоги Нідерландів розрізняють компетентності для різних рівнів періодів життя та
різних вікових груп. Так, у взаємозалежності навчання та роботи визначаються три переліки ключових
компетентностей:
1. Змістовні компетентності (яких набувають переважно в школі і що спрямовані на вироблення
індивідуальності здатності здійснювати різні типи робіт). Вони важливі, щоби бути обраним на
роботу тощо.
2. Компетентності, важливі для здійснення майбутньої кар’єри (наприклад, навички
менеджменту).
3. Компетентності для ефективного набуття нових здібностей. До них належать як основні
академічні компетентності, так й аналітичні здібності та навички (творче й критичне мислення,
здатність до навчання, уміння концентруватися, письмові й усні навички). Саме ці компетентності є
важливими для ефективного навчання в школі та в досягненні подальших кроків у кар’єрі, саме там,
де необхідно поповнити знання з метою відповідності потребам мати роботу, досягнення
професійного росту та просування в суспільстві.
Оскільки основи успішної майбутньої кар’єри та професійного росту особистості закладаються в
школі, педагоги Нідерландів вважають, що основи адекватної поведінки на ринку праці мають бути
закладені та розвиватися передусім у початковій та середній школі. Базові вміння, до яких належать
читання, письмо, математичні здібності, спільне розв’язання проблем, необхідно виробити ще в
початковій школі та розвинути в середній і професійній. Основна та професійна школа мають розвивати
одні й ті ж здібності по-різному. Як вважають педагоги, відповідальність за визначення, упровадження та
контроль набуття ключових компетентностей має бути покладено на Міністерство освіти, культури та
науки (Нідерланди) [6].
Сучасна педагогіка бачить вищенаведенні поняття в наступних тлумаченнях: компетентність – рівень
досягнення компетенцій, компетенції – еталон досвіду дій, знань, вмінь, навичок, творчості, емоційноціннісної діяльності, який установлює суспільство. На думку експертів Ради Європи, компетентності
передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та соціальні потреби:
комплекс ставлень, цінностей, знань, умінь і навичок. Варто наголосити на тому, що кожна країна має
свої акценти в освітніх компетенціях, оскільки вони суттєво впливають на зміст та форму освіти,
встановлюючи метафору або місію, як кажуть управлінці, освіти в державі [7].
Однією з головних причин трактування результату навчання в термінах компетентність та
компетенція, і відповідно, введення компетентнісного підходу є його необхідність загальноєвропейською
та світовою тенденцією інтеграції, глобалізації світової економіки, а зокрема, невпинно зростаючими
процесами гармонізації "архітектури європейської системи вищої освіти", пов’язаними з Болонським
процесом.
Поняття "Компетентнісний підхід" увійшло у вжиток порівняно недавно в зв’язку із потребою
вирішення шляхів модернізації вітчизняної освіти. У своїх працях Л. Л. Хоружа розглядає
компетентнісний підхід як спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток основних
компетентностей, які названо ключовими, а також предметними [3]. Мета компетентнісного підходу –
забезпечення якості освіти. Компетентнісний підхід – це пріоритетна орієнтація на цілі – вектори освіти:
самовизначеність, здатність до навчання, самоактуалізація, соціалізація і розвиток індивідуальності. Суть
навчального процесу в умовах компетентнісного підходу – створення конкретних ситуацій та всебічна
підтримка дій, які безпосередньо впливають на формування певної компетентності та компетенцій.
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На думку О. Е. Лєбєдєва, компетентнісний підхід в освіті – це сукупність загальних принципів
визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організація навчального процесу і оцінки навчальних
результатів. До числа таких принципів відносяться наступні положення [8]:
- мета освіти полягає в розвитку в осіб, які навчаються здатності до самостійного вирішення
проблем у різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом
якого є і власний досвід;
- зміст освіти являє собою дидактично адаптований соціальний досвід вирішення пізнавальних,
світоглядних, етичних, політичних і інших проблем;
- сенс організації освітнього процесу полягає у створенні умов для формування досвіду самостійного рішення пізнавальних, комунікативних, організаційних, етичних і інших проблем, що становлять зміст освіти;
- оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі рівнів освіченості, досягнутих тими, хто
вчиться на певному етапі навчання.
Слід зазначити, що модернізація освіти в професійній школі направлена на підготовку
високоспеціалізованих фахівців, затребуваних на ринку праці. У зв'язку з цим найбільш часто
сформована проблема полягає в невідповідності змісту сучасної освіти потребам сучасного ринку праці.
У свою чергу, Н. С. Веселовська вважає, що саме компетентнісний підхід зможе привести у відповідність
професійну освіту і потреби ринку праці, оскільки даний підхід пов'язаний із замовленням на освіту з
боку працедавців – тих, кому потрібен компетентний фахівець. А це можливо тільки тоді, коли освіта
стає особливо значущою діяльністю студента. Таку освіту неможливо "дати", вона поповнюється тільки
в процесі самостійної роботи студента. Компетентнісний підхід – це підхід, що акцентує увагу на
результатах освіти, які визнаються вагомими за межами системи освіти, причому як результат
розглядається не об’єм засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях
[9].
Важливе місце в реалізації компетентнісного підходу належить технології саморегульованого
навчання і розвиваючим технологіям освіти. До них відносяться:
- когнітивно орієнтовані технології: діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, проблемне
навчання, когнітивний інструктаж, когнітивні карти, інструментально-логічний тренінг, тренінг рефлексії та ін.;
- дієво орієнтовані технології: методи проектів і направляючих текстів, контекстне навчання, організаційно-дієві ігри, комплексні (дидактичні) завдання, технологічні карти, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів і др.;
- особистісно орієнтовані технології: інтерактивні і імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвиваюча психодіагностика і ін.
Отже, підводячи підсумок вищенаведеного, можна сказати, що компетентнісний підхід є одним із
перспективних підходів у покращенні та модифікації змісту освіти. Він полягає в прищепленні та
розвитку у студентів набору ключових компетенцій, які забезпечують якісне виконання професійних
обов’язків. А компетенція і є нічим іншим, як здатністю людини реалізовувати на практиці свою
компетентність, а сукупність методів, за допомогою яких вона це може здійснити, і є основою
компетенції.
Випускник ВНЗ повинен вміти використовувати отримані під час навчання знання, вміння та навички
в буденних та швидкоплинних ситуаціях в професійній діяльності. Компетентність є однією із
найважливіших характеристик спеціаліста, який готовий до відповідального та ефективного
самостійного виконання власних обов’язків як фахівця в певній галузі.
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Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р.
Пархомец В. А. Компетентностный подход як фактор модернизации
содержания подготовки экономистов.
В статье рассмотрено развитие компетентностного подхода в образовании Украины и зарубежных
стран, в частности стран Европейского Союза, в контексте применения его к профессиональному
обучению студентов экономических специальностей. Раскрыто содержание компетентности как
одной из важнейших характеристик специалиста, который готовый к эффективному выполнению
собственных обязанностей как специалиста в определенной области.
Parkhomets' V. A. Competence Approach as a Factor in the Modernization
of the Content of the Economists Training.
The article discusses the development of competences in education in Ukraine and abroad, including the
European Union in the context of its application to professional teaching students of economic specialties.
Disclosed is the content of competence as one of the most important characteristics of the specialist who is
prepared to effective implementing of their obligations as a specialist in a particular industry.
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УДК 378.147
Я. В. Романюк,

здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ПРОЕКТУВАЛЬНІ ВМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ
У статті подано теоретичний аналіз проблеми педагогічного проектування в контексті професійної
підготовки і діяльності інженера-педагога. Представлено головні стадії педагогічного проектування;
виявлено взаємозалежність і взаємозумовленість проектування, педагогічного проектування й
проектувальних умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки.
Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана, на нашу думку, насамперед, з тим, що освіта
внаслідок трансформаційних процесів у суспільстві ставиться сьогодні в центр соціального розвитку, у
зв’язку з чим існує необхідність перегляду практики професійної підготовки майбутніх фахівців з огляду
на змінне суспільство, породжена суперечністю між інноваційними процесами в освіті й дійсним станом
її результативності.
Проблема формування проектувальних умінь у майбутніх педагогічних працівників безпосередньо
пов’язана з педагогічним проектуванням як феноменом психолого-педагогічної науки в теорії та
практиці діяльності системи освіти як соціального інституту. Проектування як об’єкт дослідження
знайшло своє відображення в наукових працях Б. Гершунського, Н. Крилової, В. Ледньова, І. Лернера,
А. Петровського, І. Якиманської та ін. [1-6]. Різноманітні аспекти педагогічного проектування розглянуті
в теорії і практиці педагогічної науки В. Беспалько, Б. Бітінасом, В. Слободчиковим, В. Шадриковим та
ін. [7-10]. Процес формування проектувальних умінь у представників різних педагогічних професій
представлено у науковому доробку О. Абдулліної, Ф. Гоноболіна, Н. Кузьміної та ін. [11-13].
Значне місце проектувальним умінням відведено в наукових дослідженнях останнього десятиліття.
Так, Т. Яковенко вивчає специфіку проектувальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів в межах
модульної системи навчання [14]. Науковець дійшла висновку, що готовність майбутніх інженерівпедагогів до проектувальної діяльності може бути сформована на основі п’ятискладового алгоритму:
формування мотивації до вивчення специфіки проектувальної діяльності; формування загального
уявлення про проектування навчально-методичного забезпечення модульної технології; формування
вміння проектувати модульну програмно-методичну документацію; застосування проектувальних умінь
у навчальних ситуаціях; використання проектувальних умінь у практичній діяльності під час практик
[15]. Н. Брюханова розглядає проблему методики проектування дидактичного матеріалу на навчання їй у
ході професійної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін [16]. Автор стверджує, що
інженер-педагог має вдосконалювати зміст освіти шляхом проектування дидактичного матеріалу, для
чого у них мають бути сформовані проектувальні уміння.
Мета статті полягає в теоретичному аналізі та виявленні категорійної взаємозумовленості
проектування, педагогічного проектування та проектувальних умінь майбутніх фахівців гуманітарного
спрямування у процесі фахової підготовки.
Уміння проектувати навчальний процес та здійснювати проектувальну діяльність з боку фахівців
гуманітарного спрямування мають свою специфіку, зумовлену особливостями професійної діяльності та
професійної підготовки. Сучасна система гуманітарної освіти перебуває в стані постійного
реформування, тому й підготовка фахівців для неї має свої особливі характеристики. Науковці
відзначають, що у зв’язку з впровадженням в Україні положень Болонської угоди до фахівців
гуманітарного спрямування ставляться нові кваліфікаційні вимоги, в тому числі й до системи його умінь.
Проектувальні уміння при цьому окреслюються як структурний компонент системи професійних умінь,
оволодівши яким, фахівець має бути здатен проектувати конструювати дидактичні й педагогічні
структури, системно мислити, орієнтуватися в економічних питаннях та питаннях охорони праці
професійної галузі, організувати навчальний процес в навчальному закладі на засадах педагогічного
проектування; скеровувати й прогнозувати навчальний процес. У науковій літературі проектувальна
діяльність часто пов’язується з конструювальною. Так, В. Безрукова виділяє у проектувальній діяльності
три головні етапи: моделювання, проектування й конструювання [30].
Категорія проектування прийшла до психолого-педагогічних наук з технічних галузей знань, і
буквально означає створення прогностичного образу об’єкта, який має бути створений у матеріальному
вигляді [22: 34; 23: 1077]. У словниково-довідниковій літературі проектування визначається почасти як
аналог планування або ж моделювання, і наділене такими категорійними ознаками: порядок або
© Романюк Я. В., 2010
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послідовність здійснення певних дій; задум та спосіб його реалізації; підхід до вирішення певної
проблеми, спосіб її розгляду.
Суперечності між різними тлумаченнями проектування як наукової категорії виступають фактором
недостатньої розробленості проблеми педагогічного проектування та формування проектувальних умінь
у представників різних професій. При цьому проектування в освітніх системах має незаперечну
специфіку, оскільки передбачає виявлення змістових освітніх ресурсів, а також відстеження соціальних
наслідків проектувальних процесів в освіті.
Співвідношення проектування та його похідних у межах нашого дослідження подано нами на рис. 1.
ПРОЕКТУВАННЯ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ФЕНОМЕН
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРАПЕДАГОГА
Формування проектувальних умінь майбутнього інженерапедагога в процесі професійної підготовки

Рис. 1. Ієрархія категорій дослідження проектувальних умінь майбутнього фахівця
Погоджуючись з О. Новиковим, ми вважаємо, що проектувальна діяльність фахівців гуманітарного
спрямування вміщує такі стадії:
1) концептуальну, яка вміщує вияв суперечності (що саме заважає досягти успіхів у практиці
навчання й виховання), формулювання проблеми (усвідомлення незадовільного стану елементів
навчально-виховної системи), визначення цілей проектувальної діяльності (що саме варто зробити для
досягнення успіху в навчально-виховній діяльності навчального закладу) та вибір критеріїв
педагогічного проектування (як кількісних моделей якісних цілей);
2) стадію моделювання, до якої входить побудова моделі проекту (образу майбутньої системи
навчально-виховного процесу з урахуванням попередньої стадії), її оптимізація та прийняття рішення
стосовно педагогічного проекту (як підпорядкованість етапів проектувальної діяльності);
3) конструювання системи – декомпозиція (розділення загальної мети проектувальної діяльності на
вторинні цілі), агрегування (узгодження окремих задач проектувальної діяльності в навчальновиховному процесі навчального закладу в єдине ціле), дослідження умов (кадрових, мотиваційних,
матеріально-технічних, організаційних, інформаційних тощо), побудова проектувальної програми
(конкретного плану дій щодо реалізації проектувальної діяльності);
4) стадію технологічної підготовки (підготовка робочих матеріалів для проектувальної діяльності –
планів, програм, графіків, розкладів, методичних розробок, програмного забезпечення тощо) [24].
Ми вважаємо, що педагогічне проектування дає можливість розглядати зміст освіти як особливий
об’єкт, як цільову та смислову єдність, в якій реалізується досвід пізнавальної (знання), продуктивної
(вміння та навички), аксіологічної (ідеали, цінності, переконання), а також творчої (вирішення
проблемних завдань професійної діяльності) діяльності. У зв’язку з цим є сенс розглядати проектувальні
знання, вміння й навички, а також особистісні якості майбутнього педагога як структурні компоненти
його готовності до проектування педагогічного процесу.
Така постановка питання витікає, на нашу думку, з кількарівневого теоретико-методологічного
аналізу проблеми педагогічного проектування, який дає змогу виявити місце та роль проектувальних
умінь в структурі педагогічного проектування, а саме:
1) загальнотеоретичний рівень, на якому проектування розглядається як реалізація філософської
категорії розвитку у формі практики освітніх процесів; на цьому рівні проектна діяльність розглядається
з урахуванням діяльнісного, системного й аксіологічного підходів;
2) спеціальний рівень, на якому розглядаються принципи й форми реалізації педагогічного
проектування – варіативності, достатності, доцільності тощо;
3) навчально-методичний рівень, який передбачає вивчення механізмів формування проектувальних
знань, умінь та навичок й фахівців різного профілю.
Методологічні засади педагогічного проектування закладено роботами, насамперед, В. Краєвського,
який стверджував, що педагогічна діяльність є проектувальною за своєю сутністю і завжди спрямована
на реалізацію проекту тією чи іншою мірою [25]. У роботах В. Беспалько проектування також визначене
як особливий вид педагогічної професійної діяльності [26: 112]. У другій половині ХХ ст. проектування
стало розглядатися як невід’ємна частина педагогічної технології, представлена як "галузь діяльності, в
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якій поєднані, по-перше, функція дослідження реального процесу навчання й виховання, а по-друге,
функція створення (проектування) систем навчання й виховання" [27: 5]. Г. Щедровицький стояв біля
витоків формування педагогічного проектування як окремої дисципліни і формування спеціальних
проектувальних умінь в процесі професійної підготовки педагога [28]. Таким чином у кінці минулого
століття проектування стало сприйматися як самостійний об’єкт для вивчення у педагогіці й особливим
чином організована практична діяльність педагога, яка, з огляду на це, передбачала сформовані
проектувальні вміння.
У сучасній педагогічній науці проектування може бути окреслене як: вид професійної діяльності,
спрямований на планування, прогнозування педагогічного процесу; різновид педагогічної технології;
категорія дидактики; механізм управління в сфері освіти [29].
У межах проблеми нашого дослідження можемо вважати, що проектувальні уміння є інструментом
реалізації педагогічного проектування, яке здійснюється у сфері освіти на різних її рівнях. Тому
сформовані проектувальні уміння майбутнього педагога дають змогу говорити про ефективність
педагогічного проектування в різних напрямках педагогічної діяльності.
Якщо розглянути педагогічне проектування з огляду на його цілепокладання й об’єкт-предметну
структуру, то зміст і специфіка проектувальних умінь майбутнього педагога можуть виглядати, як у
таблиці 1.
Таблиця 1.
Специфіка проектувальних умінь майбутніх фахівців
гуманітарного спрямування у площині цілепокладання
Характеристика
педагогічного
проектування
Мета

Сутність характеристики

Специфіка проектувальної діяльності і вимоги до
проектувальних умінь педагога

Вирішення певного
педагогічного завдання

Створення педагогічного проекту на рівні
введення інновацій у зміст, форми й методи
навчання і виховання
Проектування як педагогічна технологія;
формування у майбутніх фахівців здатності до
реалізації методів проектувальної діяльності на
рівні змісту освіти, навчальних програм тощо
Формування у майбутніх фахівців вміння
розробляти педагогічні проекти в ході професійної
підготовки й педагогічної діяльності
Формування у майбутнього фахівця особистісних
характеристик, які дають можливість розвивати
проектувальні уміння
Формування здатності до вибору доцільного
комплексу документів, технічних засобів,
ключових теоретичних положень для здійснення
педагогічного проектування
Формування вміння обирати доцільні методи
проектування залежно від характеристик об’єкта і
суб’єкта проектування
Формування у майбутніх фахівців гуманітарного
спрямування вміння адекватно оцінювати
результат проектувальної діяльності в
навчальному процесі

Об’єкт

Характеризує способи
вирішення педагогічного
завдання

Предмет

Окреслює шлях реалізації
педагогічного проекту

Суб’єкт

Характеризує майбутнього
фахівця як
проектувальника
Визначають можливості
залучення матеріальних та
духовних ресурсів до
проектування
Визначаються об’єктом і
предметом проектування

Засоби

Методи
Результат

Педагогічний проект

Висновок. Таким чином, оскільки проектувальна діяльність має власну методологічну основу й
внутрішню структуру, то може вважатися специфічним видом діяльності педагога й окремо окресленим
процесом у структурі педагогічної діяльності. Ефективна проектувальна діяльність передбачає
сформованість проектувальних умінь майбутніх фахівців гуманітарного спрямування у ході його
професійної підготовки.
Перспектива подальших досліджень щодо формування проектувальних умінь майбутніх фахівців
гуманітарного спрямування полягає, на нашу думку, у виявленні місця та ролі проектувальних умінь у
системі знань, умінь та навичок майбутніх фахівців в процесі їх професійної підготовки у системі вищої
професійної освіти.
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Романюк Я. В. Проектировочные умения будущего специалиста гуманитарного профиля в системе
проектировочной деятельности: теоретические и методологические основы проблемы.
В статье представлен теоретический анализ проблемы педагогического проектирования в контексте
профессиональной подготовки и деятельности специалиста гуманитарного профиля. Представлены
основные стадии педагогического проектирования; выявлена взаимозависимость и
взаимообусловленность проектирования, педагогического проектирования и проектировочных умений
будущего специалиста гуманитарного профиля в процессе специальной подготовки.
Romanyuk Ya. V. Design Skills of the Future Humanitarian Specialist in the Design System Activity:
Theoretical Foundations and Methodological Basis of the Problem.
The article presents theoretical analysis of educational planning problem in the context of professional training
and activity of humanitarian specialist. Presented are the main stages of educational planning; the
interdependence and mutual determination of planning, design and design pedagogical skills of future engineers,
teachers in the process of professional training are found out.
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ОСТРОЗЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ КУРСИ І ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЧЕСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА
У статті розглядається аналітична побудова базисного вивчення різнопланових дисциплін у середовищі
двомовності, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Крім того, подано
історичний аналіз, матеріальну ґенезу і юридичну специфіку навчання чеських педагогів. Також
висвітлено параметри впливу музики і релігії на виховання чеського вчительства у середовищі історично
поєднаних, однак усе ж таки відмінних націй; порівняльні характеристики функціонального ставлення
до чеських емігрантів, керуючись різними часовими рамками; рівневі умови вирішення практичних
завдань на основі реальних історичних фактів.
Сьогодні, на жаль, чеське населення України, його історія і сучасність дуже мало науково досліджені.
Крім того, навіть існуючі розвідки далеко не вичерпують жодного елементу поставленої проблеми. У
першу чергу ми маємо на увазі відсутність праць, де чеські переселенці і їхні нащадки розглядалися б під
кутом зору взаємодії з корінним населенням України, інтеграції в українське суспільство тощо.
Ситуація відсутності власне українських наукових розробок зумовлена факторами, які протягом
тривалого історичного періоду впливали на історію України. За часів Російської імперії і Радянського
Союзу ідеологія і політична ситуація сприяли ставленню до нашої держави як до своєї інтегрованої
частини, тому чехи, зокрема ті, які мешкали на території Правобережної України, досліджувалися
виключно в російському контексті. Про їхнє перебування на українській землі нагадувало тільки
вживання географічної назви "УРСР" щодо певних регіонів СРСР (а за часів Російської імперії термін
"Україна" узагалі вилучено і замінено позиціями "Малоросія" чи "Південно-Західний край").
Починаючи з 90-х рр., зі становленням національних держав, на пострадянському просторі термін
"меншина" досить часто привертає увагу науковців.
Перспективи внутрішнього розвитку новостворених держав і демократичні перетворення тісно
пов’язані з питанням національних меншин. Ставлення до них вочевидь залежить від типу політичного
середовища у державі. Воно ж змінювалося залежно від типу відповідної системи управління. Проте ця
проблема лишається актуальною в державотворчому процесі.
Із розвитком демократичного устрою участь національних меншин у політичному житті помітно
активізується.
У нинішніх умовах розвитку подій економічного, політичного і соціального характеру комплексний
розгляд питання національних меншин із позиції оцінки їхнього становища, ролі й існуючих проблем
життєдіяльності в сучасному українському суспільстві набуває особливої важливості. Із огляду на це
доцільно провести комплексний аналіз проблем, які існували у сфері захисту національних меншин як
суттєвого елементу міжетнічних відносин.
Питання національних меншин належить саме до міжетнічних відносин. У житті громади перехідного
періоду, особливо коли постає необхідність гнучкого і коректного підходу до розгляду проблеми, це
питання стає найделікатнішим і найбільш вразливим.
Тому в Україні створено відповідні державні структури і недержавні інституції. До їхньої компетенції
належить координація такої діяльності, розробка і впровадження визначальних для регламентації місця і
ролі, прав і обов’язків національних меншин законодавчих актів.
Також важливою стає спрямована на змістовну і якісну еволюцію інтеграційної політики діяльність,
яка має за мету консолідацію державності і соціальну стабільність.
Першим дослідником зазначеної проблеми 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 вивчали й окремі наші сучасники, серед яких відзначимо Ї. Гофмана,
Я. Драгокупіла, Ж. М. Ковбу та ін., перші з яких зосередили увагу на аспектах картографії урядового і
власне чеського шкільництва зокрема і чеського розселення загалом, а також кількісного співвідношення
чеських громад у Волинській, Київській і Подільській губерніях і контрастів у ставленні держави до цих
громад залежно від їхнього політико-географічного розташування; остання з них розробляла моменти
взаємовідносин між чехами, зокрема їхніми представниками, і керівництвом Російської імперії.
Проте вони, базуючись на власне історичному дослідженні, оминули пошуком становлення і розвиток
чехами педагогічного процесу: як набуття чеськими вчителями професійних навичок, так і підготовку
дітей до життя за нових умов.
© Умінський С. А., 2010
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Отже, метою нашого дослідження вважатимемо відновлення історичної пам’яті про взаємодію
російського, українського і чеського народів у галузі шкільництва на основі практичної педагогічної
допомоги перших останньому; вивчення унікальної можливості масового набуття чехами двомовної
освіти за межами Чехії.
Завдання полягатимуть у дослідженні змістової насиченості чеської освіти; структурних
особливостей навчання; практичного ознайомлення з різними науковими дисциплінами, в тому числі
Законом Божим і співами; індивідуального підходу до кожного з дорослих учнів.
Педагогічні курси при Острозькій учительській семінарії одноразово відкрилися на період із
18 червня до 6 серпня 1888 р. [1: 112; 2: 303; 3: 47; 10: 475; 12: 6; 13: 1].
Метою їхнього відкриття була підготовка вчителів чеських училищ і шкіл до належного виконання
покладених на них обов’язків згідно вимог загальноросійського шкільництва, зокрема шляхом
удосконалення володіння російською мовою [2: 303; 6: 190; 11: 84; 14: 5].
Міністр народної просвіти за згодою Обер-Прокурора Синоду запропонував Дійсному статському
раднику, члену училищної Ради при Синоді Є. М. Крижановському посаду керівника навчальновиховного і господарського процесу зазначених курсів [2: 303; 3: 28].
Повітова поліція мала повідомити всіх учителів чеських училищ і шкіл про час і місце проведення
курсів і зобов’язати їх до 17 червня 1888 р. з’явитися до завідуючого Острозькою вчительською
семінарією [2: 303; 11: 84; 14: 5].
Державний інспектор народних училищ Д. А. Синицький мав потурбуватися про єдину юридичну
підготовку чеських учительських курсів, тобто про забезпечення кожного вчителя чеського походження
наданими місцевими старостами чи старшинами документами, зокрема вчительськими посвідченнями,
де вказувалися рік початку вчительської служби в підзвітному училищі чи школі, рівень грошового і
матеріального утримання спільнотою, належність училищного чи шкільного приміщення (власне чи
винайняте) [3: 12; 4: 152; 11: 84].
Крім того, державний інспектор мав знайти й інших російськомовних чехів (старост, писарів тощо)
для їхньої добровільної вчительської підготовки [3: 12; 4: 152]. Його функціональні обов’язки також
передбачали визначення педагогічної підготовки і здібностей потенційних кандидатів у вчителі [4: 152].
20 червня 1888 р. в Острозькій учительській семінарії відбулося урочисте відкриття курсів для
народних учителів чеського походження [1: 112; 5: 697; 6: 190].
Чеські вчительські курси відвідували 27 учителів [1: 114; 10: 474; 12: 6]. Такий незначний відсоток
слухачів із-поміж загалу вчительства чеського походження пояснюється незнанням учбового керівництва
усього комплексу питань чеського життя: загальної кількості чеських шкіл, їхнього матеріального
забезпечення, рівня утримання чеськими спільнотами навчальних закладів, інформації про вчителів. Це
спричинило повну відсутність у керівництва і педагогічного колективу курсів будь-яких відомостей
щодо окреслених позицій [10: 474].
Інколи вчителі чеського походження бажали навчатися на курсах, але відповідного вчительського
мандату не мали. Таких учителів змушували повертатися в поселення для отримання документів і
посвідчень від поселенського керівництва – старост або старшин, які не завжди надавали такі папери,
тому що існували конфлікти між чеською інтелігенцією на релігійному підґрунті [10: 474]. Так, двоє
вчителів із поселення Залісся дійсно привезли такі посвідчення, іншим – відмовилися надати, тому що
вони прийняли православну віру [7: 1-4 (дод.); 8: 7-10 (дод.); 10: 474].
Викладачами Острозьких чеських курсів працювали Євфимій Михайлович Крижановський і
гімназійні вчителі Т. Г. Лубенець і О. І. Рудка-Степович [3: 31; 10: 474; 12: 6; 13: 1].
Законовчителем працював отець Никанор Сизинкевич [3: 59].
Для відпочинку педагогічний колектив отримав 3 кімнати вчительської семінарії, натомість учителі
чеського походження – спальні і підготовлений клас [3: 22; 10: 474].
Обслуговуючий персонал частково запросили із прогімназій, частково – винайняли в місті [10: 475].
Двоє служителів займалися прибиранням дворів, садів і городів [3: 22].
Постіль і білизна використовувалися семінарські [3: 22 (зв.)].
Власної кухні не існувало, тому кожному чеху щодня надавали 45 коп. на харчування [2: 303; 3: 22;
10: 475].
Асигнування відбувалося з передбаченої для класів для дорослих Київського учбового округу суми
[3: 47].
Загальне фінансове забезпечення чеських учительських курсів складало 650 рублів, із яких 607 рублів
50 коп. планувалося витратити на утримання 27 чехів протягом 50 днів [2: 303; 3: 28; 10: 475; 12: 6].
Решта коштів залишалися для повернення чехів додому [2: 303; 3: 28; 10: 475].
Крім того, гроші, зазвичай, надходили зі значним запізненням і керівник навчально-виховного
процесу мав тимчасово використовувати власні заощадження [10: 474].
Спеціальну навчальну літературу і наочність учбове керівництво не передбачило [10: 475; 12: 6; 13:
1]. Значно пізніше Училищна Рада Синоду допомогла чеським школам книгами із власних фондів.
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Міністерство Народної Просвіти жодним чином не подбало про забезпечення навчального процесу
підручниками [10: 475].
Із-поміж 27 слухачів учительських курсів було 20 православних чехів, решта 7 – висловили бажання
приєднатися до православної віри [1: 114; 10: 476; 12: 6]. 4 із останніх, які знали православні молитви і
катехізис, – дозволили приєднатися, 3 інших — мали чекати випробування власних здібностей до
навчання і сприйняття православного Закону Божого [10: 476].
Із понеділка 3 липня 1888 р. керівник навчально-виховного процесу в чеських справах декілька разів
залишав м. Острог, а у суботу 8 липня 1888 р. – поїхав до м. Києва на святкування 900-річчя хрещення
Русі, передавши керівництво педагогічними курсами разом із гербовою печаткою своєму помічнику
О. І. Рудці-Степовичу (який пізніше став державним інспектором чеських училищ і шкіл) на підставі
підписаного Міністром народної просвіти офіційного документу [3: 31; 9: 134; 11: 84; 12: 6; 13: 1; 15: 1].
На уроках співів учителі чеського походження опановували музичну грамоту (гами, інтервали тощо) і
піснеспіви, які надалі виконували у церкві [3: 60; 10: 477].
Чехи на уроках співів, як і на інших уроках, працювали старанно, проте, перебуваючи на Україні,
частково втратили здобуті на батьківщині уміння. Більшість учителів не могли тримати ноту чи
здійснювати перехід із ноти на ноту [10: 477].
Недільними і святковими днями вчителі чеського походження слухали богослужіння спочатку в
семінарській церкві, пізніше – у храмі Кирило-Мефодіївського братства [3: 60].
Незабаром учителі чеського походження створили аматорський церковний хор, який подекуди брав
участь у богослужіннях Кирило-Мефодіївської братської церкви Острозького жіночого училища графині
Блудової [13: 1].
Для кращого засвоєння російського літературного мовлення викладачі для слухачів педагогічних
курсів створили невелику бібліотеку наукових і белетристичних книг [13: 1].
У четвер 3 серпня 1888 р. Острозькі педагогічні курси офіційно припинили своє функціонування,
проіснувавши 37 навчальних днів [13: 1].
У 1889 р. педагогічні курси планувалося продовжити з новими вчителями чеського походження.
Проте цього не відбулося [3: 71]. Натомість більшість (14 із 27-и) вчителів чеського походженнявипускників курсів Уряд позбавив учительських свідоцтв на право викладання в оновлених чеських
училищах і школах і замінив на вчителів українського чи російського походження [1: 112; 3: 42; 6: 190;
10: 476; 11: 84; 12: 6; 14: 5].
Висновки.
Зважаючи на зазначене, доцільно зробити наголос на основних висновках:
1. Поступальний характер набуття практичного освітнього досвіду окреслюється схожістю навчального матеріалу і його порівнянням із вивченим шляхом здобуття рідномовної освіти.
2. Систематичне поєднання текстового матеріалу з наочними прикладами в умовах двомовності
уможливлює структурний вплив двох сигнальних систем на процеси запам’ятовування.
3. Сумарне вивчення основ наук на базі поєднання різних предметів полегшувало осяжність знань,
керуючись психологічним і фізичним аспектами.
Отже, аналіз Острозьких учительських курсів дає можливість засвідчити їхню ефективність для
присутніх на них чехів, наочну ілюстрацію поданого на курсах навчального матеріалу прикладами і
практичним досвідом, нестандартне педагогічне і методичне оформлення заходу і відповідність вимогам
часу і проблемі двомовності, яка виникала досить часто.
Крім того, відзначимо, що запропоновані на курсах методики двомовного навчання застосовуються
донині.
Перспектива подальших досліджень у такому напрямку дозволить зрозуміти ґенезу змісту зазначених
методик і запропонувати шляхи їхнього вдосконалення відповідно до вимог часу.
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Уминский С. А. Острожские учительские курсы и их значение для чешского школоведения.
В статье рассматривается аналитическое построение базисного изучения разноплановых дисциплин в
среде двуязычия, которое стало почвой для систематического обучения в чешских школах. Кроме того,
поданы исторический анализ, материальная генеза и юридическая специфика обучения чешских
педагогов. Также освещены параметры влияния музыки и религии на воспитание чешского учительства
в среде исторически объединенных, однако, все же отличных наций; сравнительные характеристики
функционального отношения к чешским эмигрантам, руководствуясь разными временными рамками;
уровневые условия решения практических заданий на основе реальных исторических фактов.
Uminsky S. A. The Ostrog Teacher's Courses and their Importance for Czech Schools.
In the article is considered analytical construction of basic learning of various branch of science in
surroundings of bilingualism, which became basis for systematic studies in Czech schools. Besides that, it was
presentation historical analysis, material genesis and juridical specific of training of Czech teachers. Also were
elucidation shapes of influence of music and religion on education of Czech teachers in surroundings of
historical connecting, but still different nations; comparing testimonials of functioning attitude to Czech
emigrants, ruling of different interval frames; levelling conditions of solving of practical problems on base of
real historical facts.
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ІДЕЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ У 20-30 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ
У статті визначено поняття "статевого виховання" та виокремлено основні педагогічні ідеї статевого
виховання у 20-30 роки XX століття, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, які можна
використовувати в сучасній практиці виховної роботи школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, при реформуванні державної системи опіки.
Проблема статевого виховання має історичний характер та обумовлена пануючою в суспільстві
статевою мораллю. У сучасному українському суспільстві спостерігаються явища соціального сирітства,
лібералізації статевих стосунків, статевих девіацій у молодіжному середовищі, включаючи низький
рівень психосексуальної культури та культури взаємин статей, які вимагають використання кращого
педагогічного досвіду у сфері статевого виховання, зокрема в практичній діяльності шкіл-інтернатів, з
метою формування особистості справжнього сім'янина серед вихованців та попередження повторного
соціального сирітства.
За даними Державного комітету статистики України, кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, станом на 01.01. 2009 року становила 103542 осіб. Незважаючи на
пріоритетність сімейних форм опіки дітей-сиріт, більшість з них проживають та виховуються в
державних закладах опіки. Незважаючи на те, що держава залучає численні матеріальні та людські
ресурси до роботи в інтернатних закладах, ефективність усіх зусиль залишається невисокою: вихованці
мають низький інтелектуальний, емоційний, соціальний розвиток, переважна більшість дітей-сиріт має
проблеми, як адаптації до інтернатного закладу, так і поза його межами, включаючи отримання освіти,
житла, робочого місця, створення та збереження сім'ї, виховання дітей.
Актуальність заявленої проблеми підтверджують рід соціологічних досліджень. Так, результати
дослідження "Підлітки груп ризику: доказова база посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні",
проведене в рамках проекту "Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків груп ризику в Україні та
Південно-Східній Європі" впродовж 2007-2008 років, свідчать, що статева поведінка дітей, що живуть
або працюють на вулиці, характерна раннім початком статевого життя. Більше трьох чвертей (76%) з
тих, хто мав сексуальний досвід, набули його до 15 років. Середній вік дебюту становить 13 років [1: 86].
Тематичне дослідження "Причини інституціалізації і майбутнє молодих людей, які залишають заклади
державної опіки", проведене на замовлення Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) Українським інститутом
соціальних досліджень, доводить, що у вихованців інтернатних закладів спостерігаються ранні
сексуальні стосунки, сексуальне насильство, одностатеві сексуальні стосунки, невміння налагоджувати
сімейні взаємини [2: 28].
Російські вчені Г. М. Прихожан і Н. М. Толстих, вказують на "гіперсексуальність" вихованців
інтернатних закладів, що виявляється в ранньому прагненні до статевих контактів, змінністю
сексуальних партнерів, пояснюють її не тим, що в них статевий потяг біологічно є більш сильним, чи що
в дітей не сформовані необхідні внутрішні заборони, табу. Вони вважають: "У підлітків із інтернату до
моменту статевого дозрівання часто не спостерігається психологічних новоутворень – інтересів,
цінностей, морально-етичних почуттів, – котрі могли б по силі і значимості конкурувати з статевим
потягом, що прокинувся. Не опосередкований культурними, психологічними структурами, статевий
потяг стає "некультурною" потребою, абсолютно домінуючою через відсутність конкуренції [3: 207].
Схожу думку висловлюють педагоги-практики, які відмічають, що основні проблеми у підлітковому віці
пов'язані з сексуальною поведінкою вихованців. За їх словами, вихованці рано починають статеве життя,
часто опиняються втягненими в сексуальні злочини, турбота про свій зовнішній вигляд у багатьох,
особливо у дівчат, проявляється у підкреслені своєї сексуальності [3: 204].
Ретроспективний погляд дозволяє відзначити актуальність і значущість педагогічних ідей у сфері
статевого виховання в період становлення нової педагогічної парадигми для сучасної інтернатної
педагогіки.
Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що проблему статевого виховання на сучасному етапі
вивчають такі вчені, як: Г. П. Бондар, О. В. Василенко, Л. Я. Верб, Т. В. Говорун, С. А. Ізгорев,
Д. Н. Ісаєв, В. Е. Каган, Д. В. Колесов, В. П. Кравець, Т. В. Кравченко, Л. Ф. Кулікова, Л. М. Олійник,
П. Ф. Постолатьєв, Л. І. Санюкевич, Л. І. Слинько, О. М. Шарган; питанням статевого виховання у 20-30
роки XX століття присвячені праці А. А. Єфімова, А. С. Макаренка, М. М. Рубінштейна, І. С. Симонова,
Л. Я. Сосюри, А. І. Успенського, Б. В. Цуккера; особливості виховної роботи в інтернатних закладах
висвітлюються в роботах Т. В. Говорун, І. А. Горчакової, Д. Т. Гошовської, Н. М. Касьянової,
© Хархан Г. Д., 2010
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О. М. Кікінежді,
Н. М. Кригіної,
В. С. Мухіної,
А. М. Прихожан,
В. А. Пушкар,
Г. В. Сім'ї,
Н. М. Толстих, В. Р. Шмідта, Р. А. Юнусової, Т. І. Юферєвої.
У контексті нашого дослідження особливу цінність представляють дисертаційні роботи
Т. В. Кравченко "Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років
ХХ століття" та Е. М. Черепової "Моральна підготовка учнів до сімейного життя в теорії та практиці
радянської школи (1917-1977)". Звернення вчених саме до цього періоду дозволяє на основі аналізу
вітчизняного історико-педагогічного досвіду виділити ідеї та педагогічні підходи до статевого
виховання. Так, Т. В. Кравченко виділила науково-практичний досвід статевого виховання школярів
досліджуваного періоду, який полягає в тому, що на його основі з позицій сьогодення важливим є
спрямування роботи на:
- об'єднання зусиль педагогів, учителів-практиків, батьків щодо розв'язання завдань статевого
виховання;
- дотримання норм шлюбно-сімейних стосунків, формування в молоді орієнтації на шлюб, сім'ю
та усвідомлене батьківство;
- підвищення рівня загальної моральності у дітей та молоді, зокрема й у статевій поведінці;
- використання в сучасній виховній практиці форм роботи щодо статевого виховання у контексті
народно-педагогічної традиції [4: 16].
Ученим доведено, що завдання статевого виховання школярів у 20-30 рр. XX століття
реалізовувалися сім'єю, школою та громадськими організаціями. У сім'ї виховання культури міжстатевої
поведінки хлопчиків та дівчаток визначалося, з одного боку, релігійно-християнською традицією,
родинно-побутовою культурою, національно-етнічною обрядовістю, а з іншого – руйнацією
патріархальних відносин внаслідок пролетаризації сім'ї, процесів емансипації, піднесення ролі жінки в
суспільстві, що істотно змінювало усталені стереотипи статеворольової соціалізації та ідентифікації.
Враховуючи кращі традиції радянської школи, Е. М. Черепова розглядала проблему статевого
виховання через призму моральності. Вона писала: "Теорія моральної підготовки учнів до сімейного
життя в різні історичні періоди побудови радянської школи розвивалися з різною інтенсивністю. У 19171931 роках у відповідності з ленінським вченням про комуністичну мораль руйнувалися старі уявлення
про сім'ю, про положення жінки в суспільстві, про відносини між батьками та дітьми. У передвоєнне і
перші післявоєнні роки школа накопичувала цінний досвід формування в учнів моральних основ
сімейного життя як в процесі викладання окремих навчальних предметів, так і в позакласній роботі" [5].
Період 20-30 років XX століття характеризується активним науковим пошуком у дослідженні
проблеми статевого виховання дітей та підлітків, його історико-педагогічний аналіз дозволяє звернутися
до кращих теоретичних та практичних напрацювань, проте в науковому просторі ще залишаються не
виділені основні положення, які можуть лягти в основу виховної роботи інтернатного закладу.
Тому метою статті є виокремлення педагогічних ідей статевого виховання у 20-30 роки XX століття,
враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, які можна використовувати в сучасній практиці
виховної роботи школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при
реформуванні державної системи опіки.
Слідуючи культурі наукового пошуку, розпочнемо з короткого аналізу поняття "статевого
виховання". Педагогічна наука довгий час розглядала статеве виховання і підготовку учнівської молоді
до сімейного життя як синоніми, і лише завдяки ґрунтовним дослідженням В. П. Кравця було з'ясовано
місце статевого виховання поряд з статевою просвітою та сексуальною культурою, як складових
сексуально-інтимної підготовки, в загальному процесі становлення сім'янина. В. П. Кравець визначає
поняття "статеве виховання" як "організований і цілеспрямований процес формування в дітей, підлітків і
молоді розумного, здорового ставлення до сексуальності, репродуктивного здоров'я і сексуальних
стосунків, гетерогенної сексуальної орієнтації та адекватної їм сексуальної поведінки" [6: 8]. Досить
цікавим є погляд Л. М. Олійник, яка його тлумачить як "процес систематичного, свідомого спланованого
впливу на формування статевої свідомості і поведінки дітей, складова частина виховного процесу, що
забезпечує правильний статевий розвиток дітей та молоді та оволодіння нормами взаємин з
представниками протилежної статі, а також правильне ставлення до питань статі" [7: 5].
Акцентуючи увагу на повсякденній підготовці майбутніх чоловіка і жінки до виконання подружніх і
батьківських ролей, Т. В. Говорун і О. М. Шарган, підкреслюють, що статеве виховання полягає в
оволодінні хлопчиком чи дівчинкою нормами статевої поведінки (моральними, гігієнічними,
естетичними) і культурою міжстатевих взаємин.
Інший погляд на дане поняття демонструє Д. В. Колесов, розуміючи під ним процес, направлений на
вироблення якостей, рис, властивостей, а також установок особистості, що визначає корисні для
суспільства відносини людини до представників іншої статі. Важливою ідеєю вченого є формування
відповідних якостей особистості, необхідних для щасливого сімейного життя.
Цікавим є визначення статевого виховання Д. Н. Ісаєва і В. Е. Кагана, які розглядають його як
"процес систематичного, свідомого…, здійснюваного…, спрямованого впливу на психічний і фізичний
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розвиток хлопчика (чоловіка) і дівчинки (жінки) з метою оптимізації їх особистісного розвитку і
діяльності в усіх, пов'язаних з взаєминах статей, сферах життя" [8: 56].
Важливе значення для нас має думка вчених (Т. В. Говорун, С. А. Ізгорев, П. Ф. Постолатьєв,
О. М. Шарган) про відповідність статевого виховання вимогам соціуму на певному історичному етапі.
Поступове входження дитини в суспільні відносини як представника певної статі можливе за умови
інтеріоризації соціальних норм у сфері культури взаємин статей. Так, С. А. Ізгорев статеве виховання
розглядає як здійснення обґрунтованих заходів, направлених на оптимальний психосексуальний
розвиток дітей, підлітків і молоді, виховання в них правильного відношення до питань статі у
відповідності з вимогами суспільства. Переважна більшість дослідників наголошували на необхідності
враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей у процесі їх статевого виховання.
Статеве виховання науковцями розглядається у єдності всіх напрямків загального виховання
всебічної та гармонійної особистості сім'янина, підкреслюючи вагомість морального аспекту. На думку
педагога Л. І. Санюкевича, статеве виховання – це цілеспрямований педагогічний вплив, що сприяє
формуванню красивих взаємовідносин осіб різної статі, вихованню високоморальних відносин між
хлопчиками та дівчатками, юнаками і дівчатами, чоловіками та жінками.
Більшість учених розглядають статеве виховання як цілеспрямований, свідомий, систематичний
процес. Проте, на що саме він повинен бути направлений, погляди науковців виявилися різними: на
формування якостей (Г. П. Бондар, Д. В. Колесов); оволодіння нормами статевої поведінки
(Т. В. Говорун, В. П. Кравець); виховання культури взаємин статей (Л. І. Санюкевич, О. В. Василенко);
виховання правильного відношення до питань статі (С. А. Ізгорев, Л. М. Олійник). Поступове входження
дитини в суспільні відносини як представника певної статі можливе за умови інтеріоризації соціальних
норм у сфері культури взаємин статей.
Враховуючи обмежені рамки статті, виділимо основні педагогічні ідеї статевого виховання провідних
педологів 20-30 рр. XX століття, які можна використовувати в сучасній практиці виховної роботи школиінтернату для дітей-сиріт.
1. Ідея єдності анатомо-фізіологічних, психогігієнічних та соціальних аспектів статевого виховання та
статевої просвіти, враховуючи вікові особливості дітей. Досить дискусійним серед педагогів було
питання статевої просвіти: з якого віку слід її починати? Як і що розповідати дітям? Одні виступали
проти її у дошкільному та молодшому шкільному віці (А. С. Макаренко, М. М. Рубінштейн), інші
(А. А. Єфімов) навпаки, наголошували на необхідності проводити такі бесіди, враховуючи вікові
особливості дітей. Так, А. С. Макаренко говорив: "Правда, дитина часто запитує про те, звідки беруться
діти, але з цього що дитина зацікавлена цим питанням, не витікає, що в ранньому дитинстві їй все
потрібно пояснити до кінця… ніякого особливого інтересу до статевих питань у дитини немає і не може
бути. Такий інтерес виникає тільки в період статевого дозрівання, але до цього часу зазвичай нічого
таємничого в статевому житті для дитини вже немає" [7: 105-106]. Підтримуючи позицію
А. С. Макаренка, М. М. Рубінштейн рішуче висловлювався проти спеціального уроку в школі,
присвяченого питанням статі. Він писав: "Усі необхідні і можливі дані повинні даватися непомітно,
супутньо. Такий шлях є особливо природнім для сучасної школи з її комплексним викладанням;
необхідно, щоб ці відомості увійшли в загальну суму інших знань і не складалися б для дітей в особливу
статеву просвіту, тим більш з "наочним" викладанням в формі картинок і т. п. … ми заперечуємо проти
особливої, спеціальної просвіти в тій формі, що відповідає на питання, якого при нормальних умовах ще
не існує" [9: 87-88]. Іншої позиції підтримувався А. А. Єфімов: "Коли дитина добре ознайомилася з
розмноженням у тварин, їй не видається дивним, що й у людини діти з'являються таким же способом.
Коли дитину буде підготовлено, щоб правильно розуміти значення вагітності й родива, то вже не буде
рації видумувати для неї науки про чорногузів або янголів, що приносять дітей" [10: 16]. У процесі
статевого виховання дітей-сиріт потрібно враховувати особливості, що випливають із вікових і
психофізіологічних закономірностей розвитку депривованої особистості, а саме:
- деприваційна ретардація (об’єктивне відставання більшої частини вихованців у своєму
розвитку за основними показниками – фізичним, інтелектуальним, психічним тощо), що
зумовлюється відсутністю безумовної материнської любові;
- наявність у частини дітей-сиріт уроджених і набутих особистісних патологій, що ускладнюють
процес формування особистості сім'янина, зокрема: відсутність міцної прихильності до значущого
дорослого; підвищене почуття тривожності, орієнтація на ворожість соціуму; швидкі зміни настрою;
схильність до афективної поведінки; схильність до вживання психоактивних речовин; погана
спадковість (через наркоманію, алкоголізм, психічні захворювання батьків), що впливає на стан
здоров'я;
- несформованість у вихованців образу Я, зокрема образу "Я-сім'янин" через відсутність досвіду
проживання в сімейному середовищі, або наявністю негативного такого досвіду; особливе утворення
– групове інтернатівське почуття "Ми"; Це, у свою чергу, спричиняє невизначену ґендерну
ідентичність, яка ускладнює процес підготовки вихованців інтернатних закладів до сімейного життя;
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- наявність у частини учнів шкіл-інтернатів особливого соціально-духовного статусу – "той, хто
втратив", який характеризується відчуттям покинутості, страху, самотності, особистісної
неповноцінності, що породжує внутрішні конфлікти та захисну реакцію у вигляді агресивності,
задиркуватості, брутальності, лихослів'я, втрати самоконтролю тощо.
2. Ідея організації спільних видів діяльності хлопчиків та дівчаток у формуванні культури взаємин
статей (навчання, виховання, праці, спорту, творчості), що сприяє встановленню дружби і товариськості
між ними. Л. Я. Сосюра зауважує: "Спільне навчання має велике значення в питанні про статеве
виховання. Воно є одним з кращих засобів для того, щоб повести статевий розвиток особистості по
правильному шляху, завдяки тому, що діти безперервно і непомітно впливають один на одного. Просто і
безпосередньо підходять діти різної статі один до одного, і відносини їх набувають природний і
нормальний характер. Дівчата стають більш самостійними, а в поведінці хлопців зменшується різкість і
грубість, зникає з їх вуст зневажливе слово "дівка". Поступово, завдяки спільному вихованню
розвивається повага один до одного і почуття товариства [11: 25-26].
Як справедливо підкреслив А. І. Успенський, праця – інтелектуальна та цікава – є одним з кращих
засобів боротьби з зайвою статевою енергією. В інтернатному закладі спільним є проживання та
навчання дітей різної статі, тому у виховній роботі потрібно робити акцент на вихованні культури
взаємин статей у процесі спільної діяльності.
Діагностика рівня підготовленості вихованців інтернатного закладу до сімейного життя свідчить про
те, що більшість з них має низький рівень культури взаємин статей та високий рівень агресивності.
Спостерігаючи за відносинами у батьківській сім'ї, на вулиці, переважно негативного характеру,
вихованці у побудові образу справжньої жінки та чоловіка, матері та батька відштовхуються від
негативних рис. Тому в процесі виховання дітей-сиріт необхідно формувати позитивну модель
статеворольової поведінки. Організація спільного проживання та навчання дітей-сиріт різної статі
вимагає виховання культури взаємин статей у повсякденному житті інтернатного закладу. Навіть такі, на
перший погляд незначні, ситуації як допомога дівчатам у винесені зібраного листя з подвір'я, пропуск їх
у дверях, під час руху по сходах, спільне прикрашання актового залу до святкового заходу, підтримка у
ході спортивних змагань тощо повинні бути використані вихователями у привчанні до правильної
рольової поведінки, розвиваючи якості жіночості та мужності у вихованців.
В умовах інтернатного закладу для дітей-сиріт організація спільних видів діяльності хлопчиків та
дівчаток у формуванні культури взаємин статей може виявлятися в кількох моментах:
- виховання культури відносин статей на основі ініціативи, самодіяльності й всебічного розвитку
особистості під час проведення змістовного дозвілля у формі підліткового клубу "Я і ти", де кожен
вихованець є творцем і актором;
- використання виховного потенціалу класних годин з метою проведення варіативного циклу
етичних бесід, дискусій, відеолекторію з проблем взаємовідносини хлопців та дівчат, культури їх
міжособистісного спілкування;
- сприяння розвитку товариськості та дружби між хлопцями та дівчатами у процесі спортивних
змагань, конкурсів, благодійний акцій, рольових ігор, танців, спільних інтересів;
- формування культури відносин статей у процесі ознайомлення з творчістю відомих письменників, художників, режисерів та сприяння власному творчому баченню цих відносин (написання віршів, сценарію, розповіді, ознайомлення з технікою графіті тощо);
- залучення старшокласників до організації та координації спільних дій під час благоустрою на
території школи-інтернату, туристичних походів, виїздів до табору відпочинку на море тощо.
3. Ідея індивідуального та диференційованого підходу до дівчат та хлопців у процесі статевого
виховання та статевої просвіти. Учені особливого значення у статевій просвіті надавали індивідуальному
підходу. Слушною є думка Л. Я. Сосюри про те, що в цьому питанні не можна виробити шаблону, до
кожної дитини необхідно підходити індивідуально, використовуючи різноманітні життєві ситуації у
контексті ознайомлення з загальними законами природи.
І. С. Симонов зазначав, що "роз'яснення явищ статевого життя людини робиться індивідуально, а не
перед цілою дитячою аудиторією певного вікового складу" [12: 54]. М. М. Рубінштейн підкреслювала,
що "те, що підходить одному, може виявитися зовсім непридатним для іншого" [9: 48]. Учений
переконаний, що окрема просвіта (для хлопчиків та дівчаток) необхідна не тільки для збереження
природного почуття сором'язливості, моральності і здоров'я, але й тому, що і підхід і переживання тут
різні [9: 92].
Як показує практика інтернатного закладу, вплив особистості вихователя (погляди, знання, почуття,
особистий приклад у сімейному житті) на формування вихованця як майбутнього чоловіка/батька та
майбутньої дружини/матері значно зменшується у зв'язку з частою зміною вихователів, відсутністю
диференційованого підходу, враховуючи значну кількість дітей-сиріт. Тому ідея індивідуального та
диференційованого підходу має особливе значення, враховуючи сучасну виховну парадигму –
особистісно-орієнтоване виховання. Змістовно наші позиції близькі з думкою Н. С. Тимощук, яка під
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особистісно-орієнтованим вихованням розуміє "цілеспрямований і свідомо здійснюваний процес
особистісної, суб'єкт-суб'єктної взаємодії вихователя і вихованця, спрямований на створення
соціокультурного середовища для саморозвитку і самостановлення особистості як суб'єкта активної
діяльності та суспільних відносин, здатного до самовизначення, самореалізації і самовдосконалення"
[13].
У найбільш широкому розумінні особистісно-орієнтований підхід виступає як етико-гуманістичний
принцип взаємин вихователів та вихованців. Провідними вважаються цінності, що складають внутрішню
основу особистісного розвитку дитини-сироти. Враховуючи, що для абсолютної більшості дітей, що
проживають та виховуються в інтернатному закладі, сім'я є основною життєвою цінністю, вихователі
повинні проявляти особливий педагогічний такт під час спілкування з підопічними. Методологічно
важливим є розуміння того, що з позицій індивідуально-орієнтованого підходу в умовах інтернатного
закладу формується особистість, що зазнала різних видів депривації, делікатне втручання у процес її
розвитку та становлення як майбутньої жінки/матері, майбутнього чоловіка/батька потребує
цілеспрямованого вивчення особистої справи (знання відомостей про батьків та інших родичів,
специфіку їх взаємин), індивідуальних та вікових особливостей, удосконалення форм та методів
діагностики рівні особистісного розвитку, прогнозування й корекцію негативних новоутворень.
4. Ідея спільної координації сім'ї, школи та громадських організацій у статевому вихованні. Більшість
педагогів вважали, що статева просвіта в непідготовлених батьків та педагогів може підштовхнути до
збудження зайвого інтересу до статі, тому акцентували увагу на взаємодії сім'ї, школи та громадських
організацій, наголошуючи на потребі спеціальної підготовки педагогічних кадрів та підвищення рівня
педагогічної культури батьків у статевому вихованні.
Діти-сироти, що зростають в умовах інтернатного закладу, як правило, в цьому ж закладі і отримують
освіту. Відсутність батьків або їх аморальний спосіб життя не дає можливість використовувати виховний
потенціал сім'ї, тому ми вважаємо, що необхідно використовувати інститут хрещених батьків. Ідеї
М. Г. Стельмаховича про роль хрещених батьків у громадському вихованні дітей, висловлені в його
педагогічних творах, для нашого дослідження становлять практичний інтерес. Багато з них можуть і
навіть повинні виступати в якості рекомендацій, якими необхідно керуватись при підготовці
справжнього сім'янина. Учений зазначав, що хрещений батько (чоловік, який бере участь в обряді
хрещення в ролі так званого духовного отця) і хрещена мати (жінка, яка бере участь в обряді хрещення в
ролі так званої духовної матері) допомагають рідним батькам у вихованні дитини (хрещеника) до
моменту створення ним власної сім'ї, що відображається у різних звичаях, ритуалах, обрядах [14: 146].
Православна традиція хрестити дітей має глибоку соціальну основу. Як показує практика, більшість
дітей-сиріт не мають хрещених батьків, які можуть виконувати функції духовних наставників.
Використання в сучасних умовах інституту хрещених батьків у формуванні особистості сім'янина
вихованців інтернатного закладу передбачає: по-перше, залучення активних представників громади до
виховання конкретної дитини; по-друге, перебування дитини в сімейному оточенні хрещеної матері та
хрещеного батька; по-третє, підтримка дитини після виходу з інтернату. У практиці інтернатних закладів
уже використовується і підтримується бажання окремих членів громади брати вихованців на вихідні та
святкові дні, канікули, проте, на наш погляд, це не забезпечує винятковість відносин між дорослим та
дитиною. Так, хрещені батьки зобов'язані перед Богом та суспільством виховати саме цю дитину,
допомогти її увійти в доросле життя і стати повноцінним громадянином, а дитина буде чекати на зустріч
саме з цими людьми, цінувати їх за любов та підтримку. Бажано, щоб кожен дорослий вихованець
інтернатного закладу прийняв цю почесну роль хрещених батьків по відношенню до інших дітей-сиріт.
У зв'язку з цим Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01. 2005 р. у статті
39-5 наголошено, що центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки, місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм
і методів індивідуальної виховної роботи з підготовки до самостійного та сімейного життя випускників
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечують участь
випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних
творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх
морально-естетичного та фізичного розвитку. Значну роль у цьому процесі мають відігравати центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та інші державні та громадські організації.
5. Ідея статевої стриманості. Так, І. С. Симонов впевнений, що необхідно навіювати думку про повне
статеве утримання. Він говорив: "Необхідно навіювати молоді, що утримання не шкідливе, а навпаки,
корисне, що, уникаючи позашлюбних статевих зносин, вона збереже в чистоті високий ідеал любові до
жінки і не буде хворіти венеричними захворюваннями" [12: 47]. А. І. Успенський, виступаючи проти
ранніх статевих зносин, підкреслював, що "до того часу, поки організм остаточно подорослішає і
сформується, до того часу, поки статеві зносини стануть повністю не шкідливими, до цього часу
безумовно необхідно статеве утримання" [15: 35]. М. М. Рубінштейн писав: "Виховання статевої
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недоторканості до відомої пори, так названої цнотливості, є одна з необхідніших завдань статевого
виховання" [9: 52].
Переключення статевої енергії вихованців інтернатного закладу можливе шляхом залучення їх до
навчальної, творчої, спортивної, трудової, дозвіллєвої діяльності. Враховуючи значні прогалини в
навчанні, швидку втомлюваність, нездатність довго концентрувати увагу на будь-якому виді діяльності,
невпевненість у своїх силах, часті зміни настрою важливим є пробудження інтересу до життя у всіх його
проявах. Особливим успіхом у вихованців користується спортивна та дозвіллєва діяльність, які потрібно
наповнювати виховним змістом у сфері високоморальних взаємин статей.
Відсутність статевого самоконтролю приводить до невпорядкованих статевих відносин, сексуальних
відхилень, розбещеності, насильства, за які особа несе не тільки моральну, а й правову відповідальність.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Проблема використання педагогічних ідей статевого виховання у 20-30 роки XX століття в
сучасній практиці виховної роботи школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування має актуальний характер. Ураховуючи низький рівень психосексуальної культури вихованців
та культури взаємин статей, ранній початок статевого життя, статеві девіації, статеве виховання є
важливим аспектом підготовки вихованців до сімейного життя з метою уникнення ситуації повторного
соціального сирітства.
2. Засвоєння статеворольових моделей поведінки, формування якостей, необхідних у майбутньому
сімейному житті, усвідомлення подружніх та батьківських ролей краще відбувається в сприятливих
сімейних умовах. Проте, діти які з різних причин виховувалися поза межами сімейного середовища, або
мають негативний досвід сімейних стосунків у процесі підготовки до дорослого сімейного життя
особливо потребують допомоги кваліфікованих спеціалістів, які у виховній роботі спираються на
провідні педагогічні ідеї в галузі статевого виховання, зокрема в зазначений період.
3. Важливими методологічними та теоретичними положення інтернатної педагогіки у сфері статевого
виховання є педагогічні ідеї: єдності анатомо-фізіологічних, психогігієнічних та соціальних аспектів
статевого виховання та статевої просвіти, враховуючи вікові особливості дітей; організації спільних
видів діяльності хлопчиків та дівчаток у формуванні культури взаємин статей; індивідуального та
диференційованого підходу до дівчат та хлопців; спільної координації сім'ї, школи та громадських
організацій; статевої стриманості.
Перспектива подальшого наукового пошуку проблеми статевого виховання потребує її розгляду в
працях класиків педагогічної науки П. П. Блонського, А. С. Макаренка, Г. Г. Ващенка, С. Ф. Русової.
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Хархан Г. Д. Идеи полового воспитания в 20-30-х годах XX века
в современной практике интернатного учреждения.
В статье определено понятие "половое воспитание" и выделены основные педагогические идеи полового
воспитания в 20-30 годы XX века, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, которые
можно использовать в современной практике воспитательной работы школы-интерната для детейсирот и детей, лишенных родительской опеки, при реформировании государственной системы опеки.
Kharkhan H. D. The Ideas of Sexual Education of 20-30-es of 20th century
in Contemporary Practice of Boarding Schools.
In the article the definition "sexual education" is given and the basic pedagogical ideas of sexual education in
20-30 years of the 20th century, according to age-related and individual features of children are distinguished;
these ideas can be used in modern practice of educative work of boarding schools for orphans, during
reformation of the state system of guardianship.
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ВАРІЮВАННЯ ЗМІСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ АНГЛОМОВНОГО МЕДИЧНОГО
КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ ЗА ЗМІНИ АДРЕСАНТНО-АДРЕСАТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ
Стаття присвячена порівняльному аналізу змістових параметрів професійно-професійного та
професійно-непрофесійного спілкування англомовних медиків в конфліктних ситуаціях. Встановлений
взаємозв’язок між адресантно-адресатними конфігураціями та змістовим аспектом даного типу
спілкування.
Діяльнісний підхід, характерний для сучасних лінгвістичних досліджень, посилює увагу до проблем
професійного спілкування як складової частини фахової діяльності індивіда [1].
У руслі новітніх напрямів мовознавства об’єктами дослідження стають професійні або ділові
дискурси [2; 3]. Виходячи з цього нами було обрано об’єкт нашого дослідження – англомовний
медичний дискурс – під яким ми розуміємо спілкування фахівців у медичній галузі з проблем
професійної тематики [4].
Медичний дискурс вже вивчався в низці мовознавчих праць та отримав різні визначення. Його
уважають типом інституційного дискурсу, (вид інституційного спілкування, що виділяється на підставі
двох системотворчих ознак: мети (надання кваліфікованої допомоги хворому) й учасників спілкування
(лікар, медична сестра, пацієнт, родичі пацієнта тощо). [5: 7-8] Інші автори також наголошують на
важливості такої ознаки медичного дискурсу як склад учасників: "Медичний дискурс являє собою
спілкування в заданих рамках статусно-рольових відносин" [6]. Ці відносини зумовлюють різні
адресантно-адресатні конфігурації (лікар-пацієнт/рідні пацієнта [7], лікар-медсестра [8], медпрацівники,
які діють як єдина команда під час операції: хірурги, медсестри, анестезіологи [9]). До характеристик
медичного дискурсу відносять також хронотоп (типовий час і місце спілкування), цінності, стратегії,
жанри, прецедентні тексти, комунікативні кліше й відповідні формули спілкування [5: 7-8].
Узагальнюючи усі ознаки медичного дискурсу, Л. С. Бейлінсон надає йому таку характеристику:
1) учасниками медичного дискурсу є медики і пацієнти, при цьому існує розгалужена спеціалізація
медиків як по горизонталі (спеціалізації лікарів), так і по вертикалі (лікарі, медсестри, санітари);
2) обставини медичного спілкування характеризуються високим ступенем символічності (наявність
клятви Гіппократа, білі халати, медичні інструменти, особиста печатка лікарів, кабінет лікаря);
3) цінності медичного дискурсу зводяться до розкриття основного концепту цього дискурсу –
ЗДОРОВ'Я; що відбивається в специфічних нормах медичної етики; 4) стратегії медичного дискурсу
випливають з його мети – надати допомогу хворій людині – і зводяться до діагностики, лікування й
рекомендації; спостерігається варіювання цих стратегій залежно від типу захворювання й необхідної
медичної допомоги; діагностувальна і рекомендаційна стратегії медичного дискурсу неодмінно
вербалізуються; лікувальна стратегія вербалізується факультативно (неодмінно у випадках
психіатричного і логопедичного лікування); 5) медичний дискурс характеризується високим ступенем
сугестії, лікар повинен вселяти пацієнтові довіру й формувати настанови, що сприяють успішному
лікуванню; 6) особливу значущість у медичному дискурсі має мовленнєва дія "директив", що
реалізується як порада, рекомендація, інструкція, заборона, наказ [5].
Враховуючи той факт, що конфлікти є невід'ємною частиною професійної діяльності і необхідною
умовою для її розвитку [10; 11], ми зосередили увагу на англомовному медичному конфліктному
дискурсі(АМКД), тим більш, що дослідники медичного дискурсу відмічають його потенційну
конфліктність [12]. Розвиваючи ці ідеї, ми систематизували основні характеристики АМПКД з опорою
на основні критерії типологізації дискурсів: сфера комунікації, характер комунікації, адресантноадресатні конфігурації [13].
Стосовно специфіки адресатно-адресантних конфігурацій необхідно вказати що, в межах медичного
як і будь якого іншого дискурсу наявні різні варіанти, внаслідок чого виокремлюють професійнопрофесійні та професійно-непрофесійні дискурси [14]. Цей розподіл кореспондує з представленістю
суб’єктів агентами (професійно-професійні) або агентами та клієнтами (професійно-непрофесійні).(про
статус агентів та клієнтів див. у [14]).
© Кудоярова О. В., 2010
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Отже, услід за П. Лінеллом, у межах англомовного медичного дискурсу ми розрізняємо професійний
медичний дискурс, у якому комунікантами є медичні працівники, та професійно-непрофесійний медичний
дискурс, у якому учасниками є лікар, хворий чи широкий загал [12: 4]. У нашому попередньому
дослідженні ми вивчали лише зразки професійно-професійного конфліктного спілкування англомовних
медиків; на цьому етапі ми звернулися до усіх наявних адресантно-адресатних конфігурацій, ураховуючи
їхнє варіювання. При цьому, як і раніше, наша основна увага прикута до змістового аспекту спілкування,
або об’єктивації базових концептів досліджуваного дискурсу у макро- та мікротемах.
Метою цього дослідження є порівняльна характеристика змістового аспекту АМКД за варіювання
адресатно-адресатних конфігурацій (агент-агент / агент-клієнт).
Аналіз професійно-професійного конфліктного спілкування англомовних медиків показав, що воно є
двотематичним: базовий концепт професійних дискурсів (УСТАНОВА) визначає макротему "Робота
лікарні", базовий концепт медичного дискурсу (ЗДОРОВ'Я) – макротему "Лікування хворого". Кожній з
макротем властивий перелік мікротем.
Мікротеми, підпорядковані макротемі "Лікування хворого", за нашими даними, охоплюють такі:
"часові параметри лікування", "призначення лікування", "симптоми та діагностика", "встановлення
діагнозу", "здійснення медичних маніпуляцій". У відсотковому відношенні частотність реалізацій
мікротем, підпорядкованих макротемі "Лікування хворого" складає: "часові параметри лікування" – 24%,
"призначення лікування" – 21%, "симптоми та діагностика" – 10%, "встановлення діагнозу" – 22%,
"здійснення медичних маніпуляцій" – 23%.
Мікротеми, підпорядковані макротемі "Робота лікарні", у свою чергу, охоплюють такі: "графік
роботи/дотримання графіка роботи", "професійно-посадові характеристики", "виконання професійних
обов'язків / перевищення повноважень", "дотримання професійних цінностей". Частотність реалізацій
мікротем, підпорядкованих макротемі "Робота лікарні" у професійно-професійному спілкуванні
англомовних медиків складає: "графік роботи/дотримання графіка роботи" – 9% , "професійно-посадові
характеристики" – 13%, "виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень" – 41%,
"дотримання професійних цінностей" – 37% [4].
Результати дослідження професійно-непрофесійного спілкування англомовних медиків виявили, що
серед мікротем, підпорядкованих макротемі "Лікування хворого" наявні: "призначення лікування",
"симптоми та діагностика", "встановлення діагнозу", "здійснення медичних маніпуляцій". Наприклад:
·
призначення лікування;
Конфліктна ситуація виникає через те, що жінка не згодна з лікарем, щодо препарату, призначеному
її сину:
[Matt’s room]
Mom: My God… the things he said.
Foreman: Dr. House wanted your son to get the medicine he needed. He was willing to do whatever it took to
make that happen.
Mom: The wrong kind of medicine.
Foreman: He didn’t know that. At the time it was our only choice.
Mom: He would have known if he'd listened to me.
Foreman: He listened. He just assumed you were wrong. And to be honest, that’s true of most of our patients.
Mom: You're just as pompous and superior as he is!
(House MD, Poison)
·
встановлення діагнозу;
У спілкуванні лікаря та хворого виникає конфлікт через те, що Білл та його брат, як на те натякає лікар, захворіли на гепатит через вживання наркотиків, хворий не хоче цього визнавати й категорично заперечує як спосіб поширення хвороби, та і сам діагноз:
[Cut to Chase doing an ultrasound of Joey’s liver.]
Chase: The blood tests show you have Hepatitis C. It’s a virus that infects the liver.
Bill: No way.
Chase: Well, it’s not all bad news. It can often be cured, and even if not, it’s manageable.
Bill: How’d my brother get this?
Chase: Usually it involves the exchange of bodily fluids, the, uh –
Bill: Bodily fluids, what are you talking about?
Chase: There are many ways the virus can be transmitted. Sharing needles, blood transfusions –
Bill: Hey! [He gets up and points his finger in Chase’s face.] Nobody talks to my brother like this, okay?
Chase: Fine. I’ve no idea how he got it. But he has Hepatitis-C. We’re going to start him on Interferon –
[Bill slaps Chase across the face.]
Bill: He doesn’t have it, don’t mention it again, don’t treat him for it. [Chase flips his hair out of his eyes and
looks mad, but does nothing.]
(House MD, Control)
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·

симптоми та діагностика;
Конфліктна ситуація виникає через те, що видатний спортсмен не бажає здати аналіз сечі,
побоюючись, що діагностика, може також виявити сліди морфію, а це негативно вплине на його кар’єру.
[Cut to Hank, Chase, and Lola in the room.]
Hank: No, no, I never took them.
Chase: We’re gonna need a urine sample.
Hank: Oh no, you don’t trust me. [To Lola] Baby, I’m worried about taking this morphine.
Lola: You’re in pain, the doses are monitored. It’s not a slip. Besides, opiates weren’t your thing.
Hank: They should’ve been. Woah…
Chase: Mr. Wiggen? The urine sample.
Hank: I wanna say no, so I am. No.
Lola: Trust is a big issue in early recovery. He really did gain the weight honestly.
Chase: If you say so. [Moves to the other side of the room]
Hank: You’re not getting it. [Chase sits down] [To Lola] He thinks I’m an idiot.
Chase: He sure does. [Smiles, and points to the catheter bag that is collecting urine from Hank.]
(House MD, Sports Medicne)
·
здійснення медичних маніпуляцій;
У цьому випадку лікар та пацієнт можуть обговорювати недбале ставлення до здоров’я пацієнтом
або родичами пацієнта, коли
сам хворий або його родичі не виконують призначень лікаря або
займаються самолікуванням, як у наступному прикладі:
[Cut to Foreman talking to Jessica’s mom in the hospital.]
Mom: I didn’t give her diet pills, I would never do that!
Foreman: Right, so it was her imaginary mom.
Mom: She didn’t take any pills, the girl’s lying!
Foreman: Why would she lie?
Mom: Because she’s another mean little jerk?
Jessica: Mom.
Mom: I’m sorry, honey.
Jessica: Clemmie didn’t lie. I did. I took the pills. I told her you gave them to me ‘cause I didn’t want to get
in trouble.
Foreman: Where did you get them?
Jessica: I took them. From the store.
Mom: Why? Why would you do that?
Jessica: Because I didn’t want to be ugly anymore.
Mom: Oh, baby. You’re not ugly.
Jessica: Yes, I am! I know you don’t think so, but I am! I’m disgusting.
Mom: Jessica, please, don’t say that.
Jessica: I just, just wanted to fit in. You know, have friends? Or at least have one person my age be nice to
me. [Mom and Jessica are both crying.]
Foreman: Listen, the pills cause blood clots, heart attacks, and insomnia. It explains everything. We’ll keep
her overnight to make sure, but she’ll be fine.
Mom: Thank you.
(House MD, Heavy)
У кількісному відношенні у професійно-непрофесійному АМКД частотність реалізацій мікротеми
"встановлення діагнозу" складає 47%, а мікротеми "призначення лікування" – 10%, "симптоми та
діагностика" – 22%, "здійснення медичних маніпуляцій" – 21%.
Таким чином, зміна адресантно-адресатної конфігурації позначається на змістових параметрах у
якісному аспекті (у професійно-професійному спілкуванні кількість мікротем більша, зокрема наявна
мікротема "часові параметри лікування", яка не зареєстрована у професійно-непрофесійному спілкуванні
англомовних медиків), а також у кількісному аспекті (частотність реалізацій мікротем "встановлення
діагнозу" й "симптоми та діагностика" є більшою у професійно-непрофесійному спілкуванні, а
частотність реалізації мікротеми "призначення лікування" – у професійно-професійному, водночас
мікротема "здійснення медичних маніпуляцій" має в АМКД однакову питому вагу за різних адресантноадресатних конфігурацій).
Дослідження професійно-непрофесійного спілкування виявило, що серед мікротем, підпорядкованих
макротемі "Робота лікарні" наявні лише
"виконання професійних обов'язків" та "дотримання
професійних цінностей".
Наприклад:
·
виконання професійних обов’язків;
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Мати пацієнтки звинувачує лікарів у тому, що вони не достатньо уважно проводили діагностичні дослідження її доньки.
[Cut to later on. Jessica is sleeping peacefully.]
Foreman: She’s sedated. Mrs. Simms, don’t worry. Hypoglycemia can cause temporary psychosis and it’s a
common complication during a HEC procedure.
Mom: I never wanted it done in the first place.
Chase: We understand you’re upset, but –
Mom: You were supposed to be monitoring her condition. but instead you were bickering and placing bets.
Cameron: I apologize if we weren’t paying full attention to your daughter, but I assure you that –
Mom: Oh, please. Save your pathetic insincerity for your boyfriend. [House walks up.]
House: You’re wrong. She is, in face, pathetically sincere. And they didn’t screw it up.
Mom: Who are you?
House: I’m from the lab. The blood tests showed your daughter wasn’t hypoglycemic, which means her psychosis wasn’t caused by anything these doctors did.
Mom: So then what was it caused by?
House: I have no idea, but you’ll be happy to hear it can’t be cured by diet or exercise.
(House MD, Heavy)
·
дотримання професійних цінностей;
Ця мікротема дещо відрізняється у професійно-непрофесійному спілкуванні, бо найчастіше лікарі та
пацієнти або їх родичі обговорюють із медичними працівниками загальні людські цінності. Іноді
пацієнти намагаються приховати правду і вдаються до брехні за тих або інших причин, що і призводить
до конфліктної ситуації. Наприклад, доктор Форман разом з сенатором обговорюють тему брехні.
[Cut to Foreman performing a bone marrow biopsy on the Senator.]
Foreman: This may sting a little. [The Senator flinches.] Sorry.
Senator: It wasn’t the shot, it’s, um, my head, it’s killing me.
Foreman: You know, Senator, we don’t have to do this now. We can wait until your HIV test comes back.
Senator: [laughing] Guess you figure it’s gonna come back positive.
Foreman: Well, in my experience –
Senator: Patients lie. Politicians lie more. And black politicians –
Foreman: Whoa, I don’t think black politicians lie more than white politicians.
Senator: We lie less.
Foreman: You figure we’re morally superior?
Senator: [laughing again] I’ve got my theories. No, we, we just can’t get away with it. No one’s gonna gigive us the benefit of the doubt. No one’s gonna cut us a second chance. And, and when it happens it’s not just
a bad politician, it’s, it’s, it’s a bad role model, it’s a dis-discredit to the race. [looks at Foreman standing there,
needle poised and ready] You ready?
(House MD, Role Model)
У кількісному відношенні у професійно-непрофесійному спілкуванні частотність реалізацій
мікротеми "виконання професійних обов'язків" складає 51%, а мікротеми "дотримання професійних
цінностей" – 49%.
Таким чином, під час реалізації макротеми "Робота лікарні" зміна адресантно-адресатних
конфігурацій також впливає на параметри у якісному аспекті (відсутність реалізацій мікротем "графік
роботи/дотримання графіка роботи" та "професійно-посадові характеристики" та розширення рамок
мікротеми "дотримання професійних цінностей" у професійно-непрофесійному спілкуванні) й у
кількісному аспекті (тематична обмеженість професійно-непрофесійного спілкування спричиняється до
того, що обидві зареєстровані мікротеми – "виконання професійних обов'язків" та "дотримання
професійних цінностей" – мають більшу частотність, ніж у професійно-професійному спілкуванні).
Викладене дає підстави дійти висновку про наявність безпосереднього зв’язку між адресантноадресатними конфігураціями та змістом спілкування англомовних медиків у конфліктних ситуаціях,
подальше вивчення особливостей цього зв’язку становить перспективу дослідження.
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конфликтного дискурса при изменении адресантно-адресатных конфигураций.
Статья посвящена сравнительному анализу содержательных параметров профессиональнопрофессионального и профессионально-непрофессионального общения англоязычных медиков в
конфликтных ситуациях. Установлена связь между адресантно-адресатными конфигурациями
и содержательным аспектом данного типа общения.
Kudoyarova O. V. Content Parameters Variations and Addressant-Addressee Configurations in English
Medical Conflict Discourse.
The article deals with comparative analysis of content parameters of professional-professional and professionalnonprofessional communication of English medical workers in conflict situations. The research results in setting
the relationship between the addressant-addressee configuration and the content aspect of this communication
type.
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викладач
(Одеська національна юридична академія)
СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ЕВФЕМІСТИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЕВФЕМІЗМІВ
Стаття висвітлює питання, пов’язані з встановленням ефективних критеріїв відбору евфемізмів у
сучасній англомовній лексикографії, функціонуванням евфемізмів та їх прагматичними завданнями в
комунікативному просторі, а також спрямована на визначення факторів, що обумовлюють поповнення
словникового фонду англійської мови новими одиницями.
Будь-який словник може бути надійним джерелом інформації лише за умови, якщо вироблені і
дотримані критерії відбору відповідного лексичного матеріалу [1: 55].
Великі труднощі в цьому плані виникають при складанні словників евфемізмів. Це, зокрема,
пов'язано з нестійкістю і рухливістю останніх в комунікативному просторі. Багато евфемізмів, не
встигнувши перекочувати з різних текстів у словники, так і зберігають статус оказіональних елементів.
Інші лексеми, хоча і отримують прописку в лексикографічних джерелах, проте, швидко застарівають,
поступаючись місцем новим. Лексикографія часто не встигає реєструвати нові евфемізми, вносити
відповідні зміни при маркуванні вокабул та ін.
У той же час є і інші причини недосконалості словників евфемізмів.
Йдеться про критерії відбору лексики і лексикалізованих поєднань для включення їх в подібні
лексикографічні видання.
Огляд найбільш відомих словників англомовних евфемізмів [2; 3; 4; 5] показує, що в них
потрапляють лексеми, які взагалі ні за яких обставин не можуть вважатися евфемізмами. Подібне
розширення словника за рахунок "сторонніх" елементів ми вважаємо наслідком відсутності жорстких
критеріїв відбору, вироблення яких, як ми могли переконатися, залишається на сьогоднішній день одним
з найбільш актуальних питань лексикографії. Метою статті є представлення критеріїв відбору
евфемізмів з метою усунення тих недоліків у подальшій лексикографічній роботі, які є на сьогоднішній
день.
Розглянемо докладніше, якими критеріями керувалися автори згаданих словників, і чому в результаті
їх вживання ці словники набули настільки дифузного характеру.
Вслід за Фаулером, автор відомого Оксфордського словника евфемізмів, Б. Холдер визначає евфемізм
таким чином: "Euphemism means the use of а mild or vague, or periphrastic expression as а substitute for blunt
precision or disagreeable use (Modern English Usage, 1957)" [2: VII].
Наведена дефініція є не зовсім коректною вже тому, що структурні особливості (periphrastic) в ній
даються в одному перелічувальному ряді з власне семантичними характеристиками (vague). Очевидно,
нечіткість позначених тут критеріїв і приводить до невиправдано широкого трактування терміну
"евфемізм" і відповідно до непомірного розширення словника.
За нашими підрахунками, не менше 30% слів і виразів, включених у вказаний словник евфемізмів,
такими не є, оскільки не відповідають навіть тому розпливчастому визначенню, яке дає сам автор
словника Б. Холдер.
Зокрема в цьому словнику можна знайти немало вокабул – прямих номінантів різних об'єктів, явищ,
процесів, які мають нейтральний стилістичний статус і необтяжені жодними додатковими змістами. До
таких сумнівних евфемізмів відносяться, наприклад, слова racist і racism. При цьому не допомагають
зрозуміти причини їх включення в евфемістичний ряд і визначення, приведені в самому словнику:
racism – intolerance towards or ill-treatment of those of a different race or nationality [2: 317];
racist – an intolerable bigot in matters of race and nationality [2: 317].
З наведених вище дефініцій видно, що негативні семи в значенні даних слів представлені експліцитно
і обидві вокабули є прямими номінантамі вказаних денотатів. Жодного пом'якшення або затемнення
"незручний" з точки зору політкоректності сем у даному випадку не спостерігається.
Прямим номінантом є і лексема radical у значенні "Accepting or advocating extreme political policies"
[2: 317]. Даючи подібні визначення згаданої ЛО, автор словника сам мимоволі виводить її з розряду
евфемістичних елементів оскільки до неї не застосовна жодна з характеристик евфемізма, що
приводяться ним. Слово radical не може бути кваліфіковане ні як vague, ні як mild, ні як periphrastic.
Прямим номінантом є і слово to shoplift: "to pilfer from а shop" [2: 343], де сема "красти" (pilfer)
представлена не просто експліцитно, а є домінуючою. Тому при використанні цієї лексеми в мовному
потоці жодного евфемістичного ефекту не відбувається − речі всього-на-всього називаються своїми
іменами.
© Кантур К. О., 2010
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У цей же Оксфордський словник евфемізмів включені й багато слів, які належать до явних
вульгаризмів, про що свідчать і відповідні стилістичні помітки, що приводяться в інших − не менш
авторитетних − словниках (БАРС, словники серії Longman, словники Хорнбі та ін.).
Так, в Оксфордський словник евфемізмів, на наш погляд, абсолютно необґрунтовано була включена
така лексема, як broad – синонім слова prostitute.
Сам автор Б. Холдер намагається виправдати своє вирішення внести цю ЛО до словника тим, що
гострота її негативного тону з часом стала менш різкою: "The implication of promiscuity is less common in
modern usage" [2: 106].
Іншої думки дотримуються автори інших лексикографічних видань. Так, словник Longman Exams [3],
який вважається одним з найнадійніших джерел інформації про прагматичний потенціал різних лексем і
лексикалізованих поєднань, дає абсолютно чітку стилістичну кваліфікацію аналізованого слова,
знімаючи усілякі коливання з приводу його статусу:
broad "[C] AmE spoken not polite − an offensive word for a woman" [2: 175].
Як видно з приведеного тлумачення даної лексеми, слово broad є безумовним вульгаризмом, тобто
може бути віднесено лише до дісфемізмів, а аргумент Холдера про якесь відносне пом'якшення
представляється абсолютно непереконливим.
Слово bags (мішкуваті брюки, штани) безумовно є синонімом слова trousers, хоча і застарілим, але в
нас немає жодних підстав вважати його евфемізмом, оскільки лексема trousers, яка дійсно знаходилася
під забороною в салонах Англії XIX ст., у даний час є нейтральним "дозволеним" словом і подібних
сумнівних евфемізмів просто не потребує. У даному випадку автор не дуже вдало підключив історичний
чинник, який стосовно слова bags не діє.
На жаль, така ж відсутність жорстких критеріїв відбору лексики спостерігається і в авторів іншого
словника евфемізмів "A Dictionary of Euphemisms" Ю. Німан і К. Сильвер [4]. Укладачі цього швидше
оглядового посібника, чим словника, керувалися, по їх власному визнанню наступним визначенням
евфемії: "Euphemizing is generally defined as substituting an inoffensive or pleasant term for а more explicit,
offensive one, thereby veneering the truth by using kind words" [4: 1].
Проте, багато слів у представленій номенклатурі даного лексикографічного довідника не
відповідають критерію pleasant та kind. Навпаки, сюди потрапили лексеми, які можуть бути
кваліфіковані як unpleasant та unkind. Так, безперечними вульгаризмами є ті лексеми, що раптом
перетворилися на евфемізми boobs (breasts); fanny (female genitals); the trots (diarrhea); to booze ( to drink
alcohol) та ін.
Те, що вище перелічені, як і багато інших слів з цього словника, фактично є дісфемізмами (більше
40% всіх базових одиниць), підтверджуються даними і інших, не менш авторитетних, джерел. Деякі із
цих лексем марковані в них не просто як грубі, але взагалі табуйовані словарні одиниці. Саме так
кваліфікується, наприклад, в словнику Longman Exams лексема fanny:
fanny2 BrE taboo informal a very offensive word for a woman’s outer sex organs. Do not use this word [3:
540].
Головним аргументом на користь включення цієї ЛО в словник евфемізмів Німан і Сильвер вважають
історичний критерій, але сьогодні, як ми могли переконатися, на це слово взагалі накладено табу.
Очевидно, таке включення було б виправдане, якщо б автори представили давно застарілі історичні
евфемізми окремим списком, але вони ввели їх в один ряд з евфемізмами сьогоднішнього дня, що може
привести до помилок при підборі слів для конкретної комунікативної ситуації.
Вищезазначені слова boobs, booze і trots у цьому ж словнику з серії Longman мають стилістичну
позначку informal. Це досить грубі розмовні елементи, які зовсім не приводять до пом'якшення вислову,
а, навпаки, додають йому вульгарне забарвлення. Джентльмен у пристойному суспільстві, якщо він
навмисно не намагається шокувати присутніх, ніколи не скаже "I have got the trots", а вихована пані на
світському рауті не виголосить таку фразу, як "My husband has been on the booze for five days", якщо вона
не адресована близькій подрузі.
У словнику евфемізмів Х. Роусона евфемізми визначаються як "mild, agreeable, or roundabout words
used in place of course, painful, or offensive ones" [5: 1].
Але і цей словник насправді наповнений дісфемізмами. Зокрема, в нього потрапило слово crap, яке
має статус загальновизнаного вульгаризму:
У своєму коментарі Роусон визнає, що слово crap є досить грубим, але він вважає за можливе
включити його в число евфемізмів лише на тій підставі, що воно є м'якшим, ніж слово shit:
"crap" is to "shit" as "screw" is to "fuck" – a newer term, considered coarse but not as coarse as its synonym
and so something of a euphemism for it" [5: 65].
На наш погляд, і слово shit, і слово crap, не дивлячись на менший ступінь вульгарності останнього,
знаходяться в зоні зниженої лексики. Тому віднесення слова crap до евфемізмів на підставі його
відносної м'якості в порівнянні з елементом з тієї ж стилістично зниженої зони не представляється
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досить переконливим. Ми не заперечуємо роль чинника синонімічної співвідносності при вивченні
такого явища як евфемія і можливості використовувати критерій оцінки ступеня вираженості ознаки, але
його не можна абсолютизувати. Як би м'яко не виглядала одна лексема на тлі іншої, її можливості
функціонувати як евфемізм вельми обмежені, якщо сама по собі вона володіє ознаками елементу
зниженої стилістичної зони.
Якщо ж слідувати логіці Роусона, то всі слова, за винятком табуйованих (shit, fuck і деяких інших),
можна рахувати потенційними евфемізмами, оскільки по відношенню до цих табу вони завжди будуть
"м'якіші". Але в такому разі стає безглуздою сама ідея складання словника евфемізмів оскільки в нього
доведеться включити незліченну кількість лексем з основного словарного фонду англійської мови.
Роусон включив до свого словника і лексеми, які давно втратили свій евфемістичний статус,
перейшовши в розряд прямих номінантів. Ігнорування чинника історичної мінливості привело до того,
що в словник потрапило, наприклад, слово cemetery, яке в даний час є семантичною домінантою
відповідного синонімічного ряду. Розглядати його сьогодні як пом'якшений варіант найменування місця
для поховання покійних замість слова graveyard немає жодної підстави, тим більше, що семи смерті to
burу та dead в ньому абсолютно відкриті.
Чужорідними елементами в словнику евфемізмів Роусона виглядають і такі слова, як arse і copulate.
Слово arse в даний час кваліфікується однозначно і без всяких обмовок як відвертий вульгаризм: arse [C]
BrE spoken not polite. 1. the part of your body that you sit on. [3: 69].
У дефініції слова to copulate повністю є експліцированою сема сексуальності, яка в справжніх
евфемізмах при найменуванні даного концепту затемнена або дається імпліцитно (порівняти, наприклад,
з to be with smb.) to copulate – to have sex [3: 329].
Більш того, як видно з визначення, дана сема в сигніфікаті вказаного слова є такою, що є тяговою
(домінантною). Тому і цю лексему немає жодних підстав вважати евфемізмом.
Намагаючись виправдати появу подібних слів в словнику евфемізмів, Роусон звертається до фактів з
минулого, коли всі вказані лексеми дійсно виконували евфемістичні функції. Проте, як і автори інших
раніше згаданих словників, Роусон не робить жодних спроб відокремити у своєму словнику застарілі
евфемізми від нині чинних.
Отже, аналіз найбільш відомих словників англомовних евфемізмів показав, що чітких критеріїв для
відбору і включення лексичного матеріалу в подібні лексикографічні джерела немає, а це веде до
невиправданого розширення словника за рахунок: 1) нейтральних лексем, які насправді служать
первинними номінантами об'єктів, процесів, і явищ; 2) лексем, які колись були евфемізмами, але давно
втратили евфемістичний статус; 3) вульгаризмів, які звучать м'якше, ніж інші грубі слова з тієї ж
стилістично зниженої зони, але мають вельми обмежену сферу вживання в комунікативному просторі.
На наш погляд, основним критерієм відбору лексем і лексикалізованих поєднань для словників
евфемізмів має бути наявність наступних ознак:
1) вторинність номінації; 2) імпліцитний характер представлення небажаних з точки зору етики і
політкоректності сем, які експліцитно виражені в домінанті відповідного синонімічного ряду;
3) позитивний аксіологічний потенціал і 4) наявність конотації якісного пом'якшення негативних ознак і/
або інтенсифікації позитивних, а також кількісного зменшення негативних властивостей і/ або
кількісного приросту позитивних.
З точки зору прагматики критерієм правильного відбору евфемізмів є їх стабільне функціонування в
комунікативному просторі як мітігаторів, що знімають конфліктогенну ситуацію.
Словникова одиниця, яка відповідає цим параметрам, може розглядуватися як потенційний евфемізм,
але при цьому обов'язковим є дотримання ще однієї умови: прийняття до уваги історичного чинника.
Було б неправильним включати в словники сучасних евфемізмів застарілі мітігатори. Ми вважаємо, що
при виникненні необхідності представлення історичних евфемізмів в діахронічному аспекті слід чітко
розмежовувати історичні евфемізми і евфемізми сьогоднішнього дня, розділяючи їх по окремих списках і
рубриках. Плутанина в цьому питанні може привести до порушення комунікативних конвенцій і, кінецькінцем, до повної комунікативної невдачі.
Більш глибоке вивчення критеріїв відбору евфемізмів і особливостей їх практичного вживання в
лексикографічній роботі є важливим направленням у вивченні евфемії. Воно дозволить точніше
визначити номенклатуру евфемізмів, виявити їх кореляції з іншими ЛО в системному плані, а також
визначити особливості їх функціонування в сучасному комунікативному просторі.
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Кантур К. О. Современная англоязычная эвфемистическая лексикография
и критерии отбора эвфемизмов.
Статья раскрывает вопросы, связанные с установлением эффективных критериев отбора эвфемизмов
в современной англоязычной лексикографии, функционированием эвфемизмов и их прагматическими
заданиями в коммуникативном пространстве, а также направлена на определение факторов,
способствующих пополнению словарного фонда английского языка новыми единицами.
Kantur K. O. The Criteria of Euphemisms Selection in Modern Lexicography.
The article deals with the questions of modern English lexicography euphemism selection criteria, euphemisms
functioning and their pragmatic issues in the linguistic discourse by the means of factors, stipulating the
enriching of the English euphemistic field with new items.

224

УДК 821.161.2’06
Н. В. Романова,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК ОСНОВА СВІТОГЛЯДУ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
У статті проаналізовано світоглядні засади Василя Симоненка крізь призму
філософії екзистенціалізму. Психоаналітична інтерпретація творів та автобіографічних документів
розкриває самобутність світогляду поета, що сформувався в умовах жорстокого тиску тоталітарної
системи, але зберіг риси національної свідомості, високого гуманізму та свободи духу.
Екзистенціалізм – одна з найважливіших світоглядових систем, без якої важко збагнути логіку
духовного розвитку людини й людства від давнини і до сьогодення. Без розуміння екзистенційних
категорій не можна обійтися і при розгляді творчості Василя Симоненка. Внутрішнє прагнення
самореалізації поета природно співпало з виразним тяжінням української інтелігенції 60-х рр. ХХ ст. до
філософських ідей екзистенціалізму, які багатьма сприймалися як єдино можливе протиставлення
доктрині марксизму-ленінізму. У цій статті здійснено спробу проаналізувати світогляд Симоненка з
позицій екзистенціалізму, а також простежити втілення екзистенціальних світоглядних засад у його
творчості.
Василь Симоненко починає замислюватись над пошуками сенсу буття після усвідомлення
недосконалості світу. Ще змалку він пізнав трагедію війни, біль напівсирітського дитинства, злидні й
голод. Така межова ситуація
наблизила його до філософських ідей екзистенціалізму, цього
філософування нещасної людини, її пошуку шляху до щастя чи бодай сенсу страждань, її намагання
вижити. Не випадково екзистенціаліст завжди вирізняється особливо гострим, болісним світовідчуттям,
баченням трагічного.
Уже розуміючи, що тільки творчість – його шлях до самоздійснення, Василь Симоненко відчував
велику тривогу і відповідальність перед сучасниками і наступними поколіннями. Свій творчий шлях він
розпочав із незадоволення собою, із усвідомлення браку сил та енергії для тієї дороги, яку готував собі.
Автор був дуже вимогливий до себе, адже справжній митець – завжди максималіст у прагненні
мистецької довершеності своїх творів. Ось як говорить І. Дзюба про Василя Симоненка: "Василь
Симоненко був людиною немилосердно самокритичною і вічно собою незадоволеною. Оця дорогоцінна
здатність постійного умудрення, зростання, самовдосконалення, оця жадоба знань, жорстока дисципліна
самонавчання, – це один з добрих уроків Василя Симоненка усім нам" [1: 156]. Самокритичність Василя
Симоненка є породженням тієї тривоги, яку він відчував, взявши на себе відповідальність за долю всієї
нації, ставши речником її інтересів. Така тривога обгрунтована і навіть необхідна для людини, яка робить
вибір. Ж.-П. Сартр порівнює її з тривогою воєначальника перед атакою, або з почуттями керівника,
змушеного приймати важливе рішення самостійно [2: 325].
Людина відповідальна не лише за своє існування, а за існування всіх людей. Тим паче, якщо ця
людина – митець. І хоча "народність" зазвичай не додає мистецької вартості творам, але усвідомлення
того, що до твоєї думки прислухаються мільйони, ставить поета перед великою відповідальністю.
Національна пристрасть у такому випадку складає єдине ціле з творчим імпульсом, переростає з ідеї в
поетичну свідомість.
Живу не лише за себе,
а мушу жити й за них [3: 314].
Перший вірш Василя Симоненка, датований 11 березня 1953 р., доволі похмурий, як для молодого
автора. Розпочинається він словом: "Страшно!". Автор запитує себе: "Де ж та юнацька сила, мрій
молодих політ?", "Де ж ти, моя весна?" [4: 8]. Сум’яття душі, вагання, глибокі і серйозні роздуми
засвідчують продуктивну роботу поета з перших студентських літ, розкривають його життя.
Навчання в університеті принесло не просто радість нових відкриттів, про які він так захоплено мріяв,
а й довгу розлуку з домом і самотність. Це для вразливої душі юнака було непростим випробуванням.
Він утратив радість спілкування з друзями-односельцями, теплу турботу матері і мудрі настанови діда.
Залишилися в минулому такі любі серцю "вечорниці, сміх, сміх, танці, гармошка", зоряні ночі біля
перелазу, веселі сільські дівчата [5: 230]. Почалося нове, таке довгождане міське життя. Перше враження
Симоненка майже закономірне як для сільського хлопця: "До цього я не уявляв, що людина (тим більше
– я) може так безнадійно загубитися в юрбі. В селі я звик запам’ятовувати кожне нове обличчя. Тут же їх
була така сила, що скоро заболіла голова" [5: 231]. Київ зустрів юнака з дерев’яним чемоданом
"скептично-презирливим" поглядом швейцара, фамільярними і зверхніми вигуками майбутніх
однокурсників. Василя Симоненка обурювало таке ставлення, а ще більше лякало, що місто з його
зверхніми і нахабними мешканцями зробить із нього такого ж нікчему. Після імпровізованого вечора
поезії, що влаштували в перші дні знайомства мешканці кімнати № 50, він запише у своєму щоденнику:
"Це видовище мене потрясло. Я бачив, що їхні вірші, як і балаканина, були нікчемними. Це ж так просто,
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зрозуміло. І я вирішив, що моя писанина теж тупа, а я цього не відчуваю, як вони. Цього ж вечора зарікся
будь-кому показувати свої вірші. Таким був перший крок до цивілізації" [5: 233]. Попереду молодого
поета ще чекало багато розчарувань і хвилин самотності. "Чужий і далекий" курс не прийняв цього
сором’язливого хлопця, простого і відкритого, але зовсім незрозумілого його одноліткам. Розраду він
знаходив у щоденнику, принаймні так долаючи важкий тягар самотності. "Вечорами кидався у постіль,
втикався у подушку, кусав губи, щоб не плакати. Тепер невблаганно тягло в село. Хотілося кинути все,
піти з Гришею збирати жолуді, ритися в сухому осінньому листі, пекти в багатті картоплю і гонитися в
кущах за дівчатами" [5: 234]. Листи з дому були для Василя справжнім святом, але цього було
надзвичайно мало для людини, яка найбільше в житті любить "землю, людей, поезію і село Біївці на
Полтавщині, де мама подарувала життя" (з інтерв’ю кореспондентові радіо після виходу збірки "Тиша і
грім") [5: 236].
Зневіра і самотність здавались для молодого поета нескінченними, але навіть у хвилини відчаю він
знаходить у собі сили зрозуміти, що ніякі випробування не проходять марно. З кожним днем, з кожною
маленькою перемогою автор стає сильнішим, а біль у серці він переможе тільки тоді, коли "назавжди
засне", тобто життя своє поет визначив як постійну тривогу і боротьбу:
Тривоги, сум і біль розчарування
мені весна в дарунок принесла, –
і хочу йти крізь ці ясні світання
туди за них, де непробудна мла [4: 21].
Переважаючим мотивом творчості Василя Симоненка періоду 1953-54 рр. був мотив самотності і
пригніченості в потоці буття. Пізніше в Черкасах він знову відчує себе відірваним від усього світу.
Перебуваючи там, "на острові самотності", він з сумом констатує: "Ні, не так я мріяв жити, як живу!
Щасливий той, хто хоче мало від життя, – він ніколи не розчарується в ньому" [5: 226]. Василь
Симоненко, живучи в Черкасах, далеко від своїх столичних друзів та однодумців, гостро відчував
самотність. Це відчуття посилювалося в міру цькування його "аматорами краси в цивільному". У його
"Окрайцях думок" від 21 червня 1963 р. читаємо: "Навряд чи мені можна закинути формалізм, а не
друкують нічого" [5: 224]. А вже 3 вересня 1963 р. натрапляємо на такий запис: "Друзі мої принишкли,
про них не чути й слова... Друковані органи стали ще бездарнішими й зухвалішими. "Літературна
Україна" каструє мою статтю. "Україна" знущається над віршами. Кожен лакей робить, що йому
заманеться" [5: 227].
Настрій відчаю і розгубленості в потоці буття часто відбивається в поезіях Симоненка:
Пошли мені, Боже, хоч ворога,
Коли друга послати жаль! [3: 348].
Звертання до Бога тут не можна вважати однозначним. Василь Симоненко, як людина, вихована в
селі, де свято береглися традиції і шанобливе ставлення до релігії, мабуть, вірив у якусь вищу силу. Така
віра в Абсолют необхідна людині, яка залишилась без будь-яких орієнтирів (партія чи релігія), адже не
буває вищих істин без вищого розуму. Коли релігійні екзистенціалісти (К. Ясперс, Г. Марсель) апелюють
до Бога як до вищої сили і віддають долю людини на волю Господа, то атеїстичний екзистенціалізм
(Хайдеггер, Сартр, Камю), стверджуючи, що Бога нема, віддає "кермо правління" своїм життям людині.
Василю Симоненку ближчою була ідея Сартра, яка полягає в тому, що існування передує сутності, що
людина творить себе сама, і нема чого сподіватись на втручання вищих сил у своє життя.
Усвідомлення недосконалості світу неминуче веде до пошуків шляхів порятунку. Слабка особистість
шукає вихід у зовнішніх силах, адже набагато легше чекати спасіння, прикриваючись невідворотністю
долі. Василь Симоненко зневажає таких людей, які існують "без цілі і без змісту і по собі не лишать і
сліда" [4: 108]. Віра в месію веде людину до повної бездіяльності, і тому Василь Симоненко так
зневажливо говорить про месіанство, яке в ситуації болісного тривання могло б бути стимулом життя і
об’єктом віри. Поет же прагне не терпіти, покладаючись на Бога і сподіваючись на небесне життя, а жити
на повну, здійснювати свою свободу, боротися і бунтувати,
щоб не сказали
про нас грядущі:
– Їх на землі не було! [3: 409].
Всю відповідальність за життя своє та інших людей поет покладає на особистість. Саме Людина –
центр і головна рушійна сила Всесвіту, а любов до людини – найвище і найпрекрасніше почуття:
Тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони "Я" [3: 308].
Знайшовши точку опору, Василь Симоненко знаходить для себе і місце в житті. Поет зрозумів, що
наповненість життя залежить тільки від нього самого, і його легкий песимізм перетворився в захоплене
світосприймання.
Я хочу пити сонячні настої,
Пізнать до краю радощі земні!
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І на стежках, порослих будяками,
Що обминали зморені діди,
Я залишу мужицькими ногами
Хай не глибокі, та чіткі сліди [4: 53].
Він уже не боїться труднощів, після деяких вагань до поета приходить впевненість у своїх силах,
готовність долати навіть найважчі перешкоди. Якщо Бога нема, ми "закинуті в світ", і все залежить
тільки від людини, то чому ж не зробити своє життя гідним. За життєву дорогу Симоненко обирає
"стежку, порослу бур’янами". Цей часто вживаний символ має в цьому контексті важливе значення, він
допомагає зрозуміти, що Василь Симоненко подолав ранній період відчуженості, страху, самотності, він
усвідомив сенс своїх страждань, без яких не можна зрозуміти радість, щастя, задоволення. Страждання
містить у собі як момент протидії, бездіяльності, так і момент протесту, в якому народжується новий
смисл і нова дія. Страждання є початок нової, кращої дійсності. Людина, яка від чогось страждає,
виношує в собі паростки нового світосприймання і нової дії. У самотності і стражданнях поету
відкривається істина власного існування. У його житті почався новий – свідомий – період, коли поет
бачив перед собою дорогу до справжнього існування. У поезії "Можливо, знову загримлять гармати"
Василь Симоненко утверджує свій вибір:
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя [4: 62].
Поет, вільний від фальшивих ідеологій, моральних і політичних ілюзій, обирає своє майбутнє. У
цьому і полягає філософія екзистенціалізму, де специфічність екзистенції розкривається через
неповторність, унікальність людської особи, що знаходить своє безпосереднє втілення у цілях, задумах,
проектах, звернутих у майбутнє. "Наша теорія, – підкреслював Жан-Поль Сартр, – єдина теорія, яка
надає людині гідності, єдина теорія, яка не робить із неї об’єкта" [2: 328]. Василь Симоненко вийшов за
межі нав’язаних йому умов існування, де людина – гвинтик і коліщатко великого механізму.
Самотворення, "самособоюнаповнення" (В. Стус) і становить людську структуру. Екзистенціалізм віддає
кожній людині у володіння її буття. Ці думки ілюструють життєтворчість Василя Симоненка, його вибір
справжнього існування, його порив до екзистенціального спілкування, пошуки вічних істин.
З розумінням сутності буття до Василя Симоненка приходить нестримна енергія, спрямована на
самоствердження себе в світі, свобода духу і думки. З’ясовуючи сутність свідомості, Сартр говорив:
"Бути – це вибухати у світі, це залишати один з куточків небуття у світі та в свідомості, щоб раптово
вибухнути-свідомістю-у-світі" [6: 80]. Тобто людина існує лише настільки, наскільки себе здійснює.
Василь Симоненко усім життям підтверджує вислів Ж.-П. Сартра: "Бути – це діяти". Активність, дієвість,
спрямована
на
перетворення
дійсності,
–
ось
що
означає
для
В. Симоненка справжнє існування.
Я хочу буть несамовитим,
Я хочу в полум'ї згоріть,
Щоб не жаліти за прожитим,
Димком на світі не чадіть [3: 186].
Найстрашніше для Симоненка – "тліти", "димком чадіть". Він дотримувався думки, що людині
притаманне справжнє існування лише в тому випадку, коли панівною формою є майбутнє, а перевага
сучасного призводить до розчинення у світі:
Тільки тим історія належить,
Хто сьогодні бореться й живе [3: 453].
Василь Симоненко намагається зробити світ кращим, щоб не соромно було дивитися в очі нащадкам,
аби пройти крізь час, залишивши про себе тільки добрі спогади. Уявлення про час існує як певна модель
сприйняття часу людиною, як специфічний образ. Протяжність часу залежить від суб’єктивної
наповненості, від того, звужує чи розширює людина часові рамки. Можна за одну хвилину збагатитися
таким духовним знанням, якого не здобудеш і за довгі роки "тління". Саме тому Василь Симоненко
робить свідомий вибір:
Щоб не пекли дрібні образи
Дрібненьку душу день при дні,
Я згоден вибухнуть відразу,
Неначе бомба на війні [3: 186].
Часто в його творчості зустрічаються публіцистичні поезії з моралізаторськими закликами, але вони
цінні тим, що дають змогу чіткіше зрозуміти світогляд автора, розподіл цінностей на добро і зло. "Гнівні
сонети" – протест проти убогого "муштрованого" життя, коли переваги матеріального світу володіють
людиною. Автор зі співчуттям говорить про тих, для кого життя – забави і відради, на противагу цьому
бачить свій шлях – "дорога то нещасна, то не життя, а смерть" [4: 77].
У критичній ситуації Василь Симоненко усвідомлює свою неминучу смертність, починає мислити
своє існування як "буття до смерті", постає перед необхідністю вибору свого ставлення до смерті. Він
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збагнув, що всі земні цінності: багатство, влада, слава, кар’єра – марнота, "ловлення вітру".
Спрямувавши свій погляд в майбутнє, вічне, поет перестав боятися смерті, вийшов за межі
несправжнього існування, зрозумів істинний сенс життя:
Не докорю ніколи і нікому,
Хіба на себе інколи позлюсь,
Що в двадцять літ в моєму серці втома,
Що в тридцять – смерті в очі подивлюсь...
Моє життя – розтрощене корито,
І світ для мене – каторга і кліть...
Так краще в тридцять повністю згоріти,
Ніж до півсотні помаленьку тліть [3: 86].
Вражає фатальне передбачення своєї смерті поетом. Він не тільки відчуває загрозу загибелі, а й
визначає майже точний її час. Фізична смерть не лякає поета, найголовніше для нього – залишатися
людиною. "Втрата мужності – це втрата людської гідності, котру я ставлю над усе. Навіть над самим
життям" ("Окрайці думок", запис від 16.VII.1963) [5: 225]. І тому найстрашніше, коли "люди живуть після
смерті". Справжнє існування веде до включеності людини у безкінечний всесвітній прогрес:
Я не помру, лиш серце в грудях стане,
Схолоне кров, а я навік засну [4: 56].
Часто перебування на межі і спричиняє вихід за межі повсякденного, речового, сірого
світосприймання. Щодо Василя Симоненка правильніше буде говорити не про межову ситуацію, а про її
тривання, про постійне ходіння по лезу ножа. У критичній ситуації поет починає рухатися до
справжнього існування, до свободи. З позиції екзистенціалістів немає детермінізму "людина вільна",
людина – це свобода. Таким чином, людина сама творить своє життя, обирає себе і свій спосіб існування.
Василь Симоненко обрав шлях творчості як шлях до своєї самоактуалізації. У нього сформувався чіткий
образ поета-борця, який,
Не піддавшись зарібку легкому,
не прислужував ніколи і нікому [4: 87].
Такий вибір прирікав поета на багато випробувань, але він не звик ховатися від проблем, не вмів
виправдовувати свої промахи, він просто жив, творив себе своїми вчинками, за кожне слово відчуваючи
відповідальність. У цьому йому близькі ідеї екзистенціалістів, згідно з якими людина існує настільки,
наскільки себе здійснює, доля людини – в ній самій. Ця філософія, як і Василь Симоненко, підштовхує
людину до рішучих дій, до вибору на користь справжнього існування:
Тож жити спішити треба,
Кохати спішити треба –
Гляди ж не проспи! [3: 99].
Ось такий мудрий поспіх, бажання встигнути зробити і написати більше і краще Василь Симоненко
відчував до останнього дня. Він розумів, що сутність людського існування – в тому, щоб повністю
реалізувати свою екзистенцію, свою свободу. Життя Василя Симоненка – свідчення того, як за
жорстоких тоталітарних умов можна відбутися як Поет і як Людина.
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Романова Н. В. Экзистенциализм как основание мировоззрения Василия Симоненка.
В статье анализируются мировоззренческие принципы Василия Симоненка сквозь призму философии
экзистенциализма. Психоаналитическая интерпретация сочинений и автобиографических документов
раскрывает самобытность мировоззрения поэта, которое сформировалось в условиях жестокого
давления тоталитарной системы, но сохранило черты национального сознания, высокого гуманизма и
свободы духа.
Romanova N. V. Existentialism as a Base of Vasyl Symonenko’s World Outlook.
In the article Vasyl Symonenko’s world outlook bases are analysed through philosophical existentialism view.
Psychoanalytical interpretation of the texts and autobiographical documents help to understand the individuality
of the poet’s world outlook, which was developed in the conditions of totalitarian system pressure, but it kept the
features of a national consciousness, high humanism and a freedom of spirit.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ НАСЕЛЕНИЙ
ПУНКТ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена опису концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ шляхом аналізу його ознак в англійській,
українській та російській мовах. Розглядаються як ядерні ознаки зазначеного концепту, які
реалізуються завдяки тричленній опозиції в англійській (town, city, village) та російській мовах (город,
село, деревня) і двочленній в українській (місто, село), так і периферійні ознаки.
Наше дослідження присвячене опису структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ в
англійській, українській та російській мовах.
Метою дослідження є виявлення ядерних та периферійних ознак зазначеного концепту, а також його
історичного та активного шару в аналізованих мовах.
В основу структури концепту покладені різноманітні ментальні репрезентації, ідеалізовані когнітивні
моделі: пропозиції, схеми, фреймові мережі, сценарії, ментальні простори [1: 416].
Вважається, що концепт має сіткову структуру і складається з мережі структурованих концептуальних
сфер (доменів), асоціатів вербальної сітки [2: 251]. Структура концепту може бути представлена у вигляді
рівневої моделі або кількох шарів: смислового та вербального або смислового, образно-асоціативного та
предметно-почуттєвого. Ю. Степанов, демонструючи історичну мінливість концепту, виокремив у його
структурі етимологічний шар, який є основою концепту; історичний шар, що сформувався протягом
розвитку концепту, й активний шар, який є актуальним для сучасного стану [3: 44].
Альтернативною позицією розгляду концепту є дифузність, розпливчастість його структури. У цьому
випадку вважають, що концептуальні ознаки перетікають і переливаються усередині концепту, а сам
концепт не має ні чітких абрисів і меж, ні жорсткої послідовності шарів. Взаємне розташування останніх
є індивідуальним і залежить від умов формування концепту в кожної особистості [4: 5].
Незалежно від типу концептів у кожного з них виділяють базовий шар, який вичерпує вміст концепту,
що відображає конкретні відчуття і уявлення, або представлений у свідомості примітивно мислячих
індивідів. У складніших концептах додаткові когнітивні ознаки нашаровуються на базовий образ.
Ознаки, яких може бути багато, утворюють відносно автономні концептуальні (когнітивні) шари і
нашаровуються від конкретнішого шару до більш абстрактнішого [5: 58].
Когнітивні шари, у свою чергу, відображають певний результат пізнання зовнішнього світу.
Сукупність базового шару і додаткових когнітивних ознак складають об'єм концепту і визначають його
структуру. При цьому, базовий когнітивний шар з чуттєво-образним ядром наявний у кожного концепту,
в той час як багаточисельні когнітивні шари можуть бути відсутніми в концепті. Відповідно виділяють
три структурних типа концептів: однорівневі, багаторівневі і сегментні [5: 59].
Однорівневий концепт включає лише чуттєве ядро, фактично, лише один базовий шар. До таких
концептів належать наочні образи, та деякі концепти-уявлення. Багаторівневий концепт включає
декілька когнітивних шарів, які є різними за рівнем абстракції та послідовно нашаровуються на базовий
шар. Сегментний концепт являє собою базовий чуттєвий шар, оточений декількома сегментами,
рівноправними за мірою абстракції.
У той же час, більшість дослідників обстоюють польову модель концепту, яка містить ядро та
периферію [4]. Ядерна зона нерідко ототожнюється зі значенням відповідної ключової лексеми, з поняттям,
яке постає у вигляді семного набору ключового слова; з образом предмета чи явища або ієрархічною
схемою категоризації; із відносно істинною, несуперечливою інформацією, сформованою мережею
пропозиційних структур [1: 417]. Периферія концепту може бути представлена по-різному, а саме:
дистрибуцією ключового слова, асоціативними зв'язками з іншими концептами, поглибленою інформацією,
суб'єктивними досвідними знаннями або конотативними елементами.
Концепт НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ, який є предметом нашого дослідження, відноситься до складних,
оскільки представлений словосполученням у мовах, що зіставляються.
Дослідження польової структури концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ дозволяє виділити опозицію ядро –
периферія та проаналізувати його ядерні та навколоядерні характеристики як найсуттєвіші, на відміну
від ознак периферійних.
У сучасній англійській мові ядерні та навколоядерні ознаки зазначеного концепту актуалізуються
завдяки тричленній опозиції: town, city, village, яка у термінах Ю. Степанова актуалізує активний шар
концепту.
Аналіз словникових дефініцій лексеми city дозволив виділити наступні основні змістові ознаки: city is
a large town, in particular (Brit.); a town created a city by charter and containing a cathedral [6: 255]. Таким
чином, значення слова city пояснюється за допомогою лексеми town із актуалізацією сем ‘тип поселення’
(town), ‘розмір’ (large), ‘тип управління’ (charter) та ‘релігійний центр’ (containing a cathedral).
© Шевчук О. О., 2010
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Аналіз словникових дефініцій лексеми town дозволив виявити основні змістові ознаки: town is a
settlement larger than a village and generally smaller than a city, with defined boundaries and local government
[6: 1566]. Таким чином, у зазначенній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (settlement), сему ‘розмір’
– більше ніж село (larger than a village), сему ‘наявність меж’ (with defined boundaries) та сему ‘вид
управління’ (local government).
Аналіз словникових дефініцій лексеми village дозволив виділити наступні основні змістові ознаки:
village is a settlement in a rural area, larger than a hamlet and smaller than a town [6: 1642]. Таким чином, у
зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (settlement), сему ‘розташування’ (in a rural area) та
сему ‘розмір’ (larger than a hamlet and smaller than a town). Як бачимо з визначення, сема ‘розмір’
вводиться шляхом порівняння з двома іншими об’єктами hamlet та town.
Периферійні ознаки зазначеного концепту в сучасній англійській мові актуалізуються завдяки
чотиричленній опозиції: settlement, township, townland, hamlet.
Аналіз словникових дефініцій лексеми settlement дозволив виділити основні змістові ознаки: a place
where people establish a community [6: 1338]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо сему
‘простір’ (a place), ‘діяч’ (people), сему створення (establish) та сему ‘громада’ (community), що у свою
чергу розпадається на семеми ‘група людей’ (a group of people), ‘спільне проживання’ (living together),
‘місце проживання’ (in one place).
Аналіз словникових дефініцій лексеми township дозволив виділити основні змістові ознаки: a manor
or parish as a territorial division [6: 1566] та зробити висновок, що зазначена лексема актуалізує
історичний шар концепту. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо сему ‘територіальний поділ’
(territorial division), ‘парафія’ (parish), ‘маєток’ (manor).
Аналіз словникових дефініцій лексеми townland дозволив виділити основні змістові ознаки: a
territorial division of land; a township [7]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо сему
‘територіальний поділ’ (a territorial division), сему ‘земля’ (land), крім того лексема пояснюється через
значення слова township.
Аналіз словникових дефініцій лексеми hamlet, яка актуалізує історичний шар концепту НАСЕЛЕНИЙ
ПУНКТ, дозволив виділити основні змістові ознаки: a small village, especially in Britain one without a
church [6: 672]. При цьому лексема hamlet визначається у словнику за допомогою лексеми village та
актуалізує семи ‘тип поселення’ (a village), ‘місцезнаходження’ (in Britain), ‘розмір’ (small), ‘релігійний
центр’ (without a church).
Відповідно в сучасній російській мові існують три лексичні одиниці, що утворюють ядерну та
навколо ядерну частину знань про концепт НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ та актуалізують його активний шар:
город, село, деревня.
Аналіз словникових дефініцій лексеми город дозволив виділити наступні основні змістові ознаки:
город – это крупный населенный пункт, административный торговый промышленный и культурный
центр [8: 136]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (населенный пункт),
сему ‘розмір’ (крупный), сему ‘значущість’ (центр), сему ‘управління’ (административный), ‘форма
діяльності’ (торговый промышленный и культурный).
Аналіз словникових дефініцій лексеми село дозволив виділити основні змістові ознаки: село – это
большое крестьянское селение, в настоящее время – административный центр сельского района [8: 699].
Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (селение), сему ‘характеристика
жителів’ (крестьянское), сему ‘розмір’ (большое), сему ‘значущість’ (центр), сему ‘управління’
(административный), сему ‘адміністративний поділ’ (сельского района).
Аналіз словникових дефініцій лексеми деревня дозволив виділити наступні основні змістові ознаки:
деревня – это крестьянское селение [8: 157]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему
поселення (селение) та сему характеристика жителів (крестьянское).
Периферійні ознаки зазначеного концепту в сучасній російській мові актуалізуються завдяки
опозиції: городище, городок, деревенька, деревушка, городишко, местность, местечко, селище, селение.
Аналіз словникових дефініцій лексеми городище дозволив віднести лексему до історичного шару
аналізованого концепту та виділити основні змістові ознаки: место где в древности был город или
укрепленное поселение [8: 136]. Таким чином, у зазначенній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’
(поселение), сему ‘захист’ (укрепленное), сему ‘простір’ (место), сему ‘давнина’ (в древности) та сему
‘тип поселення’ (город).
Аналіз словникових дефініцій лексеми городок дозволив виділити основні змістові ознаки: комплекс
отдельно расположенных сооружений, зданий, учреждений единого назначения [8: 136]. Таким чином, у
зазначеній дефініції виділяємо сему ‘сукупність’ (комплекс), сему ‘простір’ (отдельно расположенных),
сему тип будівлі (сооружений, зданий, учреждений), форма призначення (единого назначения). Крім
того, городок визначається як зменшувальне від город, що актуалізує сему ‘розмір’ та ‘позитивна
оцінка’.
Відповідно, в лексемі городишко, яка визначається у словнику як принизливе від город,
актуалізується сема ‘негативної оцінки’.
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Лексеми деревенька та деревушка є зменшувальними від лексеми деревня і актуалізують семи
‘розмір’ та ‘позитивна оцінка’.
Аналіз словникових дефініцій лексеми местность дозволив виділити основні змістові ознаки:
территория, обычно сельская, на которой расположено несколько населенных мест [8: 344]. Таким
чином, у зазначеній дефініції виділяємо сему ‘простір’ (территория), сему ‘тип життя’ (сельская) та
сему ‘наявність’ (расположено), сему ‘кількість’ (несколько), cему ‘наявність мешканців’ (населенных)
сему ‘простір’ (мест).
Аналіз словникових дефініцій лексеми местечко, що актуалізує історичний шар концепту, дозволив
виділити основні змістові ознаки: на Украине в Белоруссии до революции: поселок полугородского типа
[8: 344]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (поселок), сему ‘тип
поселення’ (полугородского типа), сему ‘місцезнаходження’ (на Украине в Белоруссии), сему час (до
революции).
Аналіз словникових дефініцій лексеми селение, що актуалізує історичний шар досліджуваного
концепту, дозволив виділити основні змістові ознаки: населенный пункт – село, поселок [7: 699]. Таким
чином, у зазначенній дефініції виділяемо архісему ‘поселення’ (населенный пункт), сему ‘тип поселення’
(село, поселок).
Аналіз словникових дефініцій лексеми селище, що актуалізує ознаки історичного шару концепту
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ, дозволив виділити основні змістові ознаки: место на котором в древности было
расположено неукрепленное селение [8: 699]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо сему
‘простір’ (место), сему ‘давнина’ (в древности), сему ‘поселення’ (селение) та сему ‘захист’
(неукрепленное).
В українській мові ядерні ознаки концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ актуалізуються завдяки двочленній
опозиції, яка актуалізує активний шар досліджуваного концепту, місто – село. Аналіз словникових
дефініцій лексеми місто дозволив виділити основні змістові ознаки: місто – це великий населений пункт;
адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр [9: 679]. Таким чином, у зазначеній
дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (населений пункт), сему ‘розмір’ (великий), сему ‘значущість’
(центр), сему ‘управління’ (адміністративний), ‘форма діяльності’ (торговий промисловий і
культурний).
Аналіз словникових дефініцій лексеми село дозволив виявити наступні основні змістові ознаки: село –
це населений пункт, звичайно великий, неміського типу, жителі якого займаються переважно
обробітком землі [9: 1305]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’
(населений пункт), сему ‘розмір’ (великий), ‘тип’ (неміський), ‘форма діяльності жителів’ (жителі якого
займаються переважно обробітком землі).
Периферійні ознаки зазначеного концепту у сучасній українській мові актуалізуються завдяки
наступним лексемам: поселення, містечко, сільце, сельбище, селище.
Аналіз словникових дефініцій лексеми поселення дозволив виділити основні змістові ознаки: у давні
часи – місце осілого життя людей, що виникло з розвитком землеробства [9: 1076]. Таким чином, у
зазначеній дефініції виділяємо сему ‘простір’ (місце), сему ‘давнина’ (у давні часи), сему ‘спосіб життя’
(осілого життя) сему ‘жителі’ (людей), сему ‘умова заснування’ (виникло з розвитком землеробства),
сему ‘вид діяльності’ (землеробство). Як бачимо з визначення, лексема актуалізує історичний шар
концепту.
Аналіз словникових дефініцій лексеми містечко дозволив виділити основні змістові ознаки: селище
міського типу переважно в Україні та Білорусі [9: 679]. Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо
архісему ‘поселення’ (селище), сему ‘тип поселення’ (міського типу), сему ‘місцезнаходження’
(переважно в Україні та Білорусі). При цьому, порівняльний аналіз дефініцій української та російської
лексем містечко – местечко показує певні відмінності лексичного значення, а саме, при співпаданні сем
‘місцезнаходження’ та ‘поселення’, наявні відмінності у семі ‘тип поселення’ (міського типу –
полугородского типа), а сема ‘час’ присутня лише у визначенні російської лексеми (до революції), що
дозволяє зробити висновок про можливість віднесення української лексеми містечко до активного шару
досліджуваного концепту.
Аналіз словникових дефініцій лексеми сільце, показав, що зазначена лексема є зменшувальною від
лексеми село і актуалізує семи ‘розмір’ та ‘позитивна оцінка’.
Аналіз словникових дефініцій лексеми сельбище, що актуалізує історичний шар досліджуваного
концепту, дозволив виділити основні змістові ознаки: поселення [9: 1305]. Таким чином, у зазначеній
дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (поселення).
Аналіз словникових дефініцій лексеми селище, яка актуалізує активний шар концепту НАСЕЛЕНИЙ
ПУНКТ, демонструє основні змістові ознаки: населений пункт у сільській місцевості; село [9: 1304].
Таким чином, у зазначеній дефініції виділяємо архісему ‘поселення’ (населений пункт), сему ‘тип
поселення’ (сільській місцевості) та сему ‘тип населеного пункту’ (село).
Проведений аналіз лексичних одиниць, що вербалізують концепт НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ в українській, російській та англійській мовах дозволив виділити в структурі зазначеного концепту, з одного
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боку, ядерні та периферійні ознаки, а, з іншого боку історичний та активний шари, що є ізоморфною
рисою.
Аналіз ядерної та периферійної зон концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ демонструє, що ядерна зона в
усіх аналізованих мовах представлена лексемами, що актуалізують опозицію міський / не міський
(сільський) тип поселення. У той же час, кількість лексем, що репрезентують певний тип не співпадає у
мовах, що зіставляються. Так, українська мова має лише дві лексеми, що належать до ядра концепту
(місто – село), в той час як в англійській та російській мовах наявні по три лексеми, розподіл яких на
позначення певного типу поселення, не співпадає, оскільки в англійській мові дві лексеми позначають
міський (town, city) і одна лексема не міський (village) тип поселення, а в російській мові одна лексема
(город) позначає міській і дві (село, деревня) – неміський тип поселення. Периферійна зона концепту
значно ширше представлена у східнослов’янських мовах (5 – лексем в українській, 9 – в російській
мовах), ніж в англійській (4 – лексеми), що пояснюється синтетичним характером будови української та
російської мов та ширшим використанням афіксації. У той же час, певні відмінності мають місце при
порівнянні споріднених російської та української мов. У російській мові периферія концепту
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ представлена значно ширше за рахунок більшої кількості лексем, що мають
стилістичне забарвлення (городишко, деревенька, деревушка), та лексем, українські відповідники яких не
мають у своєму значенні семи ‘поселення’ (местность).
Порівняння структури концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ за віссю історичний – активний шар показує,
що у всіх мовах, що зіставляються присутні лексеми, що актуалізують обидва шари. При цьому
кількісний аналіз показує, що історичний шар представлено 4 лексемами в російській, 3 – в українській,
та 1 – в англійській мовах.
На наш погляд, подальшою перспективою дослідження може стати зіставлення концепту
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ в німецькій, англійській, українській та російській мовах.
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Шевчук О. О. Особенности исследования структурной организации концепта населенный пункт в
современном английском, украинском и русском языках.
Статья посвящена описанию концепта НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ путём анализа его признаков в
английском, украинском и русском языках. Рассматриваются как ядерные признаки отмеченного
концепта, которые реализуются благодаря трехчленной оппозиции в английском (town, city, village) и
русском языках (город, село, деревня) и двучленной в украинской (місто, село), так и переферийные.
Shevchuk O. O. Peculiarities of Investigation of the Concept Inhabited Location Structural Organization in
Modern English, Ukrainian and Russian.
The article is dedicated to the description of the concept INHABITED LOCATION with the help of its features
analysіs in the English, Ukrainian and Russian languages. The nuclear features of the сoncept which are
realized with the help of trinomial opposition in the English (town, city, village) and Russian languages (город,
село, деревня) and binomial in Ukrainian (місто, село) as well as periphery are examined.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО
Життя і наукова творчість Петра Юрійовича (за винятком періоду навчання на філософському факультеті
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка і 2-х років роботи в Донецькому політехнічному
інституті та навчання в аспірантурі) пов’язані з Поліським краєм, його освітньою та науковою царинами,
духовним життям: уродженець с. Сімаківка Ємільчинського району Житомирської області, викладач кафедри
філософії Житомирського сільськогосподарського інституту, професор, завідувач кафедри філософії та декан
гуманітарного факультету Українського інституту інженерів водного господарства, заступник голови
Рівненської обласної державної адміністрації, ректор Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Навчання на філософському факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка) розкрило перед юнаком обшири і глибину
світової культури та людської мудрості, переконало у правильності професійного вибору, долучило до вершин
науки та мистецтва. Досить зазначити хоча б те, що серед його вчителів були відомі українські філософи
І. Бичко, В. Шинкарук, В. Танчер, О. Онищенко, Є. Дулуман, які прищепили любов до науки, навчили яскраво
і нелінійно мислити. Робота-стажування в університетах Німеччини, Франції та США дала йому можливість
познайомитися із досвідом організації навчального процесу й науки на Заході і, критично його
переосмисливши, активно впроваджувати сьогодні в діяльність вітчизняної вищої школи.
Петро Саух – універсальна особистість, здатна діяти й чинити так, щоб максима її волі могла стати
максимою загального добробуту, спільного успіху. Ця головна вимога категоричного імперативу,
сформульованого свого часу І. Кантом, стала життєвим кредо Петра Юрійовича. З приходом професора
П. Сауха на посаду ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка спостерігається
позитивна динаміка якісних і кількісних показників розвитку всіх основних напрямів діяльності університету.
Він невпинно та наполегливо впроваджує у щоденну практику все сучасне, передове. Значно активізувалися
наукові дослідження, підвищився рівень підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.
Завдяки його зусиллям розгорнулося в університеті дослідження госпдоговірних і держбюджетних науководослідних тем, впровадження результатів науково-дослідницької роботи в навчальний процес, відбулося
розширення і поглиблення наукових досліджень аспірантів і студентів. У цей період почалась активна
підготовка докторів наук, була відкрита аспірантура з філософії, створено спеціалізовані вчені ради із захисту
дисертацій на здобуття ученого ступеня кандидатів педагогічних і філософських наук.
Йому властиві витончений педагогічний такт, почуття нового, висока вимогливість до себе і підлеглих. У
відносинах з керівниками інститутів, факультетів, кафедр, інших підрозділів університету ректор П. Саух
завжди намагається максимально врахувати їхню думку. Працелюбність, високий інтелектуальний рівень,
людяність професора П. Сауха викликають до нього повагу колективу співробітників та студентів
університету. Під його керівництвом Житомирський державний університет імені Івана Франка не лише
активно розширює обрії вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює
в різних напрямах міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітність міжнародних
проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями.
П. Саух володіє рідкісним вмінням слухати людей, бути цікавим співрозмовником і порадником, завжди
перейматися проблемами працівників і студентів університету. Привітна посмішка, душевна теплота,
шанобливе ставлення до всіх, незалежно від посад і звань, створюють у навчальному закладі сприятливий
соціально-психологічний клімат, атмосферу демократизму, діловитості, поваги і доброти. Петро Юрійович
вишуканий естет, великий поціновувач мистецтва. Ним багато зроблено для естетизації, осучаснення й
модернізації навчального процесу, студентського побуту. Незважаючи на свою щоденну зайнятість і достатню
поінформованість про те, чим живуть студенти університету і що відбувається в кожній академічній групі,
Петро Юрійович при найменшій нагоді прагне відвідати університетські заходи за участю студентів.
Феномен творчості Петра Сауха, що спрямований на оновлення історичної пам’яті українського народу,
пробудження його самосвідомості, формування почуття самоповаги, робить вагомий внесок у сучасний процес
національного відродження, інтеграції українського суспільства. Виключний патріот України, глибинно
любить її. Як визнаного науковця, праці якого високо цінують в наукових колах країни, П. Сауха часто
запрошують виступати офіційним опонентом у спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій, а також з
проханням здійснити рецензії наукових досліджень. Тісні творчі контакти підтримує П. Саух з такими
відомими в усій країні вченими і громадсько-політичними діячами як В. Андрущенко, І. Бех, І. Бичко,
В. Бондаренко, М. Головатий, Л. Губерський, І. Зязюн, А. Конверський, В. Кремень, В. Литвин, В. Лубський,
В. Луговий,
В. Мадзігон, В. Маляренко, Н. Ничкало,
В. Огнев’юк, О. Онищенко,
М. Попович,
В. Семиноженко, П. Тронько, Ю. Шемчушенко, В. Ярошовець та ін.
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Широко освічена людина, П. Саух приваблює до себе не тільки високим професіоналізмом ученогодослідника, принциповою позицією, а й як особистість – тими людськими якостями, що він їх проніс, попри
негаразди перехідного часу, на які довелося наражатися багатьом творчим особистостям. І якщо на його шляху
зустрічаються здібні молоді люди, він і словом, і ділом сприяє реалізації їх наукового таланту і разом з ними
радіє їх успіхам.
Петро Юрійович плідно займається науковою і викладацькою роботою. Він є організатором резонансних
міжнародних наукових конференцій, присвячених проблемам модернізму, толерантності, тероризму, круглих
столів за участю провідних науковців України, Росії, Польщі, Німеччині, Білорусі та інших країн. П. Cаух
активно виступає на різних наукових форумах і конгресах в Україні і за рубежем: в Росії, Македонії, Польщі,
встановлює наукові зв’язки з міжнародними науковими центрами. В процесі наукової роботи на основі
спільно проведених досліджень Петра Юрійовича з аспірантами, пошукачами, колегами сформувалась наукова
школа, яка отримала назву "Філософія та феноменологія релігії", або Поліська школа професора Петра Сауха,
яка нині нараховує понад 40 дослідників. Членами цього колективу спільно виконуються наукові проекти,
нині вона є однією з провідних в Україні. Непересічним і ґрунтовним є особистий внесок Петра Юрійовича
Сауха (близько 350 наукових праць) до спільного доробку започаткованої й очолюваної ним наукової школи з
проблем релігії і духовної екзистенції людини та цивілізаційних підстав її розвитку, долі національних
цінностей у глобальному світі, з проблем формування інтелектуального потенціалу нації. В активі вченого –
численні наукові публікації у міжнародних виданнях. Вони одержали високу оцінку наукової спільноти.
Скажімо, у своїй останній праці "ХХ століття. Підсумки" П. Саух успішно вирішує надзвичайно складне
завдання: викладає світову історію ХХ століття в одному томі, не випустивши жодної важливої деталі і події.
Динамізм доби у цифрах, досягненнях і трагедіях, фантазіях і прожектах піддається лаконічному й живому
філософському осмисленню. На цій основі вибудовується лабіринт перспектив нового образу світу і людини в
ХХІ столітті. Не випадково ця робота сьогодні стала бестселером.
Петро Юрійович завжди спрямовує вчених (молодих і досвідчених), які працюють у проблемному "полі"
його наукової школи, на дотримання єдності та комплексності наукових методів, методологічної глибини та
культури наукового дискурсу. Уособлюючи проєвропейський вектор у гуманітарних науках та філософії,
професор П. Саух повсякчас наголошує на моральнісному значенні раціональності як незмінної риси
людського світорозуміння та людської діяльності. Петро Юрійович вирізняється лицарським служінням науці,
його глибокі ідеї стимулюють вивчення сучасних процесів соціокультурних трансформацій українського
суспільства. Авторська концептуалізація актуальних проблем завжди обґрунтована, переконлива і править за
орієнтир для подальших наукових пошуків. У досягненнях сучасної української філософії вагомий внесок
належить його учням – кандидатам і докторам наук. Він був серед перших українських учених, хто
налагоджував контакти із західними науковцями, започаткував творчі й дружні стосунки з ними. Провідні
вчені наукової школи, доктори наук, професори плідно працюють над окресленою проблематикою, передають
свій досвід наступним поколінням фахівців. Наукова наступність дослідницької школи П. Сауха вже
сформувалася як традиція. Під його керівництвом відбулося професійне становлення цілої когорти науковців –
висококваліфікованих спеціалістів із філософії і релігієзнавства, які працюють у вищих навчальних закладах
Рівного, Житомира, інших міст України, Росії, Польщі.
Як філософ, державний діяч, учений, публіцист, професор П. Саух здобув широке визнання колегнауковців, повагу й розуміння громадськості і студентської молоді. Навчальні посібники П. Ю. Сауха з
філософії, релігієзнавства, геополітики широко використовується у навчальному процесі вищих навчальних
закладів України. Петро Юрійович користується любов’ю і повагою студентів та аспірантів. Петро Юрійович
неодноразово ставав переможцем всеукраїнських конкурсів, він є лауреатом премії НАН України імені Дмитра
Чижевського, Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Ім’я цієї непересічної постаті вже не раз згадувалось у
різноманітних філософських виданнях, словниках, енциклопедіях.
Професору П. Сауху притаманне глибоке знання справи, висока культура в роботі, вміння масштабно
мислити і стратегічно діяти. Держава високо оцінила його трудові успіхи. За вагомий особистий внесок у
розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку кваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю П. Саух
нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, відмічений званням "Заслужений працівник освіти і науки
України". В родинному архіві П. Сауха зберігаються сотні нагород, грамот, дипломів, подяк, листів. Це
відзнака за невтомну, наполегливу працю науковця, ректора, громадського діяча.
Петру Юрійовичу чуже марнославство. Може тому, що за солідний вік він набачився всього: і труднощів, і
радості, і вдячності, і заздрості. І тому свій ювілей зустрічає з бадьорістю і молодим життєлюбством. Вітаємо
Петра Юрійовича з 60-річчям і зичимо творчої наснаги для реалізації свого унікального таланту і
надзвичайного потенціалу.

Кафедра філософії
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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. 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.
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).
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Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установизасновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним
чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої
атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених
ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати
результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані
до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3
даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до переліку
фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК України
один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових
виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України
Л.М. Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.
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