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AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON TEACHING ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE
The research has demonstrated the contemporary and effective methods of teaching Italian in Ukraine. To use a
foreign language proficiently means to perceive, understand, and ultimately imitate another culture in an
accurate and truthful fashion. Teaching the language in the right manner should both mirror a culture in terms
of its language and customs. The educator should depict more average character types who use less elevated
language and more physical gestures for self-expression as it is common for Italian culture. It is this
combination of accessible language and visual conceptual immediacy that makes it so suitable for the foreign
language learning and so invaluable for inter-cultural appreciation at different levels of instructions. Most of the
educators teach Italian as a foreign language at the university, but some teach culture as well, which includes
both linguistic and extra linguistic competence, or teach at other levels. They provide a coherent and organized
overview of contemporary Italian pedagogy, using case studies in the fields of language methodology and
language acquisition from Italy and four major countries where there is a strong tradition of teaching Italian.
The main topics include teaching learnable grammar, podcasting and iPod in teaching and learning
the Italian language, but at Kiev national universities the priority is given to the communicative approach, life
situations. The importance of adopting a didactic translation methodology in the context of the 21 century
university reform, building an intercultural identity in a cross-cultural transition, using films at all levels of
proficiency, and the history of Italian culture retold by protest songs is being analyzed. This article discusses a
series of considerations that underpin the design of a language and culture curriculum at lower level. These
reflections are focused on the following areas: environments, text, culture and language, language and culture,
authenticity. They are the result of several weeks of intensive online discussions and exchanges between different
higher institutions in Ukraine.
Key words: teaching Italian language, international perspective, contemporary Italian pedagogy, new
methodology, university reform, intercultural identity.
Introduction. Italian national security rests on our commitment to educate and prepare our youth for active
engagement in the international community. We call on schools, teachers, students, parents, and community
leaders to promote understanding of our nations and cultures by encouraging our young people to participate in
activities that increase their knowledge offing foreign languages and appreciation for global issues, history,
geography, literature, and the arts of other countries. We may mention now the importance of existence of
integrated, effective and coherent foreign language programs at higher establishments that can prepare students
for international and negotiation-based environments.
The urgency of the problem. Unfortunately, the present economic crisis fostered the review of particular
second language curricula and programs in Ukraine. The resulting decrease in funding teaching and learning is
also further aggravated by the fact that language instruction is not always a core curricular subject especially
Italian as a second foreign language. Despite these negative factors, the number of tertiary students enrolling in
Italian and Spanish programs has, in the course of the last ten years, grown in Ukraine. Further, a renewed
sensitivity towards pedagogical topics behind foreign language teaching and learning inspired academics to
embark on various degrees of curriculum reforms – some of them supported by the academic institutions, most
steered by individuals or foreign language departments.
The scientific results and their discussion. According to a new study conducted by the Italian Ministry of
Foreign Affairs, the importance of learning the Italian language is growing all over the world. To the group of
those who learn it for personal satisfaction, mainly for cultural reasons, is added the growing number of those
who decide to learn it for study and work reasons. In recent days the Italian language is not taught in the preuniversity system from the third grade of the elementary school to the twelve grade of the high school which are
public but the vocational educational schools provide with the following choice.
It is also worth to mention that the Italian language courses are offered to people who want to study or work
in Italy, without excluding anyone, and by thus including all those who are interested in learning the Italian
language through courses starting from children aged 5 to teenagers aged 11 to 14 years, or for students aged
17 and 18, who actually make up the majority of those who go to study in Italy.
Students take courses for level C1 or C2 which are the highest levels in the Italian language. Or those, who
want to take A1 or A2 level language courses, when the time comes to go to study in Italy they must have
achieved the minimum level of B2 in order to be accepted in the Italian Universities.
© Stebaieva O. V., 2018
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Those who receive the certificate of the Italian language acknowledgment in Ukraine go to Italy to study and
not to be employed. Others who have attended the Italian language courses at the Italian Institute of Culture and
have received different certificates have had the chance to be employed in some Italian enterprises in Ukraine.
What it helps the Ukrainian students when they receive the Certificate of Acknowledgement of the Italian
language at this Institute is that it is easier for them to get integrated into the Italian society and to properly cope
with the study. The teaching process of the foreign language has combined the humanist tradition and the
scientific knowledge, providing not only the education of students who will be able to successfully pursue their
studies in Ukraine or the Italian Universities, but also to become a connecting bridge in the relations between the
two countries and the two cultures, so that after their university graduation they can work in a European context.
The Italian Ministry of Foreign Affairs promotes the dissemination of the Italian language in Ukraine through
the Italian-Ukrainian foreign sections in the high establishments of Ukraine. The level of knowledge of the
Italian language in high school admission must be at least Bl but it is still needs to be improved. For the subjects
such as: the Italian language and literature, history of world civilization, mathematics and physics, the teaching is
carried out by teachers and sometimes native speakers and Italian unabridged texts, which are discussed by
students in class. The first foreign languages taught in the Ukrainian public schools are: English, French,
German and Italian, in which the percentage of the students, who learn foreign languages in Ukrainian Public
schools, is: 49 % English, 6.3 % Italian. The Italian Language in the vocational schools is also becoming popular
these days. The Italian language teaching has also been considered as a priority in the vocational schools. To this
aim, it has been believed to enrich the school programs of our vocational schools with Italian language courses
intending to implement new methods of teaching both language and culture. It can be noted that the tendency is
growing and in this sense it is right for the Italian party to undertake initiatives for teachers' trainings as well as
for financing for the supply of materials and in general for activities at schools.
The Department of Italian Language Studies has numerous cooperation agreements with Italian universities
such as Inter-University Consortium ICON and other foreign organizations operating in the dissemination of the
Italian language such as "Dante Alighieri". It is also equipped with a rich library and a computerized laboratory
and the presence of the Italian lecturers is secured with the continuous support of the Italian Foreign Ministry.
This department suggests a 3-year diploma course of the first cycle of studies in the Italian language and culture
and a Master of Science degree course of the second cycle of studies specialized in three areas: The didactics of
the foreign language – with the diploma title- "Teacher of the Italian language"; "Translation and Interpretation";
and "Language and Intercultural Communication and Tourism". "BA in the English and American Studies" "BA
in the German Philology" "BA in the Italian Language and Culture", "BA in the French language and culture."
Professional Master in "Translation and interpretation of the German language".
It can be mentioned and generalized that the sociolinguistic situation in Ukraine in the last decade has
undergone significant changes making the Italian language have a strong penetration not only to the cognitive
level of the Ukrainian population but also to its didactic level into the Ukrainian education system highlighting
the natural disposition of the Ukrainian people toward the Italian language acquisition and as a good opportunity
to further approach the Europe, in which they wish to integrate.
It is a pity that little or no recent literature exists on the integration of culture and language in Italian study
course. Only a handful of papers engage with concepts of culture and language and attempt to define an
approach or pedagogy for the integration of the two in Italian L2 environments [1; 2; 3]. The most insightful and
extensive discussion on the relationship and integration of language and culture in foreign language programs
can be found in the series of articles published together in The Modern Language Journal, issue number two of
volume 92, published in 2008. More widely, and by contrast, there is a growing literature on pedagogy for ab
initio tertiary programs [4; 5; 6]. The full work has been conducted on the earliest levels of instruction by L2
German scholars [7].
As a result, the present article represents an attempt to bring the Italian L2 literature into beneficial
conversation with research in other languages. 'Languaculture' is the term Michael Agar uses to describe the
integration of culture and language within a socio-collaborative environment in second language teaching and
learning [8]. Recent literature [9; 10] (Laurillard; van Lier) on this topic – and its challenges–argues that blended
environments offer the most flexible and comprehensive way to link "culture or content of a second language /
cultural area with second language learning" [11] (Byrnes 2009, quoted above). In a blended environment
learners can develop both the interpersonal communicative skills and academic literacy–normally developed in
the more advanced stages of learning 'Blended learning' has a very broad meaning [12] and encompasses several
different teaching practices, technologies and theories.
The aim of this paper is to join together the following sets of ideas and highlight the main techniques for
teaching Italian language and culture.
The following scientists made a great effort on the way to improve the Pedagogy in teaching Italian:
Kramsch, Whiteside, Willis, Nunan, Johns and others. Let's take a deeper look at their theory and practice. They
have highlighted the main elements which should be taken into consideration. Let's take a deeper look at the
scientific inversigations.
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•Theories: socio-cultural and socio-constructivist theories of L2 [13]. The teaching and learning of L2 is
situated within a community of practices and meaning-making processes (Lave and Wenger; Kramsch 2002) in
which learners are able to communicate in the language of a community and to act according to its norms [14].
Pedagogies: task-based [14], content-based (Aski and Webb 13-16; also Rodgers) and text and genre based.
•Spaces: classroom and virtual spaces such as email, facebook and learning management tools.
•Texts: preference for 'authentic' audio and visual texts and materials that can be available through different
environments (synchronous and asynchronous) to the pre-packaged textbook.
Roles: teachers and learners share the objectives and approaches in a more learner-centred teaching
environment. The teacher becomes as a facilitator and has the role of identifying authentic tasks, simplifying
them if necessary and training students to develop their analytical and "define the structure of learning required
to achieve that task".
A blended and integrated curriculum takes into account the teacher's and learner's responsibilities,
institutional agendas and management beyond the classroom by offering an environment that can easily adapt to
change and diversity. The ideal L2 environment for students and teachers is the one that allows for negotiation of
the curriculum's content through an ongoing collaboration between students and teachers together with an
integrated pedagogy that focuses on the development of the learner's cognitive and collaborative skills. This
article outlines the main design and development of the authentic materials with the aim of achieving an optimal
mix between in-class and out-of-class learning in the context of teaching Italian language and culture at
Ukrainian university. The research discusses three aspects in relation to the following themes: (a) conceptions of
the in-class/out-of-class activities, (b) the pedagogical necessity for out-of-class creative materials development,
(c) the nature of the language-learning materials required for different technologies, and (d) the concomitant
demands on the language-teacher-developer. The three projects could be realized throught: (a) Italia oggi, a
videodisc-based facility for self-access work with television news; (b) the Italian SMS project, a mobile learning
project using bulk text messaging; and (c) La mensa, a class blog designed to support reading and writing
practice. The recent situation proves that all these materials need to be implemented these days and developed–
and the role of the teacher-as- materials-developer – need to be observed and extended wider with the great
range of technologies currently in use. This has major implications for teacher education and learner training in
the new school. Language teaching, suggested the development of two kinds of materials: the basic traditional
which highlight the main core aspects of the course and new creative materials to serve as "guidelines or
frameworks for the learners' use of the foreign professional communicative competence. This general framework
for our understanding of the new materials is helpful particularly now, when we need to expand our conception
of the new school in the 21st century, not only because of the increasing number of technologies that are now in
use, but also because of a diversity of function that reaches well beyond the conventional computer tutor. For
example, developing contemporary materials using Web 2.0 technologies such as blogs and wikis is very much
concerned with structuring and activating a process. Such new process materials segment, mediate, and help
manage–both implicitly and explicitly–the interactions between students, teachers, and the computer in different
ways from earlier approaches. The implementations of the communicative methods are of great importance for
fluency and communicative interaction. They should be based on:
1. Language grounded, teaching the foreign language through communication. Communicative approach was
first based on the theory that teaching communication is possible only by means of communication. Which
means that the main part of the class should be oriented on speaking? It is necessary to mention that
communication itself is the main educational condition. The speaking is not only declaration, being the simple
addition to teaching process, but also serves: а) a channel, which provides with knowledge; b) the way, which
develops individuality; c) the educational instrument of the necessary personality traits; d) the way of experience
transition and possibility of speaking in the right manner.
2. Functioning. This approach gives the understanding, first of all, helps to realize by students the functional
aspects of the language, so every student should understand the personal value of the practical language skills.
Language activity has three directions: lexical, grammatical and phonetical. They are connected closely with one
another in the speaking process. The conclusion is that words are impossible to learn out of the context.
Functioning helps to understand that both words and grammar forms are remembered at once in action: the
student chooses any language task – proves his opinion, has doubts in what he has heard, asks about something,
forces for interaction and at the same time learning the necessary words or grammar forms. The following proves
that functioning appears not as separated language techniques but functions provided by them. The materials and
their structure depend on the functions expressed by students.
3. Situations. In other words this is the role organization of the educational process. The communicative
study is provided by means of situations, which is understood as a system of relations. It is very important to
have a close look at choosing and organization of materials based on situations and problem conversational
topics which could be interesting for different students age groups. The situation exists as the integrative
dynamic system of socio, role, active and moral interaction between the speaking audiences. It is the universal

7

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

form of the teaching process function and serves as the way of organization, their presentation, motivation of
speaking activity, the main condition of communicative skills development.
Conclusions. We have mentioned that the design and way of teaching Italian language and culture needs
further discussion and new materials.
The materials development landscape is marked now by its range and diversity. The reasons are many, but
two key factors most certainly arise: (a) the increasing number of generic technologies available which can be
used to facilitate and encourage interaction between the teacher and students and among students themselves
across the in-class/out-of-class divide and (b) students' and teachers' increased proficiency in the use of the
technologies. These two factors have meant that we now have the means and the skills to enhance and perhaps
intensify the in-class/out-of-class relationship.
However, in spite of all this, it is still necessary to seek the optimal in-class / out-of-class mix materials for
teaching Italian to intensify speaking and improve the level of the foreign communicative competence. This still
is, and perhaps always will be, a work in progress because, as Jim Pusack and his colleagues pointed out many
years ago (Hope, Taylor & Pusack, 1984), ultimately it all depends upon the teacher. Without the pivotal role
played by the language teacher in developing new century materials and orchestrating their implementation, the
potential of an engaging, powerful language-learning environment breaks down. The demands on the teacher are
becoming even more intensive compared with the early days of teaching Italian language and culture in Ukraine,
partly because the expectations of the student body are now much more sophisticated and demanding.
They also invoke the need for a rich institutional and technical support structure, and also learner training so
that learners can distinguish between using generic technologies for learning as opposed to social purposes.
Although, again, much learner training may come back to the work of the language teacher in class, perhaps
there are avenues for increased learner training to be conducted through tutorial software out of class, in larger
groups beyond the individual class, or even across language-learning programs. These factors are particularly
important if we wish to avoid the novelty trap in class and want the student experience to be engaging and
sustained over the long term. In all of this, still, locating the ideal in-class / and out-of-class mix and the teacher's
role are critical.
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Стебаева О. В. Международный взгляд на преподавание итальянского языка и культуры.
Исследование сосредоточено на современных и эффективных методах преподавания итальянского
языка в Украине. Владение иностранным языком на высоком уровне означает получить глубокие знания,
понять и, наконец, имитировать другую культуру точно и метко. Обучение языку на высоком уровне
должно отражать культуру, с точки зрения ее языка и обычаев, и наличие высокого уровня
8
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коммуникативной компетентности. Педагог должен изображать более типичные черты характера,
присущие этой культуре, использовать более применяемую лексику и больше физических жестов для
самовыражения, присущих для итальянской культуры. Именно такая комбинация доступного языка и
визуальной концептуальной непосредственности делает его таким пригодным для изучения
иностранного языка и потому бесценно для межкультурной оценки на разных уровнях. Большинство
преподавателей преподают итальянский как иностранный язык в университете, однако некоторые
также обращают внимание на элемент культуры во время освоения языка, включает в себя
лингвистическую и экстралингвистическую компетентность, или учат на других уровнях.
Большинство преподавателей преподают итальянский как иностранный язык в университете, однако
некоторые также обращают внимание на элемент культуры во время освоения языка, что включает в
себя лингвистическую и экстралингвистическую компетентность, или учат на других уровнях. Они
обеспечивают согласованный и организованный обзор современной итальянской педагогики с
использованием тематических исследований в сферах языковой методологии и собственно изучение
итальянского языка и четырех основных стран, где существует сильная традиция преподавания
итальянского языка. Основные темы включают в себя преподавание грамматики, Podcast и iPod в
обучении и изучении итальянского языка, однако в Киевском национальном университете приоритет
отдается коммуникативному подходу, рассмотрению жизненных ситуаций. В работе
проанализированы важность применения методологии дидактического перевода в контексте реформ
университетского университета 21 века, построения межкультурной идентичности в межкультурном
переходе, использованием фильмов на всех уровнях изучения и восприятия истории итальянской
культуры. В данной публикации рассматривается ряд соображений, которые лежат в основе
разработки учебной программы по языку и культуре Италии на начальном уровне. Эти размышления
ориентированы на следующие сферы: среда, текст и культура, язык, язык и культура, подлинность.
Они являются результатом нескольких недель интенсивных онлайновых дискуссий и обменов между
высшими учебными заведениями Украины.
Ключевые слова: преподавание итальянского языка, международные перспективы, современная
итальянская педагогика, новая методология, университетская реформа, межкультурная
идентичность.
Стєбаева О. В. Міжнародний погляд на викладання італійської мови та культури.
Дослідження зосереджене на сучасних та ефективних методах викладання італійської мови в Україні.
Володіння іноземною мовою на високому рiвнi означає отримати глибокi знання, зрозуміти і, нарешті,
імітувати іншу культуру точно та влучно. Навчання мові на високому рiвнi має відображати культуру,
з точки зору її мови та звичаїв, та наявність високого рiвня комунiкативноi компетентностi. Педагог
повинен зображувати більш типові риси характеру, які притаманнi цiй культурi, використовувати
більш вживану лексику та більше фізичних жестів для самовираження, що є притаманним для
італійської культури. Саме така комбінація доступної мови та візуальної концептуальної
безпосередності робить його таким придатним для вивчення іноземної мови і тому безцінне для
міжкультурної оцінки на різних рівнях. Більшість викладачів викладають італійську як іноземну мову в
університеті, однак деякі також звертають увагу на елемент культури пiд час опанування мови, що
включає в себе лiнгвiстичну та екстралінгвістичну компетентність, або навчають на інших рівнях.
Вони забезпечують узгоджений та організований огляд сучасної італійської педагогіки з використанням
тематичних досліджень у сферах мовної методології та власне вивчення Італії, мови та чотирьох
основних країн, де існує традиція викладання італійської мови. Основні теми включають в себе
викладання граматики, Podcast та iPod у навчанні та вивченні італійської мови, проте в Київських
національних університетах пріоритет надається комунікативному підходу, розгляду життєвим
ситуаціям. У роботi проаналізовано важливість застосування методології дидактичного перекладу в
контексті реформ університетського університету 21 століття, побудови міжкультурної
ідентичності в міжкультурному переході, використанням фільмів на всіх рівнях вивчення та
сприйняття історії італійської культури . У данiй публiкацii розглядається низка міркувань, які
лежать в основі розробки навчальної програми з мови та культури Iталii на початковому рівні. Ці
роздуми орієнтовані на такі сфери: середовище, текст та культура, мова, мова та культура,
автентичність. Вони є результатом декількох тижнів інтенсивних онлайнових дискусій та обмінів між
вищими навчальними закладами України.
Ключовi слова: викладання iталiйськоi мови, мiжнароднi перспективи, сучасна iталiйська педагогiка,
нова методологiя, унiверситетська реформа , мiжкультурна iдентичнiсть.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування професійної компетентності фахівців у
сфері соціального забезпечення. На основі аналізу наукових теоретичних досліджень і практичного
досвіду визначено і представлено характеристику основних підходів до формування професійної
компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення (інспекторів з соціальної допомоги), а
саме: проектувального, інтегративного та коуч-підходів. Встановлено взаємозв’язки між зазначеними
підходами; доведено доцільність їх використання на різних етапах фахової підготовки інспекторів з
соціальної допомоги.
Ключові слова: професійна компетентність, формування професійної компетентності майбутніх
інспекторів з соціальної допомоги, проектувальний підхід, коуч-підхід, інтегративний підхід.
Постановка проблеми дослідження. Зміни в економічній, політичній сферах української держави в
останні десятиріччя, пов’язані, зокрема, зі стрімким розвитком європейських держав, зумовлюють
загострення соціальних проблем, що потребує підготовки фахівців високого рівня у галузі соціального
захисту населення. Хоча практична діяльність у сфері соціального забезпечення здійснюється вже досить
давно, але виокремлення її в окремий напрям відбулося лише в 2007 р. Підготовка фахівців з соціального
забезпечення (зокрема, інспекторів з соціальної допомоги) розпочалася, коли Постановою Кабінету
Міністрів України було започатковано окремий напрям професійної підготовки ''Соціальна допомога"
галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення", а з 2016 р. – "Соціальне забезпечення" галузі знань
23 "Соціальна робота".
Таким чином, становлення соціального забезпечення як професійного напряму підготовки припало на
період реформування системи соціального захисту населення, пов’язаним з інтеграцією України в євро
простір, що спонукає до науково-дослідних процесів формування та функціонування соціальних служб,
введення критеріїв ефективності соціального забезпечення різним категоріям населення. У зв’язку з цим,
набувають актуальності проблеми підготовки фахівців у цій галузі, зокрема, інспекторів з соціальної
допомоги. Зауважимо, що ціла низка проблем, що виникають у процесі здійснення професійної
діяльності (труднощі в адаптації до умов професійної діяльності, низький рівень
конкурентоспроможності на ринку праці тощо) значною мірою пов’язана з недосконалістю системи
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення.
У сучасних умовах процес підготовки фахівців з соціального забезпечення потребує врахування
новітніх тенденцій у сфері професійної освіти: необхідність підвищення рівня професіоналізму,
соціальної та інформаційно-комунікативної компетентності, активності, мобільності майбутніх фахівців,
гнучкості та відповідальності у прийнятті професійних рішень.
Зазначене зумовлює потребу у формуванні високого рівня професійної компетентності майбутніх
фахівців, що забезпечить їх ефективну професійну діяльність, належний рівень конкурентоспроможності
на ринку праці, сприятиме розвитку індивідуальних здібностей і можливостей, самореалізації
особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти досліджуваної проблеми розглядаються у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців: теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх
фахівців соціальної сфери (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, В. Курбатов, Л. Міщик,
П. Павленко, В. Поліщук, Л. Тюптя, С. Харченко, Є. Холостова та ін.); питання професійної підготовки
фахівців у сфері соціального забезпечення (К. Дубич, Н. Сухицька, О. Тополь, А. Ярошенко та ін.);
використання компетентнісного підходу в професійній освіті (І. Бех, В. Болотов, Д. Гришин,
О. Дубасенюк, С. Лісова, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Подмазін, О. Пруцакова, В. Сєриков та ін.); проблеми
формування та розвитку професійної компетентності, професіоналізму (С. Батишев, О. Вознюк,
М. Кадемія, Н. Кузьміна, М. Левківський, В. Лозова, А. Маркова, Л. Семушина, Г. Хозяїнов,
Н. Ярошенко та інші).
Незважаючи на вагомі результати досліджень, доводиться констатувати, що більшість з досліджень
відноситься до розгляду проблем професійної освіти в цілому; значна увага приділяється фаховій
підготовці соціальних працівників і соціальних педагогів. Однак, питання, пов’язані з професійною
підготовкою фахівців із соціального забезпечення, зокрема, формування їх професійної компетентності,
© Агапова М. Б., 2018
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залишаються відкритими (майже відсутній вітчизняний досвід), і потребують всебічного дослідження на
науково-практичному рівні.
Мета статті: на основі аналізу наукових теоретичних досліджень і практичного досвіду визначити
основні підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального
забезпечення (інспекторів з соціальної допомоги).
Виклад основного матеріалу. У Законі України "Про вищу освіту" [1] зазначено про необхідність
поєднання освіти з наукою та практичною діяльністю з метою підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
У зв’язку із зазначеним, поняття професійної компетентності ми будемо розглядати з позицій
акмеологічного підходу, як важливий показник професіоналізму фахівця з соціального забезпечення.
Тому у контексті нашого дослідження професійна компетентність інспектора соціальної допомоги – це
інтеграція суб’єктом професійної діяльності отриманих знань і вмінь (як з наукових і літературних
джерел, так і з власного досвіду) в умовах професійної і непрофесійної діяльності. Ознакою
компетентності є особлива мобілізаційна готовність суб’єкта, як до застосування знань та вмінь у
розв’язанні спеціальних і професійних завдань, так і до здобуття нових знань і вмінь, необхідних для
формування власної системи професійної діяльності [2].
Науковець А. Маркова [3] виділяє наступні види професійної компетентності: спеціальна (вміння
здійснювати професійну діяльність на високому рівні, здатність проектувати власний професійний
розвиток); соціальна (здатність до спільної (групової, кооперативної) професійної діяльності, володіння
прийомами професійного спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної
діяльності); особистісна (володіння прийомами особистісного самовираження і саморозвитку);
індивідуальна (володіння прийомами самореалізації і розвитку індивідуальності в межах професії,
готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження, уникнення
професійного вигорання, вміння раціонально організовувати власну діяльність). Сукупність зазначених
видів компетентності є показником зрілості людини у професійній діяльності, спілкуванні, становленні
особистості та індивідуальності професіонала.
Компетентність, як інтегрований результат індивідуальної навчальної діяльності студентів,
формується на основі оволодіння ними змістовими, процесуальними і мотиваційними компонентами.
Рівень сформованості компетентності виявляється в процесі оцінювання навчальних досягнень
студентів. Спираючись на праці Шарко В. [4], з врахуванням специфіки нашого дослідження, зазначимо
основні функції оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення:
контролююча (визначає рівень досягнень кожного студента, готовність до засвоєння нового матеріалу);
навчальна (сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню
умінь і навичок); діагностико-коригувальна (з’ясовує причини труднощів, що виникають у студента в
процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення);
стимулювально-мотиваційна (формує позитивні мотиви навчання); виховна (сприяє формуванню
відповідальності, вмінь застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної
діяльності).
Досягнення мети нашого дослідження вимагає розгляду специфіки професійної діяльності фахівців з
соціального забезпечення.
За своєю функціональною природою соціальне забезпечення являє собою багатоплановий та
трудомісткий вид професійної діяльності, пов’язаний зі сферою відносин "людина – людина", метою якої
є надання допомоги різним категоріям населення, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Основні обов’язки інспектора з соціальної допомоги, який є безпосереднім суб’єктом соціального
забезпечення і реалізатором соціальної політики держави в системі соціального захисту населення,
полягають у тому, щоб визначити рівень соціально-економічної забезпеченості клієнта чи групи осіб
(сім’ї), надати допомогу і поставити в загальний реєстр осіб, що потребують підтримки від держави та
проконтролювати цільове використання отриманої допомоги чи послуг. Таким чином, фахівець з
соціального забезпечення має виконувати значну кількість функцій, починаючи зі збору відповідної
документації, психологічного, правового, організаційно-адміністративного консультування та підтримки,
до контролю за використанням виділених коштів. А це, у свою чергу, потребує засвоєння значного
обсягу знань з різних напрямів (соціальна політика, право, соціологія, демографія, менеджмент,
економіка, психологія, медицина, соціальна робота тощо), що є основою професійних вмінь для
діагностування, координації, управління, фінансування складних життєвих обставин категорій
населення, які потребують захисту і підтримки.
Підготовка фахівців з соціального забезпечення в такому багатосторонньому, складному за змістом та
формою реалізації виді професійної діяльності не може одразу скластися і функціонувати як цілісна
система, тим більше в умовах соціально-економічних перетворень в державі цілому та реформуванні
галузевої системи соціального захисту України, зокрема.
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На думку науковця Дубич К. В., професійна підготовка інспекторів з соціальної допомоги передбачає
її етапність, а саме: 1 етап – ознайомлення студентів з вітчизняним та міжнародним досвідом роботи в
системі соціального забезпечення та захисту населення, змістом, метою та специфікою їх майбутньої
професійної діяльності; 2 етап – вивчення, аналіз та систематизація нормативно-правової бази в системі
соціального захисту населення, а також супровідних галузей знань (економіка, демографія, статистика,
психологія, медицина, соціальна робота тощо); 3 етап – діагностика конкретних соціально-економічних
проблем, їх оцінки, методів, форм, засобів та шляхів їх вирішення; прогнозування соціальноекономічного стану в цілому; 4 етап – створення навчально-методичних, науково-дослідних лабораторій,
об’єднань з вивчення соціально-економічних проблем населення та з’ясування причин такого стану в
суспільстві; 5 етап – організація навчального процесу на підставі взаємодоповнюючих компонентів:
засвоєння знань, практична підготовка, творчий розвиток, науково-дослідна діяльність [5: 150–151].
Враховуючи зазначене, а також практичний досвід роботи щодо підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери, ефективне формування професійної компетентності інспекторів з соціальної допомоги,
на нашу думку, можливе за умови використання у процесі професійної підготовки поєднання
проектувального, інтегрованого та коуч-підходу, що передбачають реалізацію принципів
міждисциплінарної взаємодії, єдності теорії з практикою. Розглянемо зазначені підходи більш детально.
Сьогодні проектувальний підхід вважають однією з технологій переходу від парадигми традиційної
до парадигми інноваційної освіти. У контексті аналізу сучасного стану розвитку науки й техніки
особливого значення набуває ціннісний аспект проектувального підходу, що пов'язаний із впливом на
різні види суспільної діяльності й практики – планування, програмування прийняття рішень, інженерні
розробки, наукові дослідження тощо. Відзначається факт виходу проектування за межі традиційної
конструкторської, інженерної діяльності й поширення на соціальні сфери – культуру, освіту,
обслуговування [6].
Проектування є технічним терміном. Він з’явився у промислових галузях у середині XX століття і
тепер набуває широкого вжитку при вирішенні цілого ряду проблем сучасного суспільства. Аналіз історії
розвитку людства показав, що ідея проектування завжди активізувалася у періоди глобальних суспільних
змін. Саме вони визначають географію і хронологію розвитку проектувальної діяльності у світовій
культурі. Проектування, як особливий вид діяльності, базується на природних людських навичках
створювати в уяві модель "необхідного майбутнього" (Н. Бернштейн) і втілювати її в життя.
Філософи розглядають проектування як один із механізмів культури, здатний перетворити людину в
творчу особистість. На філософському рівні проект визначається як результат духовно-перетворюючої
діяльності. На діяльнісному – як результат проектування. Таким чином, проектування – це органічна,
природна для людини діяльність.
У контексті нашого дослідження, враховуючи інтерпретацію викладачів Інституту комп’ютерних
технологій США [6], проектувальний підхід дає змогу розглядати створення прообразу бажаного об’єкта,
явища чи процесу з використанням спеціально відібраних методів та є ланкою, що утворює зв’язки між
прогнозуванням і плануванням шляхів досягнення цілей навчального процесу. Зазначений підхід
спрямований на розвиток у студентів критичного мислення, вмінь самостійно здобувати та конструювати
свої знання, усвідомлювати важливість набутих знань та умінь для подальшого використання їх у
процесі навчання та майбутній професійній діяльності, що є необхідними умовами для формування їх
професійної компетентності.
Базовим елементом проектувального підходу є метод проектів, через використання якого
відбувається реалізація принципу міжпредметних зв’язків, що сприяє розвитку всіх структурних
компонентів професійної компетентності (змістових, процесуальних, мотиваційних), а отже, забезпечує її
успішне формування.
Використовувати метод проектів доцільно вже з першого етапу фахової підготовки студентів,
поступово ускладнюючи мету і завдання. На четвертому і п’ятому етапах фахової підготовки студенти
вже можуть створювати соціальні проекти з врахуванням особливостей своєї спеціальності.
Соціальний проект призначається для відображення майбутнього бажаного стану системи, що
виникає внаслідок певних дій людей, за наявності певних фінансових, трудових, матеріальних і інших
ресурсів, у тому числі інтелектуальних, пізнавальних, евристичних, ціннісних тощо. Проект являє собою
різновид програми, де відображені не тільки актуальні орієнтири, загальні завдання, а й уточнені терміни
досягнення конкретних завдань, скоординовані зусилля виконавців на основі глибокого вивчення
початкового рівня розвитку об'єкта і використання соціальних нормативів.
Алгоритми вирішення соціальних проблем базуються на основних принципах проектування:
наукового обґрунтування; соціальної доцільності і цілевідповідності (відповідність очікуваних
результатів нормативним (ціннісним) цілям суспільного розвитку); відповідності змін, що проектуються,
фізіологічній, психічній і соціальній природі людини; комплексності, інтегративності, співставлення
різних видів моделей; реалістичності і можливості для реалізації (адекватна постановка цілей, опора на
наявні соціальні ресурси) [7: 65–66].
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Зауважимо, що у процесі фахової підготовки майбутніх інспекторів з соціальної допомоги, метод
проектів має використовуватися в органічній єдності з іншими методами навчання, в тому числі й з
традиційними. Важливо підкреслити, що традиційне навчання закладає в студентів нормативне знання,
яким повинен володіти кожен студент. Метод проектів вчить пошуку й використанню знань в умовах
динамічної ситуації, розвиваючи гнучкість, критичність, самостійність мислення. Проте ефективність
його використання залежить від наявності необхідного нормативного скелета знань, умінь і навичок, на
основі яких студент здобуває нові знання, оволодіває новими вміннями.
Формування складових професійної компетентності, зокрема, особистісного та індивідуального видів,
посилює використання коуч-підходу, що логічно доповнює проектувальний через встановлення суб’єктсуб’єктних взаємовідносин між викладачем та студентом, завдяки яким утримується зворотний зв’язок у
формі обміну інформацією. Коуч-підхід доцільно використовувати під час практичної підготовки
майбутніх фахівців, що забезпечить реалізацію принципу єдності теорії з практикою.
Розглянемо зазначений підхід до формування професійної компетентності інспекторів з соціальної
допомоги більш детально.
Термін "коучінг" був введений на початку 90-х років англійським бізнесменом і консультантом сером
Джоном Уітмором. Його дослівний переклад: наставляти, готувати, тренувати. Одне із значень
англійського слова "coach" – це "карета", "возик". Коучінг – це система, яка переміщує із зони проблеми
в зону ефективного її вирішення та дозволяє побачити, відчути нові підходи й можливості розв’язання
конкретної проблеми, розкрити потенціал особистості [8; 9]. Існує багато визначень коучінга, але
загальну характеристику можна представити у вигляді взаємодії декількох складових: партнерство;
розкриття потенціалу; результативність.
У сучасній професійній педагогіці "коучінг" – це вчення, що виникло на межі психології, педагогіки,
менеджменту, філософії, логіки і життєвого досвіду. Це процес, спрямований на досягнення цілей у
фаховій діяльності.
Основне завдання коучінга – не передача конкретних знань, а стимулювання самонавчання, у процесі
якого особистість самостійно здобуває необхідну інформацію. Таким чином, коуч-підхід поєднує в собі
ключові елементи проектувального підходу, та розрахований на досягнення найближчої та
довгострокової перспектив формування та подальшого розвитку професійної компетентності.
Найближча перспектива передбачає формування в студентів фахових знань, умінь та навичок у процесі
навчальної діяльності; дальня – використання студентами здобутих знань, умінь та навичок у подальшій
професійній діяльності.
За умови використання коуч-підходу, суть якого полягає в розкритті внутрішнього потенціалу
особистості і приведення в дію системи її мотивації визначається стратегія, створюються плани щодо
формування професійної компетентності, забезпечується високоефективність і динамічність її розвитку;
особистість розкриває нові можливості та здібності, які збільшують ефективність самореалізації
останньої у професійній діяльності. Зазначений підхід дозволяє ефективно керувати формуванням
професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки, створює позитивну атмосферу щодо
її розвитку.
Базовим елементом формування професійної компетентності інспекторів з соціальної допомоги є
інтегративний підхід, важлива особливість використання якого – забезпечення доцільного поєднання
проектувального та коуч-підходів.
У цілому, під інтеграцією (лат. integratio – відновлення, поповнення, від integer – цілий) розуміють
процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), що супроводжується відновленням,
встановленням, ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між ними на основі наявної підстави, в
результаті чого формується інтегрований об’єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі
якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів [10: 340].
Зауважимо, що метод проектів і коучінг передбачають постійне використання знань і вмінь з різних
галузей. З іншого боку, результати використання проектувального і коуч-підходу впливають на
інтеграцію змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Практичний досвід враховують при
складанні навчальних планів і програм підготовки фахівців зазначеної спеціальності. Інтегративний
підхід до вивчення дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної,
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки створює основу для формування в
майбутніх фахівців професійної компетентності через усвідомлення студентами численних зв’язків між
дисциплінами зазначених циклів.
Таким чином, інтегративний підхід, що базується на принципі міждисциплінарності, забезпечує
цілісність фахової підготовки майбутніх інспекторів.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, враховуючи зазначене вище,
резюмуємо: цілісне використання проектувального, коуч та інтегративного підходів у процесі фахової
підготовки забезпечить необхідні умови для успішного формування професійної компетентності
майбутніх фахівців соціального забезпечення.
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Зазначені підходи створюють концептуальну основу для розробки технології формування
професійної компетентності інспекторів з соціальної допомоги, що є наступним завданням нашого
дослідження.
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Агапова М. Б. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов по
социальному обеспечению в процессе профессиональной подготовки.
В статье обоснована актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности
специалистов в сфере социального обеспечения. На основе анализа научных теоретических исследований
и практического опыта определено и представлено характеристику основных подходов к
формированию профессиональной компетентности будущих специалистов по социальному обеспечению
(инспекторов по социальной помощи), а именно: проектировочного, интегративного и коуч-подходов.
Установлены взаимосвязи между указанными подходами; доказана целесообразность их использования
на различных этапах профессиональной подготовки инспекторов по социальной помощи.
Ключевые слова: профессиональная компетентность; формирование профессиональной
компетентности будущих инспекторов по социальной помощи; проектировочный подход; коуч-подход;
интегративный подход.
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Ahapova M. B. Formation of Professional Competence of the Future Social Security Specialists in the
Professional Training Process.
The article substantiates the relevance of the problem of specialists' professional competence formation in the
field of social security. The professional competence of social security specialists is considered from the
standpoint of the acmeological approach as an important indicator of their professionalism, which includes
social, personal and individual components.
It is noted that competence as an integrated result of individual educational activity of students is formed on the
basis of mastering them content, procedural and motivational components. The stages of professional training of
social assistance inspectors, taking into account the specifics of their professional activities, have been
identified.
Due to the analysis of scientific theoretical researches and practical experience, it was defined and presented
the features of the main approaches to the formation of professional competence of future social security
specialists (inspectors from social assistance), namely designing, integrative, and coaching approaches. The
basic element of the designing approach is the method of projects, through which the implementation of the
principle of interdisciplinary relationships is implemented, which promotes the development of all structural
components of professional competence. It has been established that the coaching approach is appropriate to be
used during the practical training of future specialists, which will ensure the implementation of the principle of
unity of the theory with practice and will strengthen the formation of components of professional competence, in
particular, personal and individual types. The peculiarity of using an integrative approach to the formation of
professional competence of social assistance inspectors is to provide an appropriate combination of design and
coaching approaches. Relationships between these approaches are established; the feasibility of their use at
various stages of professional training of social assistance inspectors has been proved.
Key words: professional competence; formation of professional competence of future social assistance
inspectors; designing approach; coaching approach; integrative approach.
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МЕДІАОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯСЛОВЕСНИКА
У статті розглянуто питання медіаосвіти як складової справжнього професіоналізму майбутнього
фахівця, обґрунтовано важливість означеної проблеми для професійного розвитку особистості. У
результаті дослідження зроблено висновок, що роль медіаосвіти в навчанні студентів постійно
зростає. Це зумовлює її необхідність і ставить завдання підготувати майбутнього вчителя до
ефективної взаємодії із сучасними медіа, сформувати його медіаінформаційну грамотність.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, професіоналізм, вчитель-словесник, медіаосвітні
технології.
Постановка проблеми. Останнім часом освітяни все більше уваги приділяють медіаосвіті як
складовій справжнього професіоналізму майбутнього фахівця. Адже отримувати й сприймати необхідну
інформацію, вільно висловлювати свої думки на різні події в суспільстві, передавати знання молодому
поколінню, готувати їх до життя в сучасних інформаційних умовах допомагає саме медіаосвіта, що є
одним із важливих напрямів педагогіки ХХІ століття. Медіаосвітній напрям сьогодні стає важливою
складовою забезпечення відкритості освіти щодо потреб повсякденного життя особистості, а також
здобуття інноваційних знань. Це в майбутньому шлях до ефективної діяльності людини, здатності до
самовираження й самовдосконалення, запобігання вразливості до різного роду медіаманіпуляцій.
Медіаосвіта нині знаходиться в центрі уваги як журналістів, так і педагогів, зокрема філологів.
Учитель-словесник сьогодні повинен володіти сучасними медіа й відповідно до тенденцій розвитку
інформаційного суспільства вдосконалювати свій професійний рівень.
Аналіз основних досліджень. Проблемі медіаосвіти великої уваги надавали дослідники Н. Духаніна,
А. Короченський, Л. Найдьонова, Г. Онкович, С. Пензін, І. Сахневич, Т. Тухтарова, Ю. Усов, О. Федоров,
Р. Хилько, І. Чемерис, Н. Шубенко, О. Янишин та інші. Медіаосвіту в сучасному інформаційному
просторі вчені розглядають як розвиток і саморозвиток особистості за допомогою засобів масової
інформації для сприйняття, інтерпретації та аналізу медіатекстів, для формування медіакомпетентності,
що допоможе ефективно використовувати можливості преси, телебачення, радіо, Інтернету у своїй
професійній діяльності.
Метою статті є дослідження проблеми медіаосвіти майбутніх педагогів, зокрема філологів, як
важливого показника професійної підготовки, з’ясування сутності поняття "медіаосвіта" та її важливості
й актуальності в сучасному інформаційному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Вагомою часткою модернізації знань у цій галузі є розроблення
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, що базується на міжнародному досвіді. У ній зазначено,
що медіаосвіта є частиною освітнього процесу й спрямована на формування в суспільстві медіакультури,
підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа,
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні медіа (комп’ютерно
опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) з урахуванням розвитку інформаційнокомунікаційних технологій [1].
Серед основних завдань медіаосвіти визначено формування медіаінформаційної грамотності як
комплексу вмінь і знань, що дають можливість безпечно користуватися медіа; медіаімунітету, що
передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію; рефлексії й критичного мислення як
психологічних механізмів, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції та саморегуляцію
взаємодії з медіа на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних
медіапотреб; здатності до медіатворчості; спеціалізованих аспектів медіакультури, тобто візуальної
медіакультури (сприймання кіно, телебачення), аудіальної та музичної медіакультури, розвинених
естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, сучасних напрямів медіа-арту
тощо [1].
© Башманівська Л. А., Башманівський В. І., 2018
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В Українському педагогічному словнику С. Гончаренка медіаосвіта трактується як напрям у
педагогіці, представники якого виступають за вивчення школярами закономірностей масової комунікації
(преси, телебачення, радіо, кіно тощо) [2: 203]. Основними завданнями медіаосвіти названо підготовку
нового покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприймання й розуміння різної
інформації, усвідомлення наслідків її впливу на психіку тощо.
Г. Онкович на основі попередніх досліджень визначає основні напрямки медіаосвіти, серед яких:
1) медіаосвіту майбутніх професіоналів – журналістів, кінематографістів, редакторів, продюсерів та ін.;
2) медіаосвіту майбутніх педагогів; 3) медіаосвіту як частину загальної освіти школярів і студентів;
4) медіаосвіту в установах додаткової освіти та центрах дозвілля; 5) дистанційну медіаосвіту школярів,
студентів і дорослих за допомогою телебачення, радіо, системи Інтернет; 6) медіасамоосвіту;
7) медіаосвіту у вищій школі, оскільки автор вважає її одним із резервів підвищення рівня фахової
підготовки майбутніх спеціалістів, які підтримуватимуть засобами медіа власний професійний рівень
упродовж життя [3].
Досить ґрунтовні дослідження в цій галузі належать О. Федорову. Учений презентує модель
медіаосвіти майбутніх учителів у вигляді основних блоків, серед яких: 1) констатувальний (початковий)
блок: констатація рівнів розвитку та сприйняття творів медіакультури в певній студентській аудиторії на
початковому етапі навчання; 2) практико-креативний блок: розвиток практичних умінь студентів
самовиражатися за допомогою медіатехніки (створювати медіатексти різних видів і жанрів);
3) перцептивно-креативний блок: розвиток перцептивно-креативних умінь студентів на матеріалі
медіакультури (з урахуванням видів і жанрів медіатекстів, їх зв'язків з різними мистецтвами і т.д.);
4) аналітичний блок: розвиток умінь студентів аналізувати медіатексти різних видів і жанрів; 5) історикотеоретичний блок: отримання студентами знань з теорії та історії медіа / медіакультури; 6) методичний
блок: вивчення студентами методів і форм медіаосвіти аудиторії; 7) практико-педагогічний блок:
використання отриманих знань і вмінь у галузі медіаосвіти в процесі педагогічної практики;
8) констатувальний (підсумковий) блок: констатація рівнів розвитку та сприйняття творів медіакультури
в певній студентській аудиторії на завершальному етапі навчання [4: 85].
О. Федоров розробив модель розвитку медіакомпетентності й критичного мислення студентів
педагогічних вишів на заняттях медіаосвітнього циклу, де виокремлює теоретичну (блок підготовки
аудиторії в галузі теорії медіа й медіаосвіти, блок розвитку медіаосвітньої мотивації й технології) і
практичну складові (блок креативної діяльності, блок перцептивно-аналітичної діяльності) [5]. Автор
зазначає, що медіаосвіта інтегрується сьогодні в такі обов’язкові шкільні дисципліни, як світова художня
культура, література; активізується робота кіно-, медіаклубів, гуртків, шкільних газет, сайтів, фото-,
радіо-, телестудій, учнівських і вчительських блогів, форумів, дистанційної медіаосвіти; іде підготовка
медіапедагогів на курсах підвищення кваліфікації, семінарах і тренінгах, проводяться медіаосвітні
конференції.
У зв’язку з актуальністю означеної проблеми, важливим завданням сьогодні є підготовка вчителяфілолога до тісної та ефективної взаємодії із сучасними медіа, формування його медіаінформаційної
грамотності, адже в майбутньому вчителі-словесники будуть формувати медіакультуру молодого
покоління – своїх учнів. Тому так необхідно впроваджувати медіаосвіту у вищій школі, готуючи фахівців
педагогічного напряму; ураховувати завдання медіаосвіти під час здійснення освітніх реформ;
формувати цілісну систему медіаосвіти, оскільки вона базується на сьогоднішніх медіапотребах молоді з
урахуванням їхніх індивідуальних і психологічних особливостей, уподобань, сформованості
медіакультури. Учитель повинен ураховувати й те, що сьогодні швидко розвиваються технології,
відбуваються зміни в системі мас-медіа, таким чином, зміст медіаосвіти постійно оновлюється.
Медіаграмотність допомагає особистості широко використовувати можливості інформаційного поля
преси, телебачення, радіо, відео, Інтернету, сприяє кращому розумінню екранного мистецтва. Сьогодні, у
час розвитку інформаційних технологій, поряд із традиційними медіаресурсами великою популярністю
користуються так звані нові медіа, з якими вчитель також має бути обізнаний. Дослідник А. Киричок
серед нових медіа як важливих засобів комунікації виділяє блоги, мікроблоги, фото- та відеосервіси,
соціальні закладки, соціальні новини, подкасти, інтернет-форуми, геосоціальні мережі, які набувають усе
більшої популярності завдяки розвитку інформаційного суспільства та є основними медіаресурсами, що
забезпечують ефективне просування вищих навчальних закладів в інфосфері [6].
Отже, щоб бути сьогодні високоосвіченим фахівцем, потрібно володіти сучасними інформаційнокомунікаційними та медіаосвітніми технологіями, які є популярними серед молоді. Тому медіаосвіта є
важливою складовою професіоналізму майбутнього вчителя-словесника, який повинен набути
відповідних знань, умінь і навичок, наприклад, застосовувати сучасні медіа, зокрема друковані, радіо,
телебачення, Інтернет як джерела знань; знаходити потрібну інформацію, оцінювати, відбирати й
демонструвати її відповідно до поставлених завдань; характеризувати різні форми переказу інформації
(словесні, звукові, аудіовізуальні, мультимедійні тощо); при необхідності користуватися комп’ютером,
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принтером, сканером, проектором; триматися перед мікрофоном, відеокамерою; створювати
мультимедійні презентації, що поєднують текстові, звукові, кіноматеріали тощо.
Філологи часто на уроках використовують різні форми сучасного мистецтва з метою зацікавлення
учнів, формування їхніх художньо-естетичних смаків. Медіаосвіта також використовує засоби
образотворчого мистецтва, літератури, музики, кіно тощо. Літературна освіта за допомогою медійних
засобів є основою подальшого духовного розвитку учнів, запорукою прогресу, а то й самого життя. Під
час вивчення літератури як мистецтва слова суміжні образотворчості (театр, кіно, музика, живопис,
графіка, скульптура), що широко застосовуються сучасними медіа, впливатимуть на різні сфери
сприймання, а отже, дадуть позитивний ефект для художньо-естетичного розвитку, сконцентрують
внутрішні духовно-емоційні цінності особистості й водночас будуть могутнім засобом їхньої трансляції
й комунікативного обміну. За допомогою медіа формуються ціннісні пріоритети й різноманіття
можливих інтерпретацій літературних текстів, виникають цікаві, нетрадиційні їх тлумачення.
Таким чином, формування медіаграмотності учнів великою мірою залежить від учителя. Для частини
педагогів сьогодні ще характерне традиційне проведення занять, які переважно побудовані на
репродуктивних методах навчання, що не сприяють осмисленому розумінню й критичному оцінюванню
різних життєвий ситуацій. Тому саме життя вимагає більш ефективної організації, підготовки та
вдосконалення медійної освіти самих учителів, адже вони повинні бути достатньо компетентні й
досвідчені, щоб об’єктивно й правильно оцінювати будь-яку інформацію. Інакше не зможуть навчити
учнів. Тому формування медіаосвіти як важливої професійної якості вчителя має бути однією із
важливих складових його професійності.
Медіаосвіта сприяє творчому сприйманню медіа та формуванню здатності створювати власну
медіапродукцію. Тому, як зазначається в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, пріоритетними
напрямами розвитку ефективної системи медіаосвіти є "розроблення стандартів медіаінформаційної
грамотності педагогів, уведення медіакомпетентності в професійні стандарти підготовки педагогів,
психологів, спеціалістів із соціальної роботи та інших спеціальностей, відповідне врахування вимог
медіаінформаційної грамотності в освітніх і освітньо-наукових програмах фахової підготовки,
розроблення спеціалізованих навчальних медіаосвітніх курсів для підготовки й перепідготовки
працюючих фахівців" [1].
Зважаючи на вагомість означеної проблеми, медіаосвіта у вищому навчальному закладі передбачає,
як уже було сказано, підготовку не тільки спеціалістів для мас-медіа, а й медіапедагогів, серед яких і
вчителі-словесники, які повинні вміти користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями й новітніми медіа, постійно розвиватися й підвищувати свій професіоналізм. З цією метою
науковці, зокрема А. Волошина, В. Іванов, К. Левківський, Г. Онкович, І. Сахневич, Т. Тухтарова,
О. Федоров та інші, розробляють навчальні програми й пропонують організовувати курси підвищення
кваліфікації для підготовки медіапедагогів, удосконалювати їхню медіакультуру та медіаінформаційну
грамотність.
Учитель повинен бути готовим до вирішення медіаосвітніх проблем, що вимагає переоцінки звичних
форм роботи, ознайомлення з медіаосвітніми інноваціями. Медіаосвітні знання вчителя-словесника
сприятимуть його розвитку, задовольнятимуть інформаційні потреби, підвищуватимуть професійний
рівень. Медіа стануть одним із засобів його самоосвіти, адже ХХІ століття вимагає нових організаційних
форм і методів підготовки вчителів, їхніх умінь застосовувати ІКТ та сучасні медіа в освітньому процесі,
здатності по-новому організувати навчання, застосувати новітні та традиційні практики. Учителюсловеснику необхідно сьогодні оволодіти навичками цілеспрямованого використання різноманітних
медіатекстів у своїй практичній діяльності, уміти їх аналізувати, моделювати уроки різних типів,
використовуючи педагогічні можливості медіа, поєднувати педагогічні методи з медіаосвітніми
технологіями.
Майбутній філолог сьогодні повинен не тільки мати уявлення про медіаосвітній напрям у педагогіці,
а й володіти інформацією про дидактичні та виховні можливості сучасних медіа, психолого-педагогічні
умови та форми їх застосування в навчально-виховному процесі. Сучасному вчителю важливо
використовувати різні медіапродукти у своїй професійній діяльності з метою розвитку
медіакомпетентності своїх школярів, для цього необхідно оволодіти різними медіаосвітніми
технологіями, а також використовувати їх для підвищення свого професійного рівня.
Зважаючи на величезний інформаційний та дидактичний потенціал медіаосвіти в навчальновиховному процесі, важливо формувати медіакомпетентність студента-філолога засобами
аудіовізуальних технологій. Ефективність навчального процесу залежатиме від того, наскільки розвинута
буде його індивідуальність, уміння використати засоби масової комунікації в майбутній професії.
Дослідники А. Волошина та К. Волошина рекомендують упроваджувати спецкурс ''Формування
медіакомпетентності викладача філологічних дисциплін засобами аудіовізуальних технологій'', де
пропонують креативні способи засвоєння студентами понять "фабула", "сюжет", "композиція", "кадр",
"монтаж" тощо: літературно-імітаційні (написання заявок на сценарії, написання міні-сценаріїв
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медіатекстів та ін.); театралізовано-ситуативні (інсценізування епізодів медіатексту, процесу створення
медіатексту та ін.); зображувально-імітаційні (створення афіш, фотоколажів, малюнків на теми надбань
медіакультури тощо) [7: 515]. Методику таких занять автори радять проводити в ігровій формі, де
студентам пропонують бути сценаристами й написати сценарій епізоду відомого літературного твору,
розробити власний оригінальний сценарій, міні-сценарій твору медіакультури (відеокліп, телесюжет,
здійснений у практиці навчальної відеозйомки) тощо.
Майбутні вчителі-словесники в процесі навчання мають ознайомитися з історією й етапами розвитку
медіаосвіти, вивчити основи медіаосвітньої технології, повинні вміти аналізувати медіатексти різних
видів і жанрів, створювати власні медіатексти в різних галузях: радіо, телебачення, преса, Інтернет, відео
тощо. Адже в майбутньому вони повинні будуть розробляти навчально-методичні рекомендації з основ
медіаграмотності для своїх учнів; відбирати й оформляти роздатковий матеріал до медіаосвітніх занять:
ілюстрації, телепрограми, фото, таблиці, презентації; готувати ігрові завдання для медіаосвіти школярів
тощо.
Методику таких занять можна реалізувати в різних формах. Студентам пропонується, наприклад,
підготувати усне резюме їхнього сприймання будь-якого медіатексту; описати основні характери
персонажів; написати вірш, що відображає сприймання медіатексту; створити колаж на основи вирізок із
газет і журналів; написати текст повідомлення для теленовин; продумати відповіді на запитання
репортерів; написати інтерв’ю з письменником, журналістом; скласти телерепортаж; підготувати газету;
продумати рекламу, що відображає їхнє медіасприймання; створити образи нових медійних персонажів;
написати кіносценарій або екранізацію епізоду відомого літературного твору, міні-сценарій твору
медіакультури (відеокліп, телесюжет) тощо.
Студенти можуть виконувати завдання на підбір інформації з будь-якої теми, складання тематичної
добірки інформаційних матеріалів з газет і журналів на запропоновану викладачем тему, запис на
мобільний телефон декількох телесюжетів з написанням до них коментаря, складання невеличкого опису
відеосюжету на певну тему, прослуховування інформації та складання плану відеосюжету, виявлення та
виправлення помилок в медіатексті, складання рецензії або плану інформаційного повідомлення, за яким
можна відтворити його головну думку або сюжет тощо.
Окрім цього, майбутнім філологам можна запропонувати завдання описати почуття, асоціації,
викликані медіатекстом; проаналізувати зображення людей, їхньої поведінки, подій у медіатекстах;
проаналізувати мову, сюжет, фабулу, художні особливості; згадати літературні твори, що асоціюються з
певним твором медіакультури; обґрунтувати причини успіху популярних медіатекстів тощо.
Тут для студентів-філологів важливо використовувати свій літературний хист, розвивати творчий
потенціал шляхом перетворення вербальної мови в аудіовізуальну. Філолог, який володіє високим рівнем
медіаграмотності, буде орієнтуватися у виборі різноманітного жанрового й тематичного спектру
медіатекстів, намагатиметься отримати нову інформацію, прагнутиме до підтвердження власної
компетентності в різних сферах медіакультури, буде шукати матеріали для навчальних, наукових,
дослідних цілей, щоб формувати медіакультуру своїх учнів, вчитиметься створювати власні медіатексти.
Висновки. Отже, медіаосвіта сьогодні є важливою складовою справжнього професіоналізму
майбутнього фахівця. Вона допоможе вчителю-словеснику формувати загальнолюдські цінності,
розвивати національну культуру, підносити престиж української мови, сприятиме патріотичному
вихованню учнів за допомогою використання різних медіатекстів патріотичного змісту, опрацювання
медійних повідомлень. Тому нині надзвичайно важливо підвищувати рівень медіакультури студентів,
майбутніх учителів, формувати вміння орієнтуватися в медіапросторі.
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Башмановская Л. А., Башмановский В. И. Медиаобразование как важная составляющая
профессионализма будущего учителя-словесника.
В статье рассмотрены вопросы медиаобразования как составляющей настоящего профессионализма
будущего специалиста, обоснована важность этой проблемы для профессионального развития
личности. В результате исследования сделан вывод, что роль медиаобразования в обучении студентов
постоянно растет. Это приводит к его необходимости и ставит задачу подготовить будущего
учителя к эффективному взаимодействию с современными медиа, формировать его
медиаинформационною грамотность.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, профессионализм, учитель-словесник,
медиаобразовательные технологии.
Bashmanivska L. A., Bashmanivskiy V. I. Media Education as an Important Component of Professionalism
of the Future Teacher-Philologist.
The article deals with the issue of media education as an important component of real professionalism of future
specialist, in particular teacher-philologists. It also explains what the concept of ''media education'' is, describes
the importance of this issue for professional development of personality.
It is necessary for the future teacher-philologists to master their skills of purposeful usage different media texts
in practice, be able to analyze them and develop different types of lessons by using pedagogical facility of media
space. Besides, to combine pedagogical methods with media educational technologies and improve their media
informative competence is definitely necessary too. That is why it is of the utmost importance to install the media
education at the high school thus preparing specialists of pedagogical direction, consider the purpose of media
study during the successful implementation of educational reformations and maintain the entire system of media
education as it is based on hodiernal media needs of youth with an allowance for their individual and
psychological features, preferences and also media culture.
As the result, there have been made the decision that the role of media education at students’ studies constantly
increasing. It causes the necessity of media study and aims to prepare future teachers for close and effective
cooperation with up-to-date media.
Key words: media education, media literacy, professionalism, teacher-philologist, media technologies.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАЛЕТМЕЙСТЕРА-ПЕДАГОГА У
СТРУКТУРІ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджено сутнісні ознаки професії балетмейстера, її педагогічну ресурсність, основні
змістові напрями професійної активності. Схарактеризовано комплекс професійних компетентностей і
особистісних якостей балетмейстера-педагога, необхідних для успішної творчої самореалізації у різних
формах фахової діяльності; окреслено шляхи їх формування у студентів хореографічних спеціалізацій у
структурі вищої хореографічної освіти.
Ключові слова: балетмейстер, балетмейстер-педагог, хореограф, хореографічна освіта, хореографічна
педагогіка, принципи балетмейстерської творчості, виконавський стиль, хореографічно-педагогічна
діяльність.
Постановка проблеми. Зміна теоретико-методологічних пріоритетів, освітніх парадигм професійної
підготовки студентів-хореографів, упровадження нових держстандартів і освітніх програм у закладах
вищої освіти зумовлюють системні й конструктивні зрушення в організації професійного
хореографічного навчання. Активізація використання інноваційних підходів і технологій в освітньому
просторі вищої хореографічної освіти сфокусована на досягненні сучасної якості навчально-виховного
процесу, формуванні у студентів хореографічних спеціальностей різноаспектних фахових
компетентностей та значущих особистісних якостей, їх відповідності актуальним і перспективним
потребам розвитку усіх освітніх рівнів галузі хореографічної освіти.
Зокрема, в умовах сьогодення актуалізується потреба осмислення мистецтва балетмейстера як творчої
професії, визначення пріоритетів її розвитку в галузі вищої хореографічної освіти. Діалектика
професійних смислів балетмейстерського фаху – у постійній динаміці форм, інноватиці методик,
авторських підходів до втілення творчого задуму. З урахуванням сучасних соціокультурних тенденцій
тлумачення категорії "балетмейстер" передбачає широкі можливості для професійної активності
представників зазначеного фаху у різних галузях: вузькоспрямованій мистецькій, дозвіллєвій,
педагогічній, спортивній тощо. Балетмейстер має бути лідером у своїй справі, який втілює у мистецтві
танцю свою естетику руху, власний почерк, світобачення, є виразником власної педагогічної доктрини, з
опертям на методологію професії, вивірену часом. Така різноплановість функційних ролей професії
призводить до необхідності оволодіння ним цілим спектром видів діяльності: творчо-постановчої,
виконавської, управлінської, педагогічної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення наукової, мистецько-педагогічної та творчої
спадщини відомих теоретиків і практиків професійної хореографії (Г. Березової, К. Василенка,
П. Вірського, В. Вронського, К. Голейзовського, Ю. Григоровича, Ю. Громова, Р. Захарова, Ф. Лопухова,
І. Мойсеєва, І. Смірнова, ін.) дозволило схарактеризувати основні змістові напрями балетмейстерської
діяльності та, відповідно, специфіку фахової підготовки балетмейстера. Провідні тенденції,
організаційно-методичне забезпечення формування компетентностей професії балетмейстера в умовах
вищої хореографічної освіти сьогодення розкрито в наукових розвідках сучасних дослідників
Л. Андрощук, Є. Валукіна, О. Голдрича, С. Забредовського, О. Калініної, Б. Кокуленка, Б. Колногузенка,
В. Литвиненка, Л. Макарової, О. Мартиненко, Г. Ніколаї, Т. Павлюк, В. Похиленка, О. Ребрової,
Ю. Ростовської, Т. Сердюк, Т. Філановської, Л. Цвєткової, О. Шамрової, М. Юр’євої, ін. Однак,
актуальною залишається проблема модернізації професійної підготовки майбутнього фахівцяхореографа в закладах вищої освіти на основі компетентнісного підходу, збагачення хореографічної
педагогіки інноваційними ідеями, впровадження сучасних хореографічно-педагогічних технологій у
процес викладання професійно-орієнтованих дисциплін.
Мета статті полягає у дослідженні сутнісних ознак, педагогічної ресурсності, напрямів професійної
активності балетмейстерського фаху, теоретичному обґрунтуванні компетентнісного підходу до
реалізації освітньої програми з підготовки фахівців-хореографів у структурі вишів, контент-аналізі
змістового наповнення професійно-практичної підготовки студентів закладів вищої хореографічної
освіти у контексті стратегій формування комплексу компетентностей балетмейстера-педагога.
Виклад основного матеріалу. Хореографічна діяльність є особливим видом художньої активності,
яка виражається в художньому способі сприйняття, пізнання, практичного втілення ідеї засобами
організованих рухів людського тіла у просторі відповідно до естетичних принципів та закономірностей
розвитку різних стилів і жанрів хореографічного мистецтва. Тож балетмейстерська діяльність, як один із
© Благова Т. О., 2018
21

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

її напрямів, містить і творчо-постановочний, і репетиторський, і педагогічний складники. Широкий
спектр професійно значущих компетентностей балетмейстера підтверджує також історична динаміка
формування дефініції досліджуваної категорії. Термін балетмейстер, запозичений у першій половині
XIX ст. від нім. "ballettmeister" – "постановник, майстер балету", – в енциклопедичних виданнях XX ст.
тлумачиться вже як "автор і режисер-постановник балетів, хореографічних творів, дивертисментних
номерів (органічних складників в опері та опереті), керівник балетної трупи, що створює систему рухів у
сценічному просторі, гармонійно підпорядковуючи танцювальне видовище основній ідеї сценічного
мистецького твору" [1: 48]. Узагальнюючи теоретичні напрацювання відомих представників
досліджуваного фаху (Г. Алексідзе, А. Ваганової, Ю. Громова, Р. Захарова, Б. Колногузенка, І. Смірнова
та ін.), укажемо, що традиційно балетмейстерів поділяють на чотири типи, керуючись змістом їх
діяльності: створювач, постановник, репетитор і педагог. Різноаспектна діяльність професії
балетмейстера – виконавська, постановча, етнографічно-пошукова, репетиторська, педагогічна,
просвітницька – впродовж усього періоду її формування загалом визначала стратегії розвитку, зміст,
технології, методи роботи, теоретичні і практичні засади хореографічної педагогіки.
Студіювання професійно-практичного досвіду знаних балетмейстерів дозволяє сформулювати
головне призначення професії, її сутнісні характеристики. "В нашій професії зайвих знань не буває", –
підкреслює сучасний балетмейстер Б. Колногузенко, інтерпретуючи її "однією з найцікавіших і водночас
найскладніших", яка "вимагає великої кількості умінь, ... професійного володіння та обізнаності в інших
мистецтвах, бо саме цей багаж може зробити митця автором сценічного твору, що принесе естетичну
насолоду та формуватиме кращі якості людської душі" [2: 5]. Багатофункційність балетмейстерської
праці розкриває й дослідниця-мистецтвознавець Т. Павлюк, аналізуючи її специфіку у проекції
становлення української балетної школи: "Унікальність професії полягає у її функціях, подібних до
художника-митця, що відтворює себе, користуючись різноманітними виражальними засобами танцю,
сценографії, музики, костюмів. Тому всі дослідники констатують, що балетмейстерське мистецтво
віддзеркалює найсуттєвіші художні тенденції і напрямки, стильові, жанрові й естетичні аспекти
складного, часто внутрішньо суперечливого поступу сценічного мистецтва" [3: 3]. Отже,
балетмейстерську діяльність інтерпретуємо як специфічний вид мистецької активності, складний
багатоаспектний феномен в царині професійної хореографії, що втілюється у процесі різновекторної
творчої роботи з хореографічним матеріалом: постановчої, пошукової, виконавської, репетиційної,
реставраційної, педагогічної.
Змістове наповнення професійних компетентностей балетмейстерства в структурі вищої
хореографічної освіти орієнтоване передовсім на формування сукупності сутнісних характеристик,
необхідних для практичного застосування у різних напрямах професійної галузі: світоглядно-художньої
позиції, індивідуального хореографічного почерку, творчої манери, виконавського стилю, арсеналу
засобів сценічної виразності, авторських принципів, методик і технологій хореографічно-педагогічної
діяльності. Так, за визначенням О. Шамрової, сучасні умови професійної діяльності
висококваліфікованого спеціаліста-хореографа, відкритого до новаторства, творчості, динамічних
рішень, вимагають від нього володіння різноаспектними знаннями: загальнокультурологічними,
мистецтвознавчими, психолого-педагогічними, менеджерськими та спеціальними хореографічними [4].
Досліджуючи специфіку формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії в умовах
вищої школи, О. Пархоменко виокремлює структурні компоненти балетмейстерської діяльності, як-от:
мотиваційний (відображає рівень особливих інтересів і захоплень майбутніх учителів хореографії, їх
зацікавленість й активну участь у творчій діяльності...), когнітивний (...містить у собі комплекс знань
щодо балетмейстерської діяльності), діяльнісно-творчий (розкриває творчі здібності балетмейстера,
можливості його самореалізації у професійній діяльності, готовність до балетмейстерської творчості...),
операційний (включає комплекс умінь і навичок організації творчої діяльності, способи розумових дій та
логічних операцій, а також форми практичної діяльності). При цьому "одним із найскладніших аспектів
професійної діяльності балетмейстера'' дослідник визначає операційний компонент, мотивуючи це його
багатоаспектними характеристиками, серед яких, зокрема, ''педагогічні уміння та організаторські
здібності" [5: 5–6].
Актуальність упровадження компетентнісного підходу до планування і реалізації освітньої програми
з підготовки фахівців-хореографів у структурі вишів продиктована системними й комплексними
інноваціями в організації вищої хореографічної освіти. Сутність розвитку професійної компетентності
студентів хореографічних спеціальностей полягає в активізації їх особистісних і професійних якостей
для успішної творчої самореалізації у майбутній фаховій діяльності. Тож перед сучасною
хореографічною педагогікою вищої школи постає завдання забезпечення освітнього рівня випускника,
що володіє спеціалізованими концептуальними знаннями, здатного до самостійного осмислення і
творчого трактування мистецьких процесів, явищ, творів, відкритого до постійного особистісного і
професійного самовдосконалення, соціальної та професійної мобільності.
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У цьому контексті переконливою є думка дослідниці Л. Мітакович, яка, зокрема, наголошує, що задля
формування педагога-хореографа нового покоління, педагога-гуманіста, хореографа-універсала,
дослідника і творця, що володіє переліком затребуваних часом професійних компетенцій, необхідне
інноваційне ставлення до процесу професійної підготовки, а також свіже бачення самої освітньої моделі
[6: 185–189]. Зокрема, в інтерпретації сучасних учених (Л. Макарової, М. Юр’євої) компетентнісна
модель майбутнього педагога-хореографа є результативно-цільовою основою процесу особистісного і
професійного розвитку спеціаліста, вираженою системною якістю – компетентністю, що забезпечує його
готовність і здатність до продуктивної хореографічної діяльності у професійній сфері [7: 109]. В основі
компетентнісної моделі випускника-хореографа, розробленої М. Юр’євою, закладено бінарну
класифікацію, що складається з двох основних груп компетенцій: універсальних (загальних) і
професійних. До першої групи вчена відносить загальнонаукові, загальнокультурні, соціальноособистісні та інструментальні компетенції. Другу (професійну) групу складають загальнопрофесійні та
профільно-спеціалізовані компетенції. Кожна із запропонованих груп загалом аргументовано ілюструє
багатовимірність процесу фахової підготовки хореографа у вищій школі [8: 51–52]. Дослідниця
О. Мартиненко, вважаючи компетентнісний підхід пріоритетним напрямом у професійній підготовці
студентів-хореографів у закладах вищої освіти, визначає його таким, що ''орієнтує на виконання
основних завдань освіти: навчання, самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію та розвиток
індивідуальності'', також деталізує комплекс педагогічних умов, принципів, організаційних форм,
професійно-орієнтованих технологій навчання його успішної реалізації, аналізує профільні
компетентності та програмні результати навчання студентів-хореографів освітнього рівня
''бакалавр" [9: 165–174].
Зокрема, зосередимо дослідницьку увагу на специфіці формування тих якостей професії, що
характеризують як балетмейстерські (постановочні), так і суто педагогічні її смисли, зміст яких
сфокусовано в окремій категорії – ''балетмейстер-педагог''. Аналізуючи функційність
балетмейстерського фаху в контексті дослідження діяльності його суб’єктів у конкретних
соціокультурних і освітніх умовах, виокремлюємо його основні значення: 1) автор хореографії задля
втілення її у сценічних формах; 2) особа, що здійснює навчання у галузі професійного танцю.
Відповідно, серед сутнісних компетентностей професійної сформованості майбутнього балетмейстерапедагога (особистісних і фахових) домінантними є: 1) здатність до створення власного чи інтерпретації
вже існуючого хореографічного продукту; 2) готовність до продуктивної хореографічно-педагогічної
діяльності у професійній та соціально-культурній сферах. Тож, уважаємо, майбутній балетмейстер,
освоївши виконавську і творчо-постановочну сценічну діяльність, повинен також володіти арсеналом
загальнопедагогічних умінь, а відтак, підготовка балетмейстера-педагога в умовах вищої хореографічної
освіти має забезпечувати розвиток професійних компетентностей в інтегрованому руслі – в галузі
загальної і хореографічної педагогіки.
Необхідність інтеграції загальнопедагогічних і вузькопрофесійних завдань вищої хореографічної
освіти доводять сучасні теоретики і практики галузі професійної хореографії. Зокрема, С. Забредовський,
аналізуючи актуальні тенденції, проблеми і перспективи розвитку хореографічної освіти, наголошує на
важливості ґрунтовної педагогічної підготовки майбутніх фахівців-хореографів: "Сьогодні мало хто
асоціює професію хореографа з професією вчителя, викладача ... У хореографічній практиці люди, які
мають досвід артистичної й виконавської роботи, часто намагаються працювати керівниками
хореографічних колективів, як педагоги, проте, викладачами стають одиниці. Сьогодні викладач – це не
тільки людина високої культури з хорошою професійною підготовкою, а ще й особистість, яка має ...
серйозний багаж педагогічних знань" [10: 35]. У цьому ж контексті російський дослідник В. Нікітін
зазначає, що важливу роль у професійній підготовці хореографа відіграє саме "формування педагогічних
навичок та вмінь, оскільки хореограф є не лише автором мистецького твору, але й педагогом",
акцентуючи при цьому на необхідності володіння майбутнім фахівцем насамперед "педагогічними
прийомами задля передачі своїх ідей, творчих задумів виконавцям та учням у процесі професійної
діяльності" [11: 6–7]. Доводячи особистісно-орієнтований характер вищої хореографічної освіти, вчений
додає, що "головною педагогічною задачею професійної підготовки хореографа є розкриття
індивідуальності, виховання хореографа-творця, що володіє високим інтелектом, конвергентним,
абстрактним і парадоксальним мисленням, вільно володіє способами самобутнього вираження свого
внутрішнього світу через індивідуальну форму руху" [11: 7]. Отже, у формуванні змістового наповнення
фахової підготовки майбутнього балетмейстера-педагога необхідною умовою вважаємо інтеграцію
загальнопедагогічних ідей з концептами сучасної хореографічної педагогіки, активним застосуванням в
освітньому процесі як вузькопрофесійних (хореографічних), так і педагогічних методик, технологій.
На основі дослідження колегіального та власного професійно-практичного досвіду підготовки
фахівців-хореографів у вищому навчальному закладі зазначимо, що професійні компетентності, як
правило, не можуть бути цілком сформовані у студентів-хореографів у межах вивчення окремої
навчальної дисципліни. Цей процес є системним і міждисциплінарним, а зміст кожного курсу має
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забезпечувати комплексний характер підготовки фахівця. Враховуючи, що специфіка хореографічної
діяльності у первинному значенні полягає в руховому відтворенні ідейного задуму твору засобами тіла і
акторської гри, інтегральною для всіх фахівців-хореографів компетентністю є вільне володіння
хореографічною лексикою різновидів сценічного танцю (класичного, народно-сценічного, спортивного
бального, історико-побутового, сучасного сценічного), здатність створювати складні танцювальні
композиції з різноманітних танцювально-пластичних елементів і окремих частин, які утворюють цілісну
єдність, готовність демонстрації власної хореографічно-виконавської культури. Зазначена
компетентність, що формує досвід передовсім танцівника-виконавця, включає в себе різні види
кінетичної активності, а також методики та технології впливу на об'єкт професійної діяльності з метою
його професійного перетворення.
Володіння професійно-практичним досвідом створювача, постановника, реставратора танцювального
твору відбувається під час опанування курсів, які сфокусовані на формуванні зазначених фахових
якостей балетмейстера, серед них: "Підготовка концертних номерів", "Композиція і постановка танцю",
"Теоретичні засади режисури культурно-мистецьких проектів", "Мистецтво балетмейстера". Зокрема,
програмні результати навчання з означених дисциплін відбивають єдність теоретичної і практичної
готовності балетмейстера-педагога до професійної діяльності і включає в себе сукупність спеціальнопредметних знань, виконавських умінь, особистісних характеристик, як-от: знання видів, форм, жанрів
хореографічного мистецтва; розуміння основних законів драматургії та готовність їх застосувати в
хореографічній діяльності; здатність сприймати хореографічний твір як мистецьке явище, розуміння
його художньої своєрідності, особливостей балетмейстерського стилю; здатність розглядати
хореографічний твір в контексті розвитку загальної хореографічної культури; знання принципів роботи
балетмейстера зі створення хореографічного образу; володіння основними принципами розбору танцю за
записом, створення танцювальних етюдів, сюжетних і безсюжетних танців; готовність працювати над
постановкою цілісних концертних програм, культурно-мистецьких проектів.
Важливою компетентністю балетмейстера-педагога вважаємо також здатність до управлінської
діяльності у системі професійної і додаткової мистецької освіти: управління хореографічним колективом,
організаційно-творчої роботи з вихованцями колективу, організаційно-виховної – з батьками вихованців,
творчої співпраці та співтворчості – з колегами-хореографами. Формування у майбутнього
балетмейстера-педагога якостей хореографічного менеджменту, як запорука його успішної професійної
реалізації з урахуванням різних соціокультурних і освітніх умов, регламентовано у змісті дисциплін, які
розкривають специфіку, стратегії, методики організаційно-творчої роботи з хореографічними
колективами різних видів у мистецькій, культурно-освітній чи культурно-дозвіллєвій галузях. Крім
навчальних курсів, спрямованих на підготовку студентів до здійснення управлінської діяльності (серед
яких – "Методика роботи з хореографічним (дитячим хореографічним) колективом", "Хореографічний
ансамбль", "Організація культурно-масових заходів"), здатність до самостійного керівництва
хореографічними об’єднаннями різних типів і видів формується у процесі проходження виробничих
практик.
Аналіз змістового навантаження професійно-практичної підготовки балетмейстера-педагога в умовах
вищої хореографічної освіти дозволяє зазначити, що організація навчального процесу має бути
максимально наближеною до умов майбутньої професії, а отже, відбуватися передусім у площині
художньо-творчої активності студентства. Зокрема, на думку сучасних дослідників (Л. Макарової,
М. Юр’євої) "специфіка хореографічної діяльності, її приналежність до сценічності визначають
нестандартність професійної підготовки студента-хореографа. Зміст професійної хореографічної освіти
зводиться не тільки до наукових знань, а включає емоційно-образний світ мистецтва, історичні традиції й
сучасні інновації, ціннісні орієнтації й відносини, особистісні творчі прояви й сукупність видів
хореографічної діяльності" [8: 50–51]. Укажемо, що зазначена характеристика освітнього процесу має
об’єднувати всі змістово-організаційні форми хореографічного освіти в умовах вищого навчального
закладу. Адже важливо, коли процес формування професійних компетентностей студента-хореографа
здійснюється в цілісному мистецько-педагогічному середовищі, що загалом сприяє формуванню
естетичної спрямованості та ціннісних орієнтацій особистості, здатності до художнього освоєння
дійсності, особистісному творчому прояву і самовираженню в різних видах хореографічної активності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у результаті здійсненого аналізу
окресленої проблеми зазначимо, що компетентність балетмейстера-педагога – багаторівнева, інтегральна
характеристика особистісних і хореографічно-професійних якостей, що органічно поєднує сукупність
загальнокультурних, загальнопедагогічних, вузькопрофесійних знань і умінь. Компетентнісний підхід до
фахової підготовки майбутнього балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти
забезпечує його готовність і здатність до продуктивної діяльності у вузькопрофесійній та
соціокультурній сферах. Перспективними напрямами подальших досліджень з окресленої проблематики
може бути деталізація форм, методів, традиційних та інноваційних технологій формування професійних
компетентностей у представників хореографічних спеціальностей в умовах вищої освіти, а також
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активізація теоретико-методологічних розробок з упровадження профільних навчальних курсів, що
відповідали б актуальним викликам хореографічної педагогіки, забезпечуючи конкурентоздатність
випускника-хореографа на сучасному ринку праці.
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Благова Т. А. Формирование профессиональных компетентностей балетмейстера-педагога в
структуре высшего хореографического образования: теоретический аспект.
В статье исследованы сущностные признаки профессии балетмейстера, их педагогическая
ресурсность, основные содержательные направления профессиональной активности. Охарактеризован
комплекс профессиональных компетенций и личностных качеств балетмейстера-педагога, необходимых
для успешной творческой самореализации в различных формах профессиональной деятельности;
намечены пути их формирования у студентов хореографических специализаций в структуре высшего
хореографического образования.
Ключевые слова: балетмейстер, балетмейстер-педагог, хореограф, хореографическое образование,
хореографическая педагогика, принципы балетмейстерского творчества, исполнительский стиль,
хореографическо-педагогическая деятельность.
Blagova T. O. Formation of the Choreographer-Teacher's Professional Competence in the Structure of
Higher Choreographic Education: the Theoretical Aspect.
The article gives a detailed analysis of the ballet-master's profession essential features, its pedagogical
resource, the main content directions of professional activity and the ways of their formation among the students
of choreographic specialization in the structure of higher choreographic education. According to the article the
study of this problem involved the use of such methods of search activity as content analysis, conceptualterminological analysis, comparison, synthesis and theoretical generalization. On the basis of its complex
application, we have specified the essence of the "choreographer" category and the functional areas of
professional activity of the choreographer specialty: creative, performing, performing, rehearsal, restoration,
management, and pedagogical. The definition of choreography activity is proposed as a complex
multidimensional phenomenon in the field of professional choreography, which is embodied in the process of
multi-vector creative work with choreographic material. The dominant competencies of the professional
formation of the future choreographer-teacher are the ability to create a choreographic work and readiness for
productive choreographic and pedagogical activities in the professional and socio-cultural spheres. Modern
formation tendencies of the training contents of the ballet-master-teacher in the conditions of higher education
are analyzed and the significance of the competence approach to the organization of the educational process is
theoretically substantiated.
Key words: ballet-master, ballet-master-teacher, choreographer, choreographic education, choreographic
pedagogic, principles of ballet-master work, carrying out style, choreographic-pedagogical activity.
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО УКЛАДАННЯ ТА
ТЛУМАЧЕННЯ ІНШОМОВНИХ ДОГОВОРІВ
У статті досліджено шляхи удосконалення курсу іноземної мови для студентів юридичних
спеціальностей шляхом впровадження навчального матеріалу для формування та розвитку навичок
укладання та тлумачення договорів іноземною мовою. Визначено типи навчального матеріалу,
встановлено три етапи роботи з англомовними договорами: ознайомлення із типами та структурою
договорів, укладання тексту договору на базі зразка та самостійне укладання тексту договору.
Розроблено серію завдань та вправ з метою розвитку відповідних навичок.
Ключові слова: навички укладання та тлумачення договорів, англійська мова для студентів юридичних
спеціальностей, ознайомлювальне, вивчаюче та переглядове читання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Відкриття іноземних підприємств в Україні, співпраця
з закордонними партнерами, професійна мобільність є чинниками, які обумовлюють важливість
підвищення якості професійної іншомовної підготовки майбутніх юристів у ВНЗ.
Провідні освітні установи світу, серед яких юридичний факультет Університету Гельсінкі
(Фінляндія), Стокгольмський університет (Швеція), Університет Карла (Чеська Республіка), провідні
ВНЗ Польщі та Німеччини тощо, працюють над підвищенням рівня володіння студентами англійською
мовою з метою забезпечення їх мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці [1].
Розробляються англомовні курси, програми, багато уваги приділяється викладанню курсів англійською
мовою в рамках магістерських програм.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Іншомовна підготовка майбутніх юристів є предметом
досліджень багатьох вітчизняних науковців, зокрема, Д. І. Демченко, Ю. Зелікмана, В. Шишкіної та ін.
Проте опитування, проведене Д. І. Демченко, свідчить про те, що випускники не спроможні здійснювати
ефективну повноцінну іншомовну комунікацію в професійній площині [2: 1]. Одним із пріоритетних
напрямів реформування юридичної освіті у нашій державі Коломоєць Т. В. вважає посилення
іншомовної підготовки студентів, зокрема, вивчення іноземної мови професійного спрямування,
впровадження фахових мовних дискурсів та пілотних лекційних занять із фахових дисциплін [3: 16].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Однією з істотних складових професійної
діяльності юриста є укладання договорів, що вимагає високого рівня володіння іноземною мовою та
висуває такі вимоги до організації навчального процесу: реалізація міждисциплінарних зв’язків між
курсом іноземної мови та фахових дисциплін, впровадження до змісту курсу іноземної мови
мовленнєвих зразків, вживаних у міжнародних договорах, а також спеціальної юридичної термінології,
необхідної для розуміння та реалізації істотних умов договору.
Метою статті є дослідження засобів та шляхів навчання студентів юридичних спеціальностей
укладання та тлумачення договорів іноземною мовою. Завдання, які необхідно вирішити: вибір
текстового матеріалу для розробки навчального матеріалу; визначення вправ та завдань, спрямованих на
опанування студентами теоретичного матеріалу, який стосується мовленнєвого аспекту укладання
договорів та типової структури договорів; розробка завдань для розвитку вмінь читання та письма,
пов’язаних із тлумаченням та укладанням договорів тощо.
Найбільш доцільним матеріалом для реалізації вищезазначених завдань є зразки англомовних
договорів. Нижче ми наводимо онлайн-ресурси, які містять відповідні матеріали:
Веб-сайт English-Grammar.biz містить шаблони положень договору, типові договори англійською
мовою, а також корисні статті та відео [4].
Веб-сайт FindLaw® for Legal Professionals містяться дійсні договори, укладені провідними
міжнародними компаніями, зокрема, Alcatel, Amazon.com Inc., AT&T Corp., Barnes & Noble Inc., Boeing
Co., Disney Walt Co., Hewlett-Packard Co., Hilfiger Tommy Corp. тощо [5].
Веб-сайт HLoom містить шаблони договорів, які стосуються найбільш популярних продуктів та
послуг [6].
© Ващенко С. В., Мороз М. В., 2018
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При опрацюванні англомовних договорів ми пропонуємо дотримуватися таких етапів:
Перший етап: ознайомлення із типами та структурою договорів.
Другий етап: укладання тексту договору на базі зразка.
Третій етап: самостійне укладання тексту договору.
На першому етапі (ознайомлення із типами та структурою договорів) доцільним є розвиток навичок
ознайомлювального, вивчаючого та переглядового читання. При роботі з англомовними договорами всі
ці види читання є необхідними залежно від контексту професійної ситуації.
Так, зокрема, навички ознайомлювального читання при опрацюванні англомовних договорів,
застосовуються для таких цілей:
визначити предмет та тип договору;
встановити сторони договору;
визначити наявність / відсутність суттєвих елементів структури договору;
встановити наявність / відсутність типових положень договору тощо.
Наведемо приклади завдань для розвитку навичок ознайомлювального читання при роботі з
англомовними договорами:
Look through the agreement and name the parties thereto; the date of signing the agreement; the date
when agreement becomes effective / expires.
Студенти отримують різні договори (Service Agreement, Non-Disclosure Agreement, Export
Agreement, License Agreement, Distribution Agreement, Web Site Development Agreement, Research and
Development Agreement, Manufacturing Agreement, Consulting Agreement тощо). Завдання: Raise your hand
if your agreement deals with: confidential information, provision of services, international sales of goods,
producing new goods, providing consultations, developing new products, the right to exploit third parties’
intellectual property, the right to sell products manufactured by another legal entity, launching a web site for
your company.
Завдання на опрацювання структури договору: Read the agreement and highlight the essential
elements as follows: introductory provisions (red); definitions of key terms (yellow); purpose of the agreement
(green); obligations of the parties (blue); assurances, warranties, representations or covenants (orange); signature
block (purple); exhibits or attachments (grey). Compare your agreement with those of other students. Which
elements are present in every agreement? Which of them remain unmarked?
Розвиток навичок вивчаючого читання, яке має на меті повне та глибоке розуміння змісту тексту,
надання оцінки інформації, передання відомостей іншим та коментування окремих фактів [7: 202],
вимагає розробки завдань на цілеспрямований аналіз змісту тексту за допомогою мовних явищ та
логічних зв’язків. Перспективним з цією метою є вивчення стандартних положень договорів, які є
типовими та загальновживаними (boilerplate provisions), зокрема, студенти мають опанувати терміни,
визначення та скласти міні-словник сталих виразів для формулювання таких стандартних положень:
оплата юридичних послуг (Costs and attorneys' fees), врегулювання спорів (Arbitration), регулююче
законодавство (Choice of law), юрисдикція (Jurisdiction), відмова від висунення вимог (Waiver),
самостійність положень (Severability), цілісність (Integration), доповнення та додатки (Attachments),
повідомлення (Notice), відносини між сторонами (Relationships), відступлення прав (Assignment),
обставини непереборної сили (Force majeure), заголовки (Headings), обмеження відповідальності у
зв’язку із збитками (Limitations on damages), заяви та гарантії (Warranties), захист від відповідальності та
відшкодування збитків (Indemnity), конфіденційність (Confidentiality), примірники (Counterparts).
Студентам пропонується виконати інтегроване завдання на опанування теоретичного та лексичного
матеріалу:
а) доберіть визначення (мету) до назви стандартного положення.
Текстовий матеріал до завдання:
Who pays the legal fees of another party in case of losing a legal dispute (Cost and Attorney’s Fees);
How the disputes are resolved, through arbitration proceedings or in a lawsuit (Arbitration);
The legislation of what country will be applied to solve a dispute (Choice of Law);
In what country will be lawsuits filed in case of a dispute (Jurisdiction);
If a provision of an agreement is violated, this provision permits a party to give up the right to sue the
other party, maintaining this right to sue if the breach happens in the future (Waiver);
This provision allows to sever a specific provision of the agreement, while the rest of the agreement
stays valid (Severability);
This clause states that the provisions contain the final agreement between the parties, and the earlier
agreements or memoranda of understanding lose their effect (Integration);
Attachments are included and constitute integral part of the agreement (Attachments);
How the parties will communicate regarding the performance of the agreement (Notices);
The parties agree on the relationship between them, as partners or employer/employee (Relationships);
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The provision states whether the parties may transfer their rights or obligations under the agreement to a
third party (Assignment);
The provision suspends the agreement for the period of duration of unforeseen events (Force Majeure);
The headings of the provisions do not hold any specific information or significance (Headings);
The provision limits the amount of damages paid in the event of a dispute (Limitations on Damages);
Representations and assurances of the parties regarding their obligations under the agreement
(Warranties);
The party agrees to pay damages to a third party that arise through its fault (Indemnity);
The parties agree not to disclose specific information (Confidentiality);
How many counterparts of the agreement the parties sign (Counterparts).
б) Прочитайте положення договору, визначте його назву:
- The Parties hereto are released from responsibility for non-fulfillment of their liabilities under the present
Contract, in part or in whole, if such non-fulfillment is caused by circumstances beyond their reasonable control,
namely: fire, flood, earthquake, riots, terrorism, military activity etc. Should the force majeure event arise, the
time of fulfillment of the Contract obligations is extended for the period of duration of such events.
- The Seller hereby agrees to sell, and the Buyer hereby agrees to accept and make payment for the following
equipment: _________________ supplied in full conformity with the Specifications and in complete scope of
supply as specified in Appendix No ___.
- All disputes and disagreements between the Parties hereto that may arise out of or in connection with the
present Agreement shall be settled by way of negotiations between the Parties. Should the Parties fail to come to
an agreement, the matter shall be submitted for settlement to arbitration with its seat in Stockholm, Sweden.
- This agreement supersedes all prior agreements between the Parties, written or oral, with regard to the
subject matter hereof.
- Neither Party is entitled to transfer its rights and obligations hereunder to a third party without the other
party’s consent thereto in writing.
в) Проаналізуйте зразки договорів, наданих вам викладачем. Заповніть табличку (Fill in the table. First
match the title with the definition of a boiler plate provision. Read the text of the agreement and write out the
respective provision. Single out useful language for future reference) (Табл. 1. Стандартні положення
договору).
Табл. 1.
Стандартні положення договорів
Назва стандартного положення

Мета / визначення
положення

Текст положення (із
договору)

Функціональні
зразки

Costs and attorneys' fees
Arbitration
Choice of law
Jurisdiction
Інші положення (див. вище)
Для розвитку навичок читання з метою пошуку необхідної інформації (вибіркове читання) студентам
пропонуються такі типи завдань:
Навчальні завдання – відповідь на питання, тести множинного вибору, альтернативні тести тощо.
Завдання на юридичний аналіз тексту договору з метою наближення навчальної ситуації до реальних
обставин професійної діяльності, наприклад:
Юрист склав текст договору, користуючись шаблоном. Знайдіть невідповідності (наприклад,
договір між компаніями з України, а місцем юрисдикції зазначена Швейцарія; сума відповідальності
перед третіми сторонами перевищує вартість договору тощо);
Поясніть, якими будуть наслідки, якщо випустити певне положення договору;
Вирішіть, які положення договору врегульовують певні ситуації: наприклад, невчасне
постачання партії товару; недотримання стороною положення про конфіденційність; залучення третіх
осіб до виконання умов договору тощо;
На другому етапі навчання навичок укладання та тлумачення англомовних договорів студенти
укладають договори на базі шаблонів. Корисним ресурсом для завантаження типових положень та
зразків договорів англійською мовою є веб-сайт English-Grammar.biz. Студентам пропонується
заповнити пропуски в договорах мовленнєвими зразками, опанованими на попередньому етапі; вставити
інформацію, якої бракує, з огляду на решту положень (пропущені назви сторін, обов’язки, заголовки,
логічні блоки), з наданням відповідних підказок або без них. Також студентам пропонується укласти
окремі положення із переліку стандартних на підставі вивчення тексту договору.
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На третьому етапі студентам надається ділова ситуація, для якої необхідно розробити договір
самостійно. Так, наприклад, пропонується розробити договір на експорт продукції компанії, яка
функціонує у місті (для Житомира, наприклад, такою компанією є 'Kromberg & Schubert'). Визначаються
сторони договору, предмет договору, а студенти в групах мають укласти текст договору, після чого в
групах обговорити недоліки та переваги кожного варіанту.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. У статті визначено алгоритм роботи над
розвитком навичок студентів юридичних спеціальностей укладання та тлумачення договорів
англійською мовою. Розроблено серію завдань на опанування теоретичного та мовленнєвого матеріалу та
визначено ресурси для опрацювання під час вивчення курсу англійської мови професійного
спрямування. Результати розвідки доцільно використовувати при розробці методичного посібника з
укладання текстів англомовних договорів для курсу англійської мови для студентів юридичних
спеціальностей.
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Ващенко С. В., Мороз М. В. Подготовка студентов юридических специальностей к составлению и
толкованию англоязычных договоров.
В статье исследованы пути усовершенствования курса английского языка для студентов юридических
специальностей посредством внедрения учебного материала для формирования и развития навыков
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составления и толкования договоров на английском языке. Определены типы учебного материала,
установлены три этапа работы с договорами на английском языке: ознакомление с типами и
структурой договоров, составление текста договора на основании образца и самостоятельное
составление текста договора. Разработана серия заданий и упражнений с целью развития
соответствующих навыков.
Ключевые слова: навыки составления и толкования договоров, английский язык для студентов
юридических специальностей, ознакомительное, изучающее и просмотровое чтение.
Vashchenko S. V., Moroz M. V. Training Law Students to Draft and Interpret Agreements in English.
One of the key issues of training legal professionals in Ukraine is lack of competence in applying English in
their professional domain. While speaking remains a crucial part of language competence, more attention needs
to be paid to reading and writing skills connected with drafting and interpreting agreements in view of the actual
professional needs of future legal specialists. The article therefore is aimed at studying the specific skills to be
developed that form the competence of drafting and interpreting agreements in English, followed by developing
a working algorithm for building and developing the aforementioned skills. The material used for research
mainly comprises a vast body of agreements concluded by reputable organizations and available in the public
domain.
The following stages of developing skills of drafting and interpreting agreements were singled out based on the
results of the study: a) introducing the types and the structure of agreements; b) drafting an agreement based on
a template; c) unassisted drafting an agreement.
The set of tasks suggested to develop the aforementioned skills is based on the existing algorithms of teaching
scanning, skimming reading and reading for detail. The tasks range from introducing the theoretical material to
those reflecting actual professional context of legal professionals. From studying general and boilerplate
provisions of agreements, students proceed to analyzing the linguistic peculiarities of contracts and go on to
interpreting existing agreements to analyze the significance of each paragraph. The algorithm leads the students
to independent drafting of an agreement with a follow-up group analysis.
Key words: training legal professionals, drafting and interpreting agreements in English, scanning reading,
skimming reading, reading for detail.
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ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНИХ
КОНЦЕПЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглянуті сучасні підходи до визначення поняття ''громадянськість'', ''громадянське
суспільство'', ''громадянські цінності''; виділені основні ознаки глобального громадянського суспільства.
Автор досліджує теоретичні погляди зарубіжних вчених з проблеми громадянськості, системи
громадянських цінностей в науковій літературі, визначає характерні особливості різних зарубіжних
наукових концепцій в контексті проблематики дослідження, визначає шляхи реалізації громадянських
цінностей в сучасній освіті. Автор зазначає, що в даний час загальновизнаною є необхідність
громадянського виховання молоді, розробки єдиної державної політики в галузі громадянської освіти та
виховання, загальнонаціональної мети й громадянської ідеології, які могли б консолідувати українське
суспільство на основі загальнонаціональних і громадянських цінностей.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянськість, громадянська освіта, громадянське
виховання, цінності, громадянські цінності, старшокласники, освітній заклад.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність дослідження громадянських цінностей
обумовлена соціально-економічними й політичними перетвореннями, що відбуваються в Україні. Для
успішної реалізації українського соціокультурного проекту необхідним є високий рівень сформованості
громадянських цінностей у молоді. Громадянське суспільство сьогодні розглядають як систему
суспільних інтересів (економічних, соціальних, культурних тощо), яка виражає різноманітні цінності,
інтереси й потреби членів суспільства. Протягом останніх десятиліть проблема громадянських цінностей
стала основним пріоритетом в освітніх дослідженнях. Це підтверджується тим, що все більше закладів
освіти вводять теми громадянських цінностей як при викладанні предметів, так і в процес виховної
роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема системи громадянських цінностей,
громадянськості, глобального громадянства розкрито у ряді досліджень зарубіжних науковців – С. Бок,
Б. Боуден, Х. Булл, Л. Девіес, Д. Ікеда, М. Едвардс, М. Кальберг, Дж. Кін, Р. Крабтрі, К. Лім,
М. МакКензі, Р. Манк, Х. Шаттл, Я. Шольте, Л. Шульц та ін.
Мета статті полягає у визначенні основних ідей формування громадянських цінностей особистості в
зарубіжних освітніх теоріях та концепціях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кінець ХХ століття часто називають добою глобалізації.
І хоча існують численні дискусії, як саме відбувається глобалізація, проте загально прийнятим є факт, що
глобалізації характерна еволюція націоналізму, тому економічні, соціальні й політичні сили намагаються
усереднити ''світ'', оскільки вільний потік торгівлі, капіталу та інформації щомиті робить нас більш
обізнаними та стійкішими, ніж будь-коли раніше [1]. Глобалізація викликала низку як позитивних змін –
від демократизації, поширення інформації про права людини до збільшення потоків інформації, так і
негативних тенденцій – загострення глобальних проблем. Саме тому, зазначає Д. Ікеда, глобалізація ''є
контрастом світла і темряви'' [2: ІХ].
Громадянське суспільство – це об'єднання людей, які мають спільні цінності й уявлення про спосіб й
стиль життя. Громадянське суспільство є системою відносин, свідомості й діяльності, що створюють
передумови для самореалізації індивідів, соціальних груп, окремих націй та держав, людства в цілому.
Відповідно, становлення громадянського суспільства розглядається як створення середовища, в якому
формується громадська думка та система громадянських цінностей (Ю. Габермас) [3: 41].
У 2000 році Комісія ООН з питань освіти, науки й культури в XXI столітті, визначила місію освіти в
чотирьох ключових напрямках – навчання теорії й практики, життя в цілому й життя з іншими людьми.
Проте, як зазначає М. МакКензі, сучасні парадигми освіти тяжіють лише до набуття знань [4], і це чітко
продемонстровано скороченням освітніх програм і зростаючою залежністю від іспитів й тестів, які
використовуються в якості методів оцінювання якості освіти. М. Маккензі переконаний, що на сучасні
проблеми суспільства – бідність, війна, забруднення навколишнього середовища, пандемії – вплинуло
нехтування трьома іншими ключовими напрямками в освіті, які спрямовані на пропаганду гуманістичних
ідеалів й цілей. Науковці Х. Шаттл, Л. Шульц, М. МакКензі зазначають, що така гуманістична сторона
освіти може сприяти усвідомленню відповідальності перед планетою, формуватиме активну турботу й
співпереживання іншим людям як у власній країні, так і й в усьому світі [4; 5; 6].
© Власенко О. М., 2018
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Проблема громадянськості, громадянських цінностей, участі кожного у глобальному суспільстві
безпосередньо пов'язана з концепцією глобального громадянства, яка все частіше використовується як в
суспільному житті, так і в освітній сфері, оскільки все більша кількість освітніх закладів від початкової
ланки до університетського рівня переконує, що сприяють формуванню громадянськості та системи
громадянських цінностей у своїх учнів.
Проте, як це не парадоксально, але чіткі визначення понять ''громадянськість'', ''громадянські
цінності'' зустрічаються досить рідко, оскільки концепція громадянства має багато ''відтінків'' [8: 14].
Зарубіжні науковці переважно виділяють три підходи до громадянськості – неоліберальний громадянин,
основною метою якого є підвищення транснаціональної мобільності знань й навичок; радикальний
громадянин, мета якого – руйнувати домінуючі суспільні структури; і трансформаційний громадянин,
який виступає за соціальну справедливість, проти бідності, гноблення і маргіналізації [5].
Загальною думкою зарубіжних науковців є думка про глобальне громадянство, яке передбачає
формування у молоді знань, умінь та навичок, системи громадянських цінностей, необхідних для
реагування на зростаючу кількість соціальних, політичних, економічних та екологічних проблем як
країни, так і світу [9; 10]. Тому часто в зарубіжних працях громадянські цінності ототожнюються з
гуманістичними або загальнолюдськими цінностями [11; 12], які, крім конкретних вартостей, включають
емпатію, обдарованість, захист навколишнього середовища, соціальну справедливість, прагнення бути
ефективним громадянином у суспільстві, двигуном змін, а не просто пасивним спостерігачем суспільних
та світових подій, спонукаючи молодь замислюватися про своє призначення в житті [13].
Держава та суспільство не повинні недооцінювати роль освіти у вихованні в свідомості людей
громадянських цінностей – патріотизму, поваги до прав людини, толерантності, рівності, справедливості
тощо. Однак, як і при визначенні понять громадянськості, громадянських цінностей, громадянського
суспільства, не було досягнуто наукового консенсусу щодо ефективних освітніх програм для
формування громадянських цінностей. Багато в чому це пов'язано з відсутністю оцінки ефективності
використання різноманітних форм, методів й засобів в процесі формування громадянських цінностей
молоді в освітньому середовищі навчального закладу.
Звідси постає дилема – стратегії й цінності громадянства повинні бути інтегровані в освітнє
середовище загальноосвітнього закладу [10; 14], тому що стратегії формування громадянськості та
громадянських цінностей не повинні виступати в якості ''доповнень'' до освітньої програми освітнього
закладу, а, навпаки, повинні укорінюватися в статут школи, забезпечувати трансформацію культури й
життя школи. Іншими словами, за умови підготовки школярів освітніх закладів в контексті ідей
соціальної справедливості та рівності, турботи і співчуття, гуманізму, толерантності, патріотизму,
майбутні випускники освітніх закладів, ймовірно, будуть сприймати світ по-іншому [15].
Опоненти ідеї глобального громадянства припускають, що це явище скоріше характеризує прагнення
до майбутнього, а не до реальності [16: 164], це метафора, поняття, яке не може існувати, оскільки ми не
можемо бути громадянами світу, ми є громадянами своєї країни, відносимося до певної нації,
дотримуємося прав та обов'язків цієї нації відповідно до закону, тому обов'язки громадян суспільства
нерозривно пов'язані з відносинами між громадянами й державою [17]. Крім того, існування глобального
громадянства вимагає певної форми державного або світового управління. Іншими словами, саме
поняття громадянськості за межами національної держави заперечується його критиками і як можливе, і
як бажане явище. Заперечуючи ці аргументи, науковці говорять про появу транснаціональних структур й
транснаціональних інститутів управління, таких як ООН та Європейський союз, які можуть руйнувати
силу національної держави. Натомість прихильники формування глобальних громадянських цінностей
стверджують, що все більше й більше людей починають ідентифікувати себе як громадяни світу з
обов'язками, які виходять далеко за межі їх нації [14: 33].
В процесі аналізу дискусії зарубіжних науковців щодо проблеми формування громадянських
цінностей в освіті, цікавим для нас є ставлення до ''глобальних'' або ''універсальних'' цінностей, оскільки
ці цінності впливають на освітні програми багатьох навчальних закладів. Зокрема Б. Бауден зауважує, що
нав'язування глобальних цінностей є спробою прищеплення однієї конкретної культури решті світу, що
призведе до руйнування культур і, в кінцевому результаті, до культурного імперіалізму [17]. Але
Н. Дауер [18] заперечує цю позицію, оскільки ідея універсальних цінностей не обов'язково означає
цінності, які є ''загальноприйнятими'', скоріше цінності, які ''повинні бути прийняті'' [18: 126]. Синтез цих
суперечливих думок найкраще відображено в Загальній декларацiї прав людини – ''люди народжуються
вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах; кожна людина повинна мати всi права i всi свободи,
незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального
чи соцiального походження, майнового, станового або iншого становища; кожна людина має право на
свободу думки, совiстi i релiгiї; кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення
тощо''. Загальна декларацiя прав людини дає чіткі вказівки щодо стандартів життя, прав окремих осіб,
відмінностей між людьми й культурними групами. Тому саме ці права повинні бути покладені в основу
громадянської освіти й формування системи громадянських цінностей молодої людини.
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Оксфам визначає ключові елементи громадянськості: знання (соціальне правосуддя, рівність,
глобалізація, сталий розвиток, мир та конфлікт); уміння й навички (критичне мислення, вміння
ефективно дискутувати, протистояти несправедливості й нерівності, повага до людей й речей,
співпраця); цінності й ставлення (почуття власної гідності, самооцінка, емпатія, участь у соціальній
справедливості та рівності, захист навколишнього середовища тощо). Концепція формування
громадянськості і громадянських цінностей Оксфама підкреслює важливість навколишнього середовища
і сталого розвитку, а також відзначає цінність таких якостей, як почуття власної гідності й почуття
національної ідентичності [10: 7].
Відповідно до концепції формування громадянськості і громадянських цінностей Б. Бетса,
ключовими елементами громадянськості є: знання (економічні, політичні, соціальні, духовні особливості
суспільства, проблеми навколишнього середовища, етика); уміння (консультувати, вирішувати проблеми
в команді, служити іншим, протистояти несправедливості й нерівності, бути посередником при
вирішення проблем, мати здатність до інновацій, мислити й планувати складні системи, бачити проблему
з кількох точок зору); цінності (емпатія, моральність, обурення соціальною несправедливістю, бажання
жертвувати заради загального блага, бажання діяти для поліпшення світу). Слід зазначити, що Б. Беттс
пропонує орієнтуватися на активність особистості, яка буде проявлятися у готовності діяти морально,
щоб поліпшити світ [19].
Враховуючи вище сказане та не зважаючи на відсутність єдиної думки як щодо поняття
''громадянські цінності'', ''громадянськість'', так і якими знаннями, уміннями, навичками та цінностями
повинен володіти громадянин суспільства, серед науковців, викладачів та вчителів постає питання, яку
роль освітні заклади відіграють для формування громадянських цінностей молоді.
Якщо концепції зарубіжної освіти в минулих роках орієнтувалися на освіту про громадянство
(наприклад, історія конституцій, політичних інститутів) з метою підготовки політично освічених
громадян, то сьогодні освіта підкреслює необхідність заохочення активних громадян зі сформованою
системою громадянських цінностей брати участь в політичних, економічних, соціальних та екологічних
проблемах суспільства і світу. Освітній заклад повинен створити для молодих людей можливості вчитися
й виконувати свої обов'язки перед людством і світом, таким чином підготувати їх до проблем
суспільства, з якими вони будуть зустрічатися зараз і в майбутньому – бідність, соціальна нерівність,
доступ до охорони здоров'я, освіти й технологій, глобальне потепління, нераціональний видобуток
корисних копалин тощо.
Важливо зазначити, що як прихильники глобального громадянства, так і їх опоненти розглядають
освіту як швидке вирішення соціальних проблем, які посилюються глобалізацією, освіта визнана,
можливо, найповільнішим чинником соціальних змін, але єдиним ефективним. У зв'язку з цим
дослідження старшокласників освітнього закладу як резерву інтелектуальної еліти, а освітнього закладу
як шляху його формування набуває особливого наукового й практичного значення в умовах сучасних
змін в Україні.
Вирішення цієї складної проблеми і відповідальність за формування громадянськості та системи
громадянських цінностей молоді покладається суспільством на освітній заклад, який повинен
створювати сприятливі умови для оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками, розвитку їх
компетенцій та формування системи цінностей.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі. Процес
становлення громадянського суспільства в Україні є складним і суперечливим, тому важливим є не
тільки набуття власного досвіду формування громадянськості молодого покоління, але й використання
ідей, концепцій зарубіжних науковців, тому що для того, щоб сформувати систему громадянських
цінностей особистості, необхідно розуміння світових та локальних процесів й тенденцій розвитку
сучасного громадянського суспільства. Загальна середня освіта формує громадянські цінності, які
трансформуються у конкретні ціннісні уявлення та орієнтації, а освітні установи виводять школяра на
новий рівень, вводять у світ культури, в освітньому процесі передають знання про громадянські цінності,
формують вміння й навички, ціннісні уявлення про світ.
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Власенко О. Н. Проблема гражданских ценностей личности в контексте зарубежных концепций
гражданского общества.
В статье рассмотрены современные подходы к определению понятия ''гражданственность'',
''гражданское общество'', ''гражданские ценности''; выделены основные признаки глобального
гражданского общества. Автор исследует теоретические взгляды зарубежных ученых по проблеме
гражданственности, системы гражданских ценностей в научной литературе, определяет характерные
особенности различных зарубежных научных концепций в контексте проблематики исследования,
определяет реализацию гражданских ценностей в современном образовании. В настоящее время
общепризнанной есть необходимость гражданского воспитания молодежи, разработки единой
государственной политики в области гражданского воспитания, общенациональной цели и
гражданской идеологии, которые могли бы консолидировать украинское общество на основе
национальных и гражданских ценностей. Основным звеном реализации системы гражданских
ценностей в обществе есть система образования, гуманитарная составляющая которой имеет
решающее влияние, как на обеспечение целостности отдельного человека, так и человеческой
цивилизации в целом.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданственность, гражданское образование, гражданское
воспитание, национальные ценности, гражданские ценности, старшеклассники, образовательное
учреждение.
Vlasenko O. M. Problem of Youth’ Citizenship Values in the Context of Foreign Concepts of Civil Society.
The purpose of this study is to examine the role of citizenship education while building the good behavior of
citizens in the development of democratic society in Ukraine. The article considers modern approaches to the
definition of the concept of citizenship society; to the theory of citizenship values in the context of
methodological support of the theory and practice of the modern content of education formation. The author
examines the theoretical views of foreign scholars on the problem of citizenship, the system of citizenship values
in the scientific literature, determines the characteristics of various foreign scientific concepts in the context of
research problems. The author also determines the implementation of citizenship values in modern education.
Creating active citizenship is important to the flourishing of democracy of Ukrainian society, as active
citizenship lets the youth defend their democratic rights and responsibilities in the society, play an active part in
a democratic life of society. Currently, there is a universally recognized need for youth citizenship education, the
development of a unified state policy in the field of citizenship education, a nationwide goal and a citizenship
ideology that could consolidate Ukrainian society on the basis of national and citizenship values. The main link
in the implementation of the system of citizenship values in society is the system of education, the humanitarian
component of which has a decisive influence both on ensuring the integrity of the individual and human
civilization as a whole.
Key words: civil society, citizenship, citizenship education, national values, citizenship values, high school
students, educational institution.
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ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛКАМ В УЧНІВСЬКИХ РОБОТАХ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В 3-4 КЛАСАХ
У статті розглянуто актуальні проблеми роботи над попередженням помилок в письмових роботах
учнів початкових класів на уроках української мови. З метою надання методичної допомоги студентампрактикантам та молодим вчителям початкової ланки здійснено теоретичний аналіз досліджуваної
проблеми і подано її теоретичні засади; запропоновано відповідні методичні рекомендації, зроблено
висновки та окреслено перспективи подальших досліджень в означеній галузі.
Ключові слова: вимоги правильності мовлення, мовна культура, формування навичок правопису, типи
помилок, вправи, методи і прийоми роботи на уроці.
Постановка проблеми. Одним із показників культури людини, рівня її інтелекту є мовлення, яке
відповідає вимогам правильності – відповідності мовним нормам. Серед найактуальніших завдань
сучасної школи, зокрема й початкової, – формування мовної культури учнів. Ще І. Огієнко писав: "Мова
– це душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб… І поки живе мова – житиме й народ,
як національність… Не стане мови, не стане національності" [1: 11]. Тому важливість предмету
"українська мова" в початкових класах, де звучить рідне слово, важко переоцінити, а проблема
виявлення, диференціації та виправлення мовних помилок, а також пошук шляхів запобігання їм – серед
найактуальніших в сучасній початковій освіті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування навичок правопису та
попередження помилок в мовленні учнів стали об'єктом численних досліджень провідних зарубіжних та
вітчизняних психологів (Д. Богоявленський, Л. Божович, С. Жуйков, П. Гальперін), педагогів і
методистів (О. Бєляєв, М. Вашуленко, С. Дорошенко, С. Жила, О. Мельничайко, Т. Ладиженська,
К. Климова, Д. Кравчук, В. Мельничайко, К. Пономарьова, Т. Потоцька, Т. Рамзаєва, Н. Светловська,
М. Соловейчик, О. Хорошковська, С. Цейтлін, В. Цимбалюк, Г. Шелехова та ін.). Вчені наголошують, що
саме в період початкового навчання діти найінтенсивніше опановують норми усного й письмового
літературного мовлення, вчаться використовувати мовні засоби в різних умовах спілкування відповідно
до цілей і змісту мовлення.
Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дав підстави зробити висновок, що
попередження та виправлення помилок невіддільні від усієї системи роботи вчителя з навчання мови.
Така система розробляється на основі диференціації конкретних типів помилок та вивчення причин
виникнення кожного з них. Робота з попередження помилок містить такі елементи: 1) виправлення
помилок у зошитах учнів; 2) постійна робота на уроці над помилками в усному та писемному мовленні
учнів; 3) індивідуальна позаурочна робота над окремими помилками; 4) система вправ, у яких
враховуються найімовірніші помилки, аналіз текстів на уроках читання та рідної мови; 5) мовні вправи
перед написанням твору, переказу з метою підготовки до правильного використання мовних засобів
(слів, сталих виразів, речень); 6) навчання прийомам самоперевірки та редагування написаного
тексту [2: 399].
Досвідчені вчителі-практики налаштовують дітей на осмислення мовних норм, вчать їх стежити за
правильністю, точністю, різноманітністю, виразністю мовних засобів. Водночас спостереження за
навчальним процесом у початкових класах показали, що попередження помилок, особливо студентамипрактикантами, проводиться не завжди систематично, фрагментарно, адже молодий вчитель не завжди
уміє визначити тип учнівської помилки і дібрати прийоми для її запобігання або усунення. Крім того,
відсутність єдиної класифікації помилок в методичній літературі ускладнює роботу вчителя в
означеному напрямі.
Усе сказане обумовлює актуальність теми статті та визначає її мету – для методичної допомоги
студентам-практикантам теоретично обґрунтувати та описати систему роботи, що забезпечує
ефективність запобігання помилкам у письмових роботах учнів початкових класів. Досягнення
поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: здійснити теоретичний аналіз досліджуваної
проблеми, узагальнити теоретичні засади роботи з попередження помилок в роботах учнів 3 – 4 класів;
запропонувати науково обґрунтовані рекомендації для такої роботи.
У процесі досягнення поставлених мети й завдань використовувалися методи дослідження:
теоретичні – аналіз і синтез психолого-педагогічних, мовознавчих і методичних праць із досліджуваної
проблеми; метод теоретичного прогнозування для визначення об'єкта, предмета, мети, гіпотези та
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завдань дослідження; узагальнення педагогічного досвіду превентивної роботи над помилками.
Емпіричні: спостереження за навчальним процесом, бесіди з учителями-практиками, зі студентами ННІ
педагогіки; аналіз відвіданих занять, усних відповідей і письмових робіт учнів та студентів, педагогічний
експеримент, статистична обробка результатів перевірки.
Виклад основного матеріалу. Психолого-фізіологічною основою дослідження проблеми
попередження помилок є вчення про закономірності вищої нервової діяльності І. Павлова: "Все навчання
полягає в утворенні тимчасових зв'язків, а це і є думка, міркування, знання" [3: 509]. Вивчаючи
особливості засвоєння понять у дитячому віці, Л. Виготський довів, що попередня розумова діяльність,
яка формує узагальнення, "не анулюється і не зникає..., а є необхідною передумовою нової роботи
думки" [4: 26]. Таке явище називається в психології аперцепцією. Важливість цього явища доводить
більшу стійкість раніше здобутих знань, сформованих умінь і навичок порівняно з тими, які з'являються
пізніше. Іншими словами, помилку легше попередити, ніж потім її виправляти. Такий висновок підтверджує
положення, що необхідність роботи з запобігання помилкам випливає із природи мислення, обумовлена
законами психології і фізіології.
Молоді вчителі традиційно звертають увагу на орфографічні та пунктуаційні помилки, у той час як для
підвищення рівня мовленнєвої культури учнівських робіт варто звертати й на інші їх види.
Наведемо приклади лексичних помилок: повторення слів, що зумовлене бідністю словникового
запасу; неточне вживання слова внаслідок неправильного розуміння його значення (На горі сидів зайчик
(замість на горбочку); порушення правильної сполучуваності слів (Потяг робив швидкість (замість
набирав швидкість); уживання слів без урахування їх емоційно-експресивного та оцінного забарвлення
(ворони щебетали (замість каркали); вживання діалектних слів і словосполучень (хлобись в калабаню
(замість впав у калюжу) [5: 327–328].
Добираючи опорні слова для складання речень чи тексту, вчителю необхідно потурбуватися, щоб ці
слова були зрозумілими дітям. В іншому випадку школярі можуть вжити їх неправильно [6: 22–25]. Так,
діти припустились помилок, складаючи речення за опорними словами на тему "Бібліотека": На
абонентах стоять різні книги. У бібліотеці є словники, підручники, каталоги. Я люблю читати
фантастику, книжки, казки, оповідання.
Серед граматичних назвемо такі: порушення керування (дякую вас, у відміну від тебе); порушення
узгодження між підметом і присудком (Мені сподобалось ялинка), між іменником та прикметником
(веселе день народження) та ін.
Констатувальний зріз дав змогу проаналізувати помилки в письмових роботах учнів 3-4-х класів та
виявити ще й такі: порушення логічної послідовності у викладі подій, стилістичної правильності
мовлення, зокрема, вживання розмовних слів; пропуск букв у словах. Також в усному і писемному
мовленні молодших школярів зустрічається багато помилок, які в методиці навчання української мови
називають мовними.
Найповніше визначення мовних помилок і недоліків знаходимо у працях Т. А. Ладиженської: "весь
негативний мовний матеріал ділиться на помилки і недоліки. Помилка – це порушення вимог
правильності мови, порушення норм літературної мови... Недолік – це порушення вимог правильності
мови, порушення рекомендацій, пов'язаних із поняттям гарної мови, тобто багатої, точної і
виразної" [7: 30].
Однією з причин орфографічних помилок у письмових роботах учнів є розрив між теоретичними
знаннями та вміннями й навичками. В молодших школярів недостатні орфографічна пильність, навички
самоконтролю, та діти зазвичай пишуть, як чують. Серед орфографічних помилок спостерігаються,
зокрема, фонетико-графічні (пропуск букв, заміна одних літер іншими, подібними за звучанням і
накресленням, перестановка, графічне спотворення слів) та власне орфографічні (помилки у вживанні
буквосполучень ьо, йо, апострофа, м'якого знака, подвоєнь приголосних, спрощень в групах приголосних
тощо).
Для того щоб окреслити загальну картину наявних помилок у письмових роботах учнів початкових
класів, ми провели дослідження серед учнів початкових класів під час педагогічної практики студентів
ННІ педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка. Мета дослідження полягала в
тому, щоб визначити рівень розвитку мовлення учнів 3-4-х класів. У цьому полягав перший етап – збір
необхідної інформації про учнів експериментальних та контрольних груп. Для цього на уроках
української мови в 3-4 класах було проведено констатувальний зріз.
Аналіз робіт учнів початкових класів дав можливість розглянути найпоширеніші кожного з названих
типів помилок. 1) Пропуск літер (лсток- листок, зшит- зошит, дері- двері, вчір-вечір, пхнуть-пахнуть,
сльні-сильні, нги-ноги, облччя-обличчя). Пропуск букв, що позначають голосні звуки, зокрема,
пояснюється тим, що в період навчання грамоти діти недостатньо засвоїли знання про складотворчу роль
голосного у слові, тому, зосереджуючись на приголосному, пропускають голосний. Пропуск
приголосного можна пояснити близькістю розташування звуків у слові в артикуляційному плані.
Говорячи про методичні причини наявності таких орфографічних помилок, назвемо найістотнішу –
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недостатня увага вчителя до фонемного аналізу чи неправильний підхід до навчання складоподілу, ролі
голосного в ньому. 2) Заміна літер, зокрема, є, ю, я, ї, що позначають м'якість попереднього
приголосного (земла-земля, свато-свято, лутий-лютий, трете-третє). Причина їх появи: учні не
відчувають зв'язку між м'якістю попереднього приголосного звука і вимовленим голосним. Утворенню
зв'язку між приголосним і голосним найчастіше заважає ізольоване промовляння м'якого приголосного.
3) Нечисленні, але наявні і суто графічні помилки, тобто ті, що пов'язані зі схожістю графічних елементів
окремих літер: ш-щ, ш-м, л-м, п-т, р-п, т-ш, у-ч,б-д, т-н, дз-дж (баганих – багатих, травильноправильно, дібусь-дідусь, уому-чому, дзерело-лжерело). Ймовірно, причина – прогалина у навчанні
письма цих літер: відсутність зіставлення і протиставлення графічної будови літер, поелементного їх
аналізу. 4). Значну частину складають помилки, на позначення м'якості приголосних у середині та кінці
слова (силні – сильні, маленкі – маленькі, ден – день). Особливо часто помиляються у позначенні
сполучень ьо, йщ. Серед помилкових написань зустрічаємо неправильне поєднання літер ь, й з о (ному –
ньому, согодні – сьогодні, льн- льон, малований – мальований). Такі помилки можна пояснити тим, що
недостатньо проводилась робота над звукобуквеним аналізом слів, зіставленням складів із твердими та
м'якими приголосними. Серед причин – й незміцнілість дрібних м'язів руки. Списуючи чи пишучи під
диктовку, діти промовляють слова зі швидкістю, яка перевищує їх темп письма, тому пропускається одна
з двох літер, які позначають один звук.
Перевіряючи учнівські перекази і твори, учитель аналізує, чи оволодів учень інформативнозмістовими та структурно-композиційними вміннями, зокрема: усвідомлювати тему і основну думку
висловлювання; розмежовувати основне і другорядне, пов'язувати між собою думки в окремі частини
(мікротеми). Тому до змістових помилок слід віднести такі: інформаційно-тематичні (невідповідність
твору вибраній темі або змісту переказу первинному тексту; наявність інформації, не пов'язаної з
основною думкою тексту; виклад фактів, які не відповідають дійсності тощо); помилки, що порушують
структуру тексту (непропорційність частин тексту – вступу, основної частини, висновку – або відсутність
якоїсь із них, непослідовність викладу).
Отже, помилки в письмових роботах учнів можна поділити на такі: орфографічні; пунктуаційні
(неправильне вживання розділових знаків); граматичні (виникають як результат порушення граматичних
норм); лексичні; стилістичні (вживання слова, яке не відповідає стилю висловлювання); змістові;
синтаксичні (неправильна побудова речення).
Під час констатувального експерименту проведено діагностику рівня розвитку правильного зв'язного
мовлення учнів експериментальної та контрольної груп, здійснено аналіз одержаних результатів.
Зроблено висновок, що учні обох груп пам'ятають текст, але не завжди уміють логічно, послідовно і без
помилок передати його зміст, їм важко висловлювати власне ставлення до героїв та подій, описаних у тексті.
Іноді зустрічається поверхове, примітивного сприймання змісту твору.
Далі був проведений формувальний етап педагогічного есперименту, мета якого – перевірити на
практиці можливість і ефективність використання спеціальних вправ із запобігання мовним помилкам
учнів початкових класів на уроках української мови в 3-4 класах. Для експериментального навчання було
запропоновано спеціальну систему роботи. Методологічною основою розробки програми формувального
експерименту стали досягнення мовознавства, педагогіки, психології та лінгвометодики. Вона
ґрунтується на дидактичних принципах науковості, систематичності та послідовності, активності,
доступності, опори на цілісне, безпосереднє емоційне сприймання текстів; сприяння розвиткові творчих
здібностей, самостійності учнів тощо.
Означена методика містила такі компоненти: 1) спеціально дібрані тексти, що можуть бути
використані для виконання вправ, спрямованих на запобігання помилкам в мовленні учнів; це доступний,
цікавий для дітей мовний матеріал, який відповідає конкретній темі, меті і завданням уроку, допомагає
систематизувати весь комплекс завдань, спрямованих на попередження помилок; 2) методи і відповідні
прийоми роботи на уроці, спрямовані на запобігання помилкам, зокрема методи: розповідь вчителя
(прийоми використання опису, переказу, пояснення правильного написання, наочності, друкованих
джерел, технічних засобів навчання, пояснення незрозумілих слів, узагальнення етичного характеру,
формулювання теми, ідеї тексту та ін.), метод бесіди репродуктивного і евристичного характеру
(прийоми постановки запитань і завдань пізнавального та проблемного характеру, обговорення і
коригування відповідей учнів, опрацювання незрозумілих слів, аналіз тексту, формулювання висновків з
бесіди та ін.), метод вправ, у тому числі робота в парах і групах (диктанти, списування різних типів, у
тому числі творчого характеру, завдання на відтворення змісту тексту та ін.), метод самостійної роботи
(прийоми: переказ тексту, написання творів за пропонованою темою, самостійні висновки тощо).
У контрольних групах навчання проводилось традиційно, а в експериментальних – за новою
методикою. Заняття в групах з приблизно однаковим рівнем успішності відповідали чинним програмам.
На підсумковому етапі експерименту аналізувались результати дослідного навчання на основі письмових
робіт учнів – переказу з власною кінцівкою. Проведено аналіз даних: в учнів експериментальних груп
показник високого рівня сформованості умінь правильно висловлюватись становив 19 % на противагу 7 % у
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контрольних; показник середнього рівня в експериментальних – 74 %, контрольних – 63 %; низького рівня в
експериментальних – 7 %, у контрольних – 30 %.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Проведене дослідження допомогло зробити такі висновки: ефективність запобігання помилкам в
письмових роботах учнів початкових класів підвищиться, якщо робота ґрунтуватиметься на досягненнях
лінгвістичної науки, а також специфічних для уроків мови здобутках психолого-педагогічної і
методичної наук; відпрацювання відповідних текстотворчих умінь учнів початкових класів
здійснюватиметься на основі доцільної продуманої системи використання різноманітних форм, методів і
прийомів навчання, підпорядкованих сучасним вимогам. Учні експериментальних груп, де велася робота
за пропонованою методикою, продемонстрували вищий рівень сформованості зазначених умінь. Це
свідчить про ефективність розробленої методики, психолого-педагогічного забезпечення і організації
формувального експерименту.
Результати проведеного педагогічного експерименту виявили перспективи для подальшого наукового
пошуку, адже проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Потребують окремого
з'ясування розробка цілісної програми взаємопов'язаного вивчення всіх розділів науки про мову, розгляд
проблеми усунення та запобігання помилкам під час вивчення розділів мовознавства, розробка
відповідної системи вправ в позакласній роботі тощо.
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Гордиенко Е. А. Предотвращение ошибок в ученических работах на уроках украинского языка в 3-4
классах.
В статье рассматриваются актуальные проблемы работы по предупреждению ошибок в письменных
работах учеников начальных классов на уроках украинского языка. С целью подачи методической
помощи студентам-практикантам и молодым учителям начального звена произведен теоретический
анализ исследуемой проблемы и даются методические рекомендации, сделаны выводы и очерчены
перспективы дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: требования правильности речи, языковая культура, формирование навыков
правописания, типы ошибок, упражнения, методы и приёмы работы на уроке.
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Hordiienko O. A. Prevention of Errors in Pupils' Works on the Ukrainian Language Lessons (Grades 3-4).
The article goes on to say that the importance of the subject "Ukrainian language" is difficult to over-estimate,
and a problem of errors in speech and searching for the ways of their prevention are among the most actual in
modern primary education. The analysis of scientific literature on the investigated issue allowed us to draw the
conclusion, that prevention and correction of errors must have systematic character. The necessity of prevention
of errors comes out the nature of the thinking process of a child, conditioned by the laws of psychology and
physiology. The aim of the article is to ground and describe the system of work that provides efficiency of
prevention of errors in written works of pupils in primary school (for methodological help for students during
their school practice). In the process of achievement of the aim such methods of research were used: theoretical
(an analysis and synthesis of psychological, pedagogical, linguistic and methodological works in the
investigated problem; method of theoretical prognostication; generalization of pedagogical experience of
preventive prosecution of errors); empiric (watching the educational process, conversations with teachers and
pupils; analysis of the visited lessons, verbal answers and written works of pupils and students, pedagogical
experiment, statistical analysis of the results of the experiment). The establishing stage of the experiment
revealed that errors in written works of pupils can be divided into the following types: orthographic;
punctuation; grammatical; lexical; stylistic content; syntactic. The special system of work is offered in the
process of the forming stage of the pedagogical experiment. It is the methodology aimed at prevention of errors
in coherent speech of pupils. The methodology contains such components: specially selected texts and
corresponding to them methods of work in a lesson. In control groups lessons were conducted traditionally, and
in the experimental one the lessons were conducted in an experimental way. The control section was performed
in experimental and control groups; the results of the experiment were analyzed and conclusions were made.
The research helped to make the following conclusions: efficiency of prevention of errors will rise in written
works of pupils of primary school if the system of work will be carefully planned and will take into account the
age and individual features of pupils. The prevention of pupils’ errors improves understanding by them various
texts, assists in forming abilities to create texts, as well as skills to edit and analyse their own and other’s texts at
the elementary level.
Key words: requirements of rightness of speech, language culture, forming of skills of spelling, types of errors,
exercise, methods of work in a lesson.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЖАНРОВОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД
У статті простежено основні тенденції розвитку вітчизняної методичної думки щодо проблеми
жанрового аналізу художнього твору. Окреслено етапи досліджень аналізу художнього тексту
жанровим шляхом. Проаналізовано праці провідних методистів другої половини ХХ століття, які
утверджували думку про важливість впровадження у шкільну практику викладання літератури
жанрового аналізу. З’ясовано, що якісно новий період вивчення художнього твору жанровим шляхом
розпочинається з 90-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: аналіз художнього твору, жанровий аналіз, шляхи аналізу художнього твору, родожанрова специфіка художньої літератури.
Вступ. Ключовим питанням у системі філологічної освіти є формування професійних компетенцій,
що пов’язані з володінням уміннями і навичками аналізу художніх текстів. Переважно у шкільній
(здебільшого й у вишівській) практиці викладання зарубіжної літератури вчителі використовують
проблемно-тематичний, пообразний, композиційний, структурно-стилістичний, компаративний аналізи,
які не увиразнюють жанрову сутність художніх текстів. Натомість жанровий аналіз відкриває нові
горизонти пізнання художнього світу, адже вивчення генологічної природи художнього твору синтезує
аналізи усіх поетикальних рівнів.
Постановка проблеми. Опанування жанровим аналізом художньої літератури, на нашу думку,
дозволяє студентам виявляти й усвідомлювати правила, закономірності, моделі розвитку літературнохудожніх явищ, розширяти горизонти власних дослідницьких можливостей.
Мета статті – розкритті тенденції розвитку методичної думки щодо проблеми жанрового аналізу
художнього твору.
Виклад основного матеріалу. Перші спроби аргументувати доцільність застосування жанрового
аналізу художнього твору зроблені науковцями-методистами у другій половині ХХ століття.
Ідеї основоположників української методики літератури П. К. Волинський, Т. Ф. Бугайко і
Ф. Ф. Бугайко були етапним явищем у методичній думці. Одним із пріоритетних завдань у процесі
аналізу художнього твору вчені вважали вивчення родо-жанрової специфіки, зокрема на прикладі
драматичних і ліричних творів розкривали їхню жанрову своєрідність. Крім того, важливо, що,
приміром, П. К. Волинський також застерігав учителів від шаблонного підходу до аналізу художнього
твору, наголошуючи, що ''аналіз вірша треба провести так, щоб забезпечити повне і глибоке розуміння
його ідейного змісту, виявленого в образах'' [1: 8]. Так поступово прогресивні діячі методичної науки
утверджували думку про важливість впровадження у шкільну практику вивчення літератури жанрового
аналізу.
Належні передумови для подальшого теоретико-методичного дослідження родово-жанрової
специфіки художніх творів закладені в працях російських методистів у 70–80 рр. ХХ ст.
В. Г. Маранцманом, по-перше, були запропоновані шляхи й форми вивчення літературних родів і жанрів,
по-друге, дослідник їхню специфіку вивчення пов’язував з особливостями сприйняття читача. Учений
стверджував, що ключовим прийомом при формуванні жанрової свідомості є зближення літературних
родів і жанрів з різними видами мистецтва [2].
Питання жанрового аналізу порушував й О. Т. Васильківський. Дослідник, визначаючи напрямки
жанрового аналізу художнього твору, наголошував, що ''жанровий аналіз або штучно звужується
(розглядають лише деякі особливості форми твору), або, навпаки, невиправдано поширюється майже на
всю сукупність специфічних ознак форми і змісту'' [3: 50].
В обґрунтуванні методології жанрового аналізу художнього твору чільне місце належить
Е. М. Румянцевій, стаття якої була новаторською для свого часу, оскільки, по-перше, суттєво
відрізнялась від методичних праць того часу, по-друге, підкреслювала необхідність застосування
жанрового аналізу художнього твору в шкільній практиці. Увиразнимо основні положення методичних
поглядів ученого:
– жанровий аспект аналізу допомагає виявити типологічні, історично стійкі фактори й особливості
художнього твору;
– повноцінне осягнення твору мистецтва неможливе без певних уявлень читача про жанр, його
характерні закономірності й порушення;
© Грицак Н. Р., 2018
42

Педагогічні науки. Випуск 3 (94).

– аналіз в аспекті жанру дозволяє не тільки поглибити знання з літератури, але і сприяти вихованню
естетичного смаку учнів, розумінню художнього твору як явища мистецтва;
– вибір письменником того чи іншого жанру відтворює його ставлення до зображуваного й
орієнтацію на певну літературну традицію;
– вчителю важливо самому розкривати перед учнями межі, які відділяють твори різних жанрів одного
й того ж автора або різних авторів [4: 168].
Також вперше Е. М. Румянцева увагу методистів зосередила на актуальній проблемі ''уподібнення''
школярами усіх художніх творів між собою. Так, учений підкреслює, що ''у сприйнятті учнів, на жаль,
нерідко твори, що вивчаються, уподібнюються один до одного: в усіх є образи, сюжет, описи, авторські
відступи тощо'' [4: 168].
Водночас варто підкреслити відмінність у поглядах українських і російських методистів щодо
принципів впровадження жанрового аналізу (про цю особливість говорить й Н. В. Романишина).
Вітчизняним методистам було притаманне, що проблемно-тематичний, подієвий, пообразний,
комбінований, композиційний, структурно-стилістичний аналізи проводити з урахуванням жанрової
своєрідності твору. Загалом ця тенденція збережена сучасними українськими методистами, винятком є,
наприклад, дослідження Н. В. Романишиної. Натомість російські вчені-методисти здебільшого
позиціонують самостійність жанрового аналізу художнього твору. Саме ця відмінність стала
визначальною у пошуках нових шляхів аналізу художнього твору українськими і російськими вченимиметодистами.
Отже, у 70–80-х pp. XX ст. у методичній науці вперше було обґрунтовано доцільність застосування у
шкільному курсі жанрового аспекту аналізу художнього твору, що, відповідно, передбачало не лише
поглиблене засвоєння учнями теоретико-літературних понять, але й розробку схем, алгоритмів
жанрового аналізу художнього твору.
З 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній методиці починається новий етап досліджень шляхів аналізу
художнього тексту. Насамперед, окреслимо загальнометодичні проблеми шкільного аналізу, які
репрезентовані у працях Н. І. Гричаник, А. О. Вітченко, О. О. Ісаєвої, О. М. Ніколенко, Л. В. МацевкоБекерської, Л. Ф. Мірошниченко, Б. Б. Шалагінова, Ф. М. Штейнбука та інших (на прикладі вивчення
зарубіжної літератури); Н. Й. Волошиної, В. П. Марка, А. Л. Ситченко, Є. А. Пасічник, Г. Л. Токмань та
інших (на прикладі роботи з творами української літератури), але з урахуванням аналізу родо-жанрової
специфіки художньої літератури.
Так, у посібнику ''Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах''
Є. А. Пасічник наголошує, що ''виробити в учнів звичку аналізувати художній твір з урахуванням його
особливостей, навчити їх бачити жанрову розмаїтість, художню неповторність літературних творів –
одне з найважливіших завдань учителя літератури'' [5: 291]. Актуальною є думка вченого, що ''проте
далеко не завжди у школі під час аналізу твору враховується його жанрова природа та своєрідність,
особливості творчого бачення митця'' [5: 291]. Висуваючи цю тезу, Є. А. Пасічник підкреслює той факт,
що ''врахування генеалогічної (жанрової) природи художнього твору – неодмінна умова аналізу твору в
єдності змісту і форми'' [5: 291].
Авторський колектив навчально-методичного посібнику ''Наукові основи методики літератури''
(2002), визначаючи принципи аналізу художнього твору, одним із головним називають принцип
науковості, суть якого полягає в ''проведенні аналізу твору з позиції сучасного літературознавства;
врахуванні ідейно-художньої своєрідності виучуваного твору, його родової та жанрової
специфіки'' [6: 25]. Також рекомендують аналіз художнього твору ''будувати, виходячи з його ідейнохудожніх особливостей та родової і жанрової специфіки'' [6: 31]. Аналізуючи види літературних занять,
учені зауважують, що ''певний вплив на зміст і характер вступних занять має також і те, до якого роду й
жанру належить твір, що читатиметься. Перед читанням драматичного твору учнів слід підготувати не
тільки до сприйняття ідейно-тематичного змісту, а й провести бесіду про особливості викладу
художнього матеріалу в ньому, композиції, прийомів творення характерів; визначити, чим п'єса подібна
до епічного твору й чим відрізняється від нього'' [6: 25].
Наступним важливим кроком у вивчення художнього твору з урахуванням родово-жанрової
специфіки став підручник Л. Ф. Мірошниченко ''Методика викладання світової літератури в середніх
навчальних закладах'' (2000, 2007 і 2010). У ньому вчений репрезентує параграфи, які увиразнюють
особливості вивчення епічних, ліричних і драматичних творів. Наприклад, розповідаючи про специфіку
вивчення епічного твору, Л. Ф. Мірошниченко зазначає, що ця ділянка роботи вчителя повинна
охоплювати три етапи: підготовчий, виконавчий, підсумковий, а також дослідниця ''визначає методичні
прийоми для розв’язання проблем, які сприятимуть ефективному вивченню епічних творів'' [7: 282].
Учений-методист розмірковує й над проблемою шляхів аналізу епічних творів, акцентуючи увагу на
тому, що обраний шлях аналізу залежить від тематичного блоку програми і кількості годин.
Л. Ф. Мірошниченко застерігає майбутніх учителів-філологів від шаблонного підходу до аналізу
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художнього твору, наголошує, що вчитель зобов’язаний звернути увагу на фактори, що впливають на
вибір кожного з варіантів аналізу художнього твору в конкретній навчальній ситуації.
Розглядаючи проблему вивчення ліричних творів у старших класах, Л. Ф. Мірошниченко рекомендує
уважно прочитати рубрику ''Теорія літератури'', лише після цього обирати шлях аналізу твору. Серед
запропонованих методистом шляхів також є вивчення творів за темами, мотивами, жанрами. Учений
наголошує, що ''поетапне вивчення лірики може забезпечити така послідовність: рід – вид –
жанр'' [7: 317]. Отже, учений-методист радить майбутнім учителям-словесникам ознайомитися з усіма
видами аналізу, які існують у літературознавстві.
Належні передумови для подальшого теоретико-методичного дослідження заявленої проблеми, хоча
й опосередковано, закладені в наукових студіях О. О. Ісаєвої. Нею розкрито методологічні засади
проблеми розвитку читацької діяльності школярів. Мова йде, насамперед, про монографію ''Теорія і
технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури''
(2003) [8]. Методистом було запропоновано систему ефективних методів, прийомів, видів, форм та
засобів навчання, яка спрямована на розвиток читацьких умінь та навичок школярів. Безперечно, що
апробована робота слугує не лише практичним підґрунтям глибинному аналізу художнього тексту (й
жанровому зокрема), але й допомагає у вирішенні актуальної проблеми сьогодення – загального
зниження читацької культури, сприяє відновленню культу книги, розвиває інтелектуальний, пізнавальноестетичний потенціал учнів та студентів.
Вагомий внесок у розвиток теорії аналізу художнього твору зробив А. Л. Ситченко. У контексті
окресленої проблеми методист зосереджує свою увагу й на питанні ''особливості навчання аналізу творів
різного літературного роду й виду'' та підсумовує, що в учнів ''найвищим показником їхніх літературних
знань і вмінь вважаємо здатність до адекватної інтерпретації художнього твору з урахуванням його
родової й жанрової специфіки'' [9: 34].
Питання, як вивчати епічний твір, порушено й у навчальному посібнику Ф. М. Штейнбука ''Методика
викладання зарубіжної літератури в школі'' (2007). Головною тезою щодо аналізу художнього твору
можемо вважати наступну думку: ''Методична ефективність аналізу як епічних, так і драматичних та
ліричних творів якщо і повинна спиратися на їхню родову чи жанрову природу, то радше у спосіб
опосередкований, який дозволяє не йти ''услід за автором'', а привнести в аналіз щось таке
екстраординарне, що дозволить побачити не тільки і не стільки розгортання ланцюжка подій, емоцій,
суперечностей, скільки їхній глибинний зміст (що власне і становить суть та завдання аналізу художніх
творів у школі)'' [10: 222]. Отже, дослідник також активно виступає проти пасивного, шаблонного та
схематичного вивчення художнього твору.
Роздуми щодо родо-жанрової специфіки художньої літератури в методичному дискурсі знаходимо й в
посібнику Л. В. Мацевко-Бекерської ''Методика викладання світової літератури'' (2011), зокрема
дослідниця наголошує, що ''теоретичні аспекти літературної генології достатньо репрезентовані
численними монографіями, фаховими публікаціями, тому варто зосередити свою увагу на методичному
вирішенні цієї частини вивчення літератури'' [11: 155]. Так, Л. В. Мацевко-Бекерська, узагальнюючи
навчально-методичний досвід, надає такі методичні поради щодо цілісного осмислення епічного твору:
заохочувати до індивідуального читання; здійснювати коментування незрозумілих слів, словосполучень
тощо; складати план; застосовувати творчі форми, інтерактивні вправи та завдання. Отже,
Л. В. Мацевко-Бекерська рекомендує традиційні навчально-методичні форми поєднувати з сучасними
педагогічними технологіями.
Проблема аналізу художнього твору перебуває у колі інтересів Н. І. Гричаник. Дослідниця визначає
головні тенденції навчання студентів аналізу твору, серед них актуальними, з погляду жанрового аналізу
є такі: відсутність окремих практичних і лабораторних занять з тем дослідження; домінування
традиційних методів, прийомів і видів навчальної діяльності, що значно гальмують процес вироблення у
студентів професійно-методичних умінь і навичок аналізу прозових творів; ігнорування жанрової
природи виучуваного твору значно звужує студентське розуміння його мистецької цінності [12: 39].
Цікавим є висновок Н. І. Гричаник щодо критеріїв сформованості вмінь аналізувати художні твори,
до яких дослідниця відносить такі компоненти: теоретико-пізнавальний; предметно-діяльнісний;
аналітико-синтетичний. Визначені критерії дозволили методисту обґрунтувати рівні сформованості
вмінь студентів. Погоджуємось із Н. І. Гричаник, що саме вміння моделювати план-конспекти уроків
різних типів і форм проведення, з урахуванням жанрової специфіки творів і розглядати художній текст у
жанрово родовій специфіки, це, відповідно, достатній і високий рівень студентів.
Як бачимо, Н. І. Гричаник експериментально підтвердила доцільність використання жанрового
аналізу художнього твору у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників.
Отже, огляд науково-методичних праць на зламі ХХ–ХХІ ст. показує, що дослідники:
1) наголошують, що аналіз твору має будуватися з урахуванням його жанрово-родової специфіки,
відповідно, утверджують науковий підхід аналізу літературного твору;
2) окреслюють основні напрямки реалізації цієї проблеми;
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3) пропонуючи різнопланові шляхи аналізу, застерігають від шаблонного підходу до аналізу
художнього твору, натомість рекомендують обирати результативну стратегію аналізу художнього твору,
яка повинна викликати зацікавленість учня;
4) переважно не диференціюють форми, прийоми, види навчальної діяльності при аналізі різних
жанрів.
Напрацьовані вітчизняною методичною наукою загальні підходи до вивчення родово-жанрової
специфіки художніх творів розвинуті та увиразненні в науково-методичних студіях ХХ – початку
ХХІ століття, насамперед, сучасних українських дослідників М. І. Васьків, Н. В. Романишиної,
Л. В. Скорини, М. Е. Шульгун.
Цікаві матеріали подані у статті М. І. Васьків ''Формування теоретико-літературних знань про роман
як жанр на уроках української літератури в ЗОШ'' (2008) [13]. Дослідник зосереджує увагу методистів на
важливому питанні, а саме засвоєння учнями генологічних теоретико-літературних знань, наголошуючи
при цьому, що якісне опанування вміннями та навичками їх використовувати ''ускладнюється тим, що
абсолютна більшість типів шкільного аналізу твору – проблемно-тематичний, пообразний,
композиційний, структурно-стилістичний – не передбачає активного вивчення жанрової сутності
літературних текстів'' [13: 28]. Учений впроваджує думку, що саме ''цілісний аналіз літературного твору
дає найширші можливості для засвоєння генологічних теоретико-літературних знань та знань жанрової
своєрідності кожного конкретного тексту'' [13: 28]. Хронологічний огляд основних етапів і шляхів
процесу формування теоретико-літературних знань про роман як жанр на уроках української літератури
дозволив М. І. Васькову дійти висновку, що ''процес засвоєння теоретико-літературного матеріалу має
нерозривно поєднуватися з глибоким аналізом поетики пропонованих до вивчення у школі романів,
який, своєю чергою, передбачає вміле застосування отриманих знань про жанрову сутність
роману'' [13: 32].
Узагальнення надбань з теорії та практики аналізу художнього твору представлені в навчальному
посібнику Л. В. Скорини ''Аналіз художнього твору'' (2013), що покликаний, за словами автора, ''навчити
студентів аналізувати художній твір в цілому й окремі його компоненти та елементи: тематику,
проблематику, художню мову, сюжет, композицію тощо'' [14]. Важливо, що одним із завдань
пропонованого посібника є ''засвоєння технології аналізу твору в його родовій і жанровій специфіці'', що
відображено у відповідному розділі, зокрема ''Аналіз родової, видової та жанрової форми твору''.
Так, Л. В. Скорина рекомендує роботу з аналізом жанру художнього тексту проводити у три етапи:
1) визначити літературний рід; 2) у межах визначеного роду визначити його жанр, співвіднести твір з
традиційними жанровими різновидами; при наявності авторської дефініції – перевірити її точність;
3) визначити жанрову своєрідність твору (жанрову традиційність чи новаторство); якщо твір не
співвідносний з існуючими жанровими формами – уточнити і описати його жанрові форми [14: 399].
Л. В. Скорина визначає й головне завдання жанрового аналізу, зокрема ''виявити, якою мірою
жанрова форма сприяє розкриттю ідейного змісту твору, наскільки вона адекватна йому'' [14: 400].
Водночас акцентує увагу на складних випадках генологічного аналізу, якими вважає ''авторські жанрові
підзаголовки, які не збігаються із сучасними уявленнями жанру'' [14: 400]. Цілком погоджуємось із
рекомендацією вченого, що ''для правильного розуміння авторського задуму необхідно з’ясувати, як
сприймав цей жанр автор і його сучасники'' [14: 400]. Вважаємо за доцільне підкреслити наступну думку
Л. В. Скорини, оскільки визначена ознака є однією із структурних елементів у нашій авторській
орієнтовній схемі компаративного жанрового аналізу художнього твору. Цитуємо: ''письменник свідомо
застосовує жанр для вираження певного змісту, це визначає його ставлення до зображуваного, засвідчує
орієнтацію на літературну традицію… творчу манеру письменника тощо'' [14: 400–401].
Вагомою частиною цього розділу є детальний огляд ієрархії епічних, драматичних і ліричних жанрів,
а також констатація найважливіших типологічних ознак жанрової структури художніх текстів. Так,
приміром, Л. В. Скорина радить з метою спрощення жанрового аналізу лірики застосовувати ''систему
домінант, які характеризують певний ліричний різновид. Наприклад, основна увага зосереджена на сфері
роздумів: якщо є мотиви елегійного (іноді баладного) змісту – це думка'' [14: 387–388]. Крім цього, автор
позиціонує думку, що ''категорія жанру під час аналізу має менше значення, аніж категорія роду, але в
окремих випадках знання жанрової природи твору допоможе в аналізі, вкаже, на які аспекти сліз
звернути увагу'' [14: 402]. Дозволимо собі не погодитись з другою частиною наведеної цитати, адже на
думку І. О. Денисюка ''жанр як історично сформований синтез істотних властивостей змісту і форми ряду
творів у певному їх структурному типі є відносною сталістю, спроможною до постійного оновлення,
акумулятором досвіду поступальної еволюції мистецтва, способом існування літературного твору,
закономірністю розвитку красного письменства'' [15: 3].
Цікавою є стаття Л. В. Скорини ''Формування умінь і навичок аналізу малої прози у вищих закладах
(на матеріалі оповідання Валер’яна Підмогильного ''Гайдамака'')'' (2015), яка містить практичні
рекомендації, адресовані викладачам і студентам, щодо аналізу-інтерпретації малої прози. Автором
запропоновано орієнтований алгоритм аналізу-інтерпретації, що складається з 11 кроків. Фаховий
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інтерес у нас викликає власне 9 крок – аналіз жанрової форми, який передбачає розкриття специфіки
жанру оповідання. Дослідницею окреслено формальні структурні елементи оповідання (одноподієвість,
одна головна настроєва домінанта, один головний герой, мінімальна кількість другорядних та
епізодичних персонажів) [16]. Щоправда, у своїх статтях Л. В. Скорина не пропонує ані методичних
прийомів, ані форм і видів навчальної діяльності студентів щодо розкриття специфіки жанру оповідання.
Отже, запропоновані ідеї Л. В. Скорини безумовно допоможуть учителю-філологу організувати
роботу з жанровим аналізом художнього твору, а студентам-словесникам розширяти горизонти власних
дослідницьких можливостей і обрати оптимальний шлях осмислення художнього твору.
Помітним явищем у методичній науці стала монографія Н. В. Романишиної ''Українська художня
мала проза: теоретико-методичні аспекти вивчення'' (2013) [17]. Ця праця є єдиною в Україні, в якій, поперше, зосереджена увага на актуальній методичній проблемі, а саме, що ''жанр або не визначається, або
дається лише мікрожанрове визначення; обґрунтування жанротворчих чинників неточне, непереконливе;
відсутнє чітке розмежування, наприклад, ''оповідання'' й ''новели'', ''повісті'' й ''оповідання'' та ін.; сюжет,
проблематика, конфлікт, ідейний зміст творів розглядаються без органічного зв’язку з жанровими
законами; проза низки письменників аналізується переважно на проблемно-тематичному рівні'' [17: 12].
По-друге, автор аргументовано доводить, що ''уміння аналізувати твір в аспекті жанру – важлива
складова професійних знань та вмінь майбутніх учителів-словесників'' [17: 12]. Саме тому
Н. В. Романишиною обґрунтовано і репрезентовано методичну систему вивчення художніх творів малої
форми жанровим шляхом аналізу, визначено особливості вивчення жанрово-видових форм художньої
малої прози, окреслено методичні орієнтири формування генологічної компетентності майбутніх
учителів української літератури і проаналізовано з урахуванням сучасних жанрових теорій оповідання,
новели, художній нарис тощо.
Мету жанрового аналізу Н. В. Романишина вбачає в ''осягненні внутрішньолітературного розвитку,
т.зв. ''літературної генетики'' [17: 48]. Ефективним методичним засобом у розв'язанні цієї мети учений
вважає осягнення студентами ''теоретико-літературних відомостей, досвіду визначати жанр художнього
твору, набутих у школі'' [17: 49]. Цілком погоджуємось із Н. В. Романишиною, що пропедевтичне
осмислення жанрової специфіки, яке закладається учням у логічній послідовності в середніх і старших
класах, сприяє подальшому формуванню цієї професійної компетенції у студентів.
Визначальна особливість жанрового аналізу, на думку дослідниці, полягає у впливі на ''активність
реципієнта'', оскільки, як правомірно підкреслює Н. В. Романишина, ''жанр – низка втілених автором
естетичних прийомів, з якими частково знайомий читач; читання художнього твору певного жанру
ґрунтується на спадкоємності сприйняття'' [17: 49].
Заслуговує на увагу представлені орієнтовні методичні схеми аналізу оповідання, новели, художнього
нарису тощо. Учений рекомендує проводити жанровий аналіз творів малої прози за таким етапами:
визначити родову основу твору; охарактеризувати загально видові ознаки; увиразнити конкретножанрову специфіку; окреслити індивідуально-авторську модифікацію; вписати художній твір
аналізованого жанру у генологічну свідомість творців та споживачів культури [17: 52].
Звернемо увагу на подану рекомендацію Н. В. Романишиної, зокрема ''вчитися уточнювати жанр краще на
''взірцевих'' творах, які представляють еталонну жанрову модель'' [17: 52].
Дослідниця пропонує низку приймів та видів навчальної роботи студентів. Наведемо найцікавіші з
них: написання твору за законами белетристичного жанру; відбір методичного забезпечення, написання
структури семінарського заняття у 10 класі; створення студентами власної методичної моделі уроку, на
якому визначання жанрової природи твори було б основною складовою аналізу.
Ефективність реалізації жанрового аналізу малої прози Н. В. Романишина вбачає в особливих
методичних прийомах аналізу, серед них: схоплення найперше ''цілокупності думки'' автора, що впливає одразу,
не подрібнюючись; оцінка невеликого об’єму в аспекті особливої змістовності (стягнутості всієї розповіді
в один вузол); пояснення феномену досягнення автором конструктивності, динамічності,
сконцентрованості художньої енергії на мінімальній площі [17: 520].
Вважаємо, що однією з цінностей дослідження Н. В. Романишиної є вивчення питання пошуку
спільностей та відмінностей у жанрових утвореннях за типологічним принципом. Слушним є твердження
методиста, що ''якщо навчити студентів використовувати метод типології, аналізуючи твори малих
жанрів українських письменників певного історико-літературного періоду, вони зможуть визначати
спільні та диференційні структурні й функціональні ознаки в оповіданнях, новелах, нарисах …, їх
жанрових модифікаціях, розширяючи уявлення про стійкі (константність), повторювані
(репродуктивність) та еволюційно змінні (лабільність) атрибути жанру'' [17: 65].
Отже, Н. В. Романишина, узагальнивши здобутки попередніх десятиліть, уперше в історії методики
літератури накреслила основні напрямки вивчення художніх текстів малої прози шляхом жанрового
аналізу. Впровадження та урахування цих методичних матеріалів, по-перше, сприяє збагаченню науковометодичного інструментарію, по-друге, є надзвичайно важливим для формування професійної
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компетенції майбутніх учителів-словесників, по-третє, створює простір для подальших науковометодичних розвідок.
Заслуговують на увагу практичні рекомендації у статті М. Е. Шульгун ''Жанрова динаміка: методика
вивчення (на матеріалі роману Д. Данилова ''Опис міста'')'' (2016), у якій подано поетапне пояснення
студентам аналізу художнього твору в аспекті його жанрової неповторності. Розглянемо запропоновані
дослідником етапи. На першому етапі М. Е. Шульгун радить викладачам аргументувати студентам вибір
художнього твору для жанрового аналізу. Так, на думку вченого ''саме Д. Данилов випробовує традиційні
структурні принципи травелогу й одночасно обновляє код метажанру'' [18]. На другому – повторити
визначення ''жанр'', охарактеризувати специфічні типологічні ознаки жанру ''подорожі'' з урахуванням
його жанрових модифікацій, що сформувалися у сучасній літературі. Для успішної реалізації цього етапу
навчальної роботи студентів М. Е. Шульгун розроблено алгоритм навчальних дій:
1. Проаналізувати типові структурні ознаки жанру подорожі.
2. Виокремити типові елементи жанру ''подорожі'' у романі Д. Данилова ''Опис міста''.
3. Визначити основні вектори оновлення ознак жанру ''подорожі'' у романі.
Для увиразнення авторської специфіки жанру твору вчена рекомендує під час аналізу
використовувати такі види робіт: аргументувати вибір географічного орієнтира; пояснити читацькі
сподівання; дати відповідь на питання ''навіщо здійснюється подорож?''.
Здійснений студентами поетапний жанровий аналіз роману Д. Данилова ''Опис міста'', правомірно
зазначає М. Е. Шульгун, показує, що ''авторові вдалося в межах досліджуваного жанру не тільки
успадкувати наявні традиції, але й оновити даний жанр'' [18].
Значимим є висновок ученого, зокрема ''жанровий аналіз художнього тексту є важливим і необхідним
інструментом розвитку предметної складової професійної компетентності майбутнього вчителя
словесності; він формує вміння об’єктивного осмислення особливостей жанрової форми, її поетики
(способу побудови); вчить розуміти через структуру твору певну авторську естетичну концепцію
дійсності'' [18].
Отже, запропонований М. Е. Шульгун покроковий алгоритм жанрового аналізу художнього твору,
по-перше, розкриває можливості цього виду аналізу, по-друге, сприяє усвідомленню студентами як
загальні типологічні ознаки жанру під впливом авторської свідомості, національних традицій,
менталітету, соціально-історичних і економічних обставин тощо втілюються в індивідуально авторську
національну варіацію того чи іншого жанру.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз методичної спадщини засвідчує, що у
методиці літератури аргументовано доцільність вивчення художнього твору в жанровому аспекті,
накреслено певні напрямки цієї роботи. Як самодостатній напрямок вивчення художнього твору
жанровий аналіз утверджується на початку ХХІ століття в дослідженнях Н. В. Романишиної. Водночас
сучасній шкільній та вишівській практиці бракує цілісної методичної моделі вивчення жанрової природи
художнього твору в компаративному аспекті, що передбачає створення алгоритмів, схем та методичної
системи компаративного жанрового аналізу.
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Грицак Н. Р. Методические основы жанрового анализа художественного произведения:
ретроспективный обзор.
В статье рассмотрены основные тенденции развития отечественной методической науки
относительно проблемы жанрового анализа художественного произведения. Выделены этапы
исследований анализа художественного текста жанровым путем. Проанализированы работы ведущих
методистов второй половины ХХ века, которые утверждали мысль о важности внедрения в школьную
практику изучения литературы жанрового анализа. Выяснено, что качественно новый период изучения
художественного произведения жанровым путем начинается с 90-х гг. ХХ века.
Ключевые слова: анализ художественного произведения, жанровый анализ, пути анализа
художественного произведения, родо-жанровая специфика художественной литературы.
Hrytsak N. R. Methodical Basis of Fiction Genre Analysis: Retrospective Survey.
The article focuses on the principal tendencies of the development of the national methodological thought
concerning the problem of fiction genre analysis. The stages of fiction analysis studies as a genre are outlined.
The studies of the leading methodologists of the second half of the twentieth century who consolidated the
importance of introducing the genre analysis teaching literature into the school practice are analyzed.
The ideas of the Ukrainian methodology founders of literature P. K. Volynskyi, T. F. Buhaiko and F. F. Buhaiko
were a milestone phenomenon in the methodological thought. The scholars considered the study of genus and
genre specific, on the base of dramatic and lyrical works revealing their genre originality as one of the priority
tasks in the process of fiction analysis.
The expediency of the usage of the fiction analysis as a genre aspect in the school course was firstly
substantiated in methodical science in the 70s and 80s of the XX century. Methodists start working on the
development of schemes, algorithms of fiction genre analysis.
It is defined that based on genre analysis a qualitative new period of fiction learning began in the 90s of the XX
century. General methodical problems of school analysis are highlighted in the works of N. I. Hrychanyk,
A. O. Vitchenko, O. O. Isaieva, O. M. Nikolenko, L. V. Matsevko-Bekerska, L. F. Miroshnychenko, B. B.
Shalahinova, F. M. Shteinbuk and others (on the base of learning foreign literature); N. Y. Voloshyna,
V. P. Marko, A. L. Sytchenko, Y. A. Pasichnyk, H. L. Tokman and others (on the base of Ukrainian literature
works).
In the scientific and methodical works at the turn of the XX – XXI centuries, scholars outline the main directions
of this problem proposing various ways of analysis, warning against a patterned approach to the fiction analysis
and recommending choosing an effective strategy for analyzing fiction to interest students. Scientistsmethodologists confirm that the analysis of the fiction should be based on its genre-generic specifics.
Based on the achievements of national methodical science general approaches of learning generic-genre
specificity of fiction have been developing and enriching in the scientific-methodical studios of the 20th –
beginning of the 21st centuries especially in the works of modern Ukrainian scholars, such as M. I. Vaskiv,
N. V. Romanyshyna, L. V. Skoryn, M. E. Shulhun.
Key words: fiction analysis, genre analysis, ways of fiction analysis, genus and genre specific of fiction.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДРАМАТИЧНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ НА ЗАНЯТТІ ЗІ СЦЕНІЧНОЇ
МОВИ У ВНЗ
Статтю присвячено актуальній проблемі професійного становлення мовної особистості майбутніх
бакалаврів сценічного мистецтва. Спираючись на праці педагогів, філологів та мистецтвознавців,
автор окреслює місце інтерпретації у роботі над драматичним твором на заняттях зі сценічної мови.
Увага видатних акторів до мови персонажів є прикладом для наслідування студентами. Наведені
фрагменти занять підтверджують думку про важливість занурення виконавця в авторський текст
задля створення власного сценічного образу.
Ключові слова: інтерпретація, авторський задум, професійне становлення мовної особистості,
драматургія, сценічна мова, творчо-образна інтерпретація, декодування образів художнього твору.
Постановка проблеми. "Сценічна мова" як нормативна дисципліна викладається протягом чотирьох
років підготовки бакалаврів сценічного мистецтва та є однією з основних у системі мистецької освіти. Ізпоміж завдань курсу визначаємо формування у студентів умінь передавати засобами сценічної мови
авторський задум письменника, поєднувати його з власним баченням, виконувати аналіз мовних
особливостей твору, вдаватися до інтерпретації як діяльності, пов’язаної з тлумаченням його змісту.
Цілком слушною є висловлювання Н. В. Грони: "Уміння інтерпретувати текст дає можливість
долучитися до авторського розуміння світу, подорожувати в часі і просторі, збагачує духовно, розвиває
культуру мовленнєвого спілкування" [1: 28].
Актуальність дослідження. Проблема професійного становлення мовної особистості майбутніх
акторів, дикторів, ведучих театралізованих заходів є своєчасною, оскільки мовлення митців слугує
зразком для наслідування у суспільній комунікації.
Отже, метою статті є підкреслення ролі інтерпретації літературного тексту в професійному
становленні мовної особистості майбутнього бакалавра сценічного мистецтва. Об’єктом дослідження
обрано навчальне середовище ВНЗ, де здобувають освіту студенти.
Аналіз останніх досліджень. Термін "інтерпретація", відомий ще з античності, в 11-ти томному
Словнику української мови визначено як "розкриття змісту чого-небудь; пояснення, витлумачення;
творче розкриття образу або музичного твору виконавцем" [2: 39]. В. І. Шуляр так розуміє предмет
інтерпретації: "будь-які елементи літературного твору (фрагменти, сцени, мотиви, персонажі, алегорії,
символи, тропи і навіть окремі речення та слова), співвіднесені з відповідним контекстом твору або
позатекстовою ситуацією" [3: 197]. Посилаючись на думку вченого, інтерпретацію драматичного твору
майбутніми акторами на заняттях зі сценічної мови за типом вважатимемо творчо-образною
("перекладом" літературно-художніх творів на мову інших мистецтв"), а за рівнем – співвіднесемо з
поняттям декодування ("розпізнаванням, дешифруванням образів та смислів художнього твору (у цьому
разі приховані значення стають виявленими)") [3: 197–199]. Сутність зазначеного вище зв’язку
драматургії з іншими видами мистецтва окреслює О. С. Чирков: "Драматургія – історично сформований
вид мистецтва, мета і сенс якого у творенні дійства, тобто видовища, вистави, гри. Драматургія
поступово поширила свою владу не лише на поезію драматичну, але й на мистецтво театральне, оперне,
балетне, інструментальне, на мистецтво пантоміми, естради, цирку, кабаре і навіть банального концерту.
Драматургія пройшла довгий шлях від виду драматичного мистецтва до метавиду мистецтв, видовищних
за своєю сутністю" [4: 106-107].
Чому саме драматичний твір обрано об’єктом інтерпретації? Вичерпну відповідь на це запитання
можна знайти в дослідженнях Н. І. Астрахан: "Драматичний твір призначається для постанови на
театральній сцені. Як цілісність, він від початку був зорієнтований на матеріалізацію не художнім
текстом п’єси, а виставою, театральним дійством. Вистава як творча інтерпретаційна модель
драматичного літературного твору виступає як повна матеріалізація останнього. Художній текст тут
отримує "звукову" матеріалізацію, він промовляється з певними інтонаціями, у певному голосовому
регістрі, тобто, виступає як один з можливих варіантів "конкретизації" записаного художнього
тексту" [5: 139].
Виклад основного матеріалу. Формування у студентів здатності до інтерпретації літературного
твору на заняттях зі сценічної мови відбувається поступово: вже на перших заняттях шляхом тестування
з’ясовуємо рівень знань першокурсників про види і жанри художньої літератури, мовні засоби художньої
виразності, про історію театрального мистецтва, зокрема українського. При цьому наголошується, що
© Климова К. Я., 2018
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художня література і театральне мистецтво є визначальними чинниками у культурному житті
суспільства. Майбутні митці досліджують творчість видатних майстрів сцени, зокрема особливості
їхньої роботи над мовою персонажів.
Серед різноманітних виражальних засобів драматургії особливе місце посідає художнє слово. Світова
і вітчизняна драматургія відображає красу й велич мови – майстри сцени завжди були мовленнєвими
авторитетами у суспільстві, поряд з дикторами радіо і телебачення, вчителями, викладачами вищої
школи, працівниками мистецьких закладів. Відомо, яку роль у формуванні культури українського
мовлення в суспільстві відіграла творчість видатних акторів Марка Кропивницького, Миколи
Садовського, Марії Заньковецької, Панаса Саксаганського, Гната Юри, Наталії Ужвій та ін. Зокрема,
дослідники творчості Марії Костянтинівни Заньковецької зазначають, що актриса, створюючи сценічний
образ, з особливою ретельністю ставилася до авторського тексту п’єси, могла навіть змінити репліки або
відкинути ті рядки, які здавалися їй фальшивими. "Граючи все своє життя українських жінок-селянок,
М. Заньковецька на підмостках професійної сцени возвеличувала красу українського слова" [6: 87].
Літературні драматичні твори (або уривки з них), призначені для інтерпретації студентами на
заняттях зі сценічної мови, мають відповідати таким вимогам, як: 1) динаміка сценічної дії, гострота
конфлікту, привабливість образів, цікавий сюжет; 2) високий потенціал засобів художньої виразності,
індивідуалізація мови персонажів; 3) варіативність змісту реплік дійових осіб (авторського підтексту),
що дає можливість студентам використовувати різні інтонації, залежно від власного бачення образів;
4) прописані у ремарках рекомендації щодо міміки й жестів персонажів, їхньої зовнішності тощо;
5) мінімум декорацій та костюмів для зручності інсценізації п’єси (уривків). Початком інтерпретації є
читання тексту: з’ясування змісту реплік, ремарок автора, тлумачення незнайомих слів, характеристика
мови персонажів.
Як приклад, наведемо фрагмент заняття: Змістовий модуль 2. Тема: "Мова сучасних митців театру,
кіно, телебачення, ведучих масових театралізованих заходів – джерело культурного збагачення
українців". Тема 1. Основні тенденції вироблення норм сценічної мови. Питання 3. Мовні засоби
увиразнення мови персонажів художнього твору.
Завдання 1.
1). Прочитайте уривок із драми Івана Франка "Украдене щастя" (ява шоста). Усно перекажіть
зміст уривка.
Микола, по хвилі входить Жандарм з карабіном, увесь присипаний снігом, за ним Анна.
Жандарм . Дай боже добрий вечір!
Микола. Дай боже здоровля!
Жандарм . Перепрашаю, що в таку пізню пору непрошений до вашої хати набиваюся. Але там така
страшна буря, куревільниця, що не дай господи! Я з дороги збився думав уже, що або замерзну де в
заметі, або вовкам на зуби попадуся.
Анна (хреститься). Господи!
Жандарм (озирається на неї, витріщуе очі, потім перемагає себе). А так! Недалеко вже було до того.
Там під лісом чути, як вони виють. Кождої хвилі могли, бестії, зо мною привітатися!
Микола. Та роздягніться, пане, сідайте! Адже ж тепер, під ніч, далі не підете.
Жандарм . Та куди вже! Ніг своїх не чую, так промерз та змучився! Ой, господи тобі слава, що з
душею з того снігового пекла вихопився! (Обтріпується зо снігу і починає роздягатися. Микола
придивляється йому ближче.)
Микола. А ви відки, пане шандаре?
Жандарм . Та ходом з міста.
Микола. Ну, так, ходом. Але родом? Даруйте, але мені здається, що я вас десь колись бачив.
Жандарм (сміється). Ну! Чи не ще! Миколо, старий побратиме! Хіба ж ти не пізнав мене? (Клепле
його по плечі.)
Микола. Михайло Гурман! Так се ти! А ми гадали... Анно, ба, а ти хіба не пізнала Михайла?
Анна (зовсім забувшися, стоїть кінець столу і, не дивлячись на них, шепче молитву). І остави, і
ослаби, і відпусти, господи...
Жандарм (регочеться). Анно! Господине! Що се вам на побожність зібралося? Що ж то, не
привітаєтеся зо старим знайомим?
Анна (подає йому руку). Як ся маєте, пане шандар?
Жандарм (хвилю пильно глядів на неї, потім пустив її руку, зціпив зуби і відвернувся, говорить далі
тільки до Миколи). Ну, нинішньої ночі не забуду, доки життя мого. Знаєте, як я почув крізь вітер ті вовчі
голоси, та й то так недалеко – ну, гадаю собі, вже по мені! І так мені нараз мовби хто приском поза
плечима посипав. І в тій самій хвилі я побачив збоку світло. Зразу подумав, що то вовк очима блимає, але
далі бачу, що стоїть на місці... І вже я нічого більше не думав, не міркував, тілько як не пущуся бігти
півперек снігів, через якісь рівчаки, замети та плоти. І бог його знає, відки в мене стільки сили набралося.
Гримнув чоловік собою з десять разів, то правда, але богу дякую, що хоть кості цілі!
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2) Знайдіть у словниках пояснення слів: жандарм, карабін, побратим, рівчак. Знайдіть літературні
відповідники до слів: здоровля, кождий, відки, шандар, півперек, хоть. Чому автор вдається до
використання їх у репліках персонажів? Знайдіть фразеологізми, поясніть значення. З якою метою
автор застосовує їх у драмі? Охарактеризуйте мовлення кожного з персонажів.
4) Якими Ви бачите персонажів п’єси? Письмово охарактеризуйте їх.
3) Поясніть значення авторських ремарок. Прочитайте кожну репліку з їх урахуванням.
Зазначимо, що кожен зі студентів по-своєму "побачив" героїв твору Івана Франка. Наведемо уривки
виконання письмової частини завдання (на прикладі образу Михайла Гурмана):
"Михайло Гурман глибоко страждає. Він кохає Анну, його очі сповнені сліз, оскільки жінка, яку він
палко кохає, йому не належить. Голос його удавано-веселий, він намагається приховати свої почуття
від Анни і Миколи, але вираз обличчя, коли він повертається спиною, відображає страждання і відчай".
"Мовлення Михайла – народно-розмовне, у ньому чимало порушень, але розповідь свідчить про його
багату уяву і народний гумор. Мені здається, що Гурман – внутрішньо сильна людина, може
перебороти свої почуття. Репліки Михайло промовляє із веселою злістю, гіркою іронією. Він сердитий
на Анну".
Після обговорення студенти працюють над образами в малих групах (по три чоловіки). Колективний
перегляд інтерпретації твору, запропонованої кожною групою, передбачає аналіз і самоаналіз акторської
гри. Цілком органічно ознайомитися зі зразками професійного виконання твору майстрами сцени
(наживо або у відеозаписах).
Завдання 2.
1) Прочитайте у парах уривок із п’єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка". Випишіть
незнайомі слова, поясніть їхнє значення.
Іван Котляревський. ''Наталка Полтавка''
Явление2
Наталка и возный.
В о з н ы й. Благоденственного і мирного пребиванія! (В сторону). Удобная оказія предстала зділати о
собі предложеніє на самоті.
Н а т а л к а (кланяясь). Здорові були, добродію, пане возний!
В о з н ы й. "Добродію"! "Добродію"! Я хотів би, щоб ти звала мене – теє-то як його – не
вишепом'янутим ім'ярек.
Н а т а л к а. Я вас зову так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум.
В о з н ы й. Не о сем, галочко, – теє-то як його – хлопочу я, но желаю із медових уст твоїх слишати
умилительноє названіє, сообразноє моєму чувствію. Не в состоянії поставить на вид тобі сили любві
моей. Когда би я іміл – теє-то як його – столько язиков, сколько артикулов в Статуті ілі сколько зап'ятих
в Магдебурзьком праві, то і сих не довліло би навосхваленіє ліпоти твоєй! Єй-єй, люблю тебе до
безконечності.
Н а т а л к а. Бог з вами, добродію! Що ви говорите! Я річі вашей в толк собі не возьму.
В о з н ы й. Лукавиш – теє-то як його – моя галочко! і добре все розумієш. Ну, коли так, я тобі
коротенько скажу: я тебе люблю і женитись на тобі хочу.
Н а т а л к а. Гріх вам над бідною дівкою глумитися; чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я
бідна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару.
В о з н ы й. Ізложенниї в отвітних річах твоїх резони суть – теє-то як його – для любові ничтожні.
Уязвленное частореченною любовію серце, по всім божеським і чоловічеським законам, не взираєть ні
на породу, ні на літа, ні на состояніє. Оная любов все – теє-то як його – ровняєть. Рци одно слово:
"Люблю вас, пане возний!" – і аз, вишеупом'янутий, виконаю присягу о вірном і вічном союзі з тобою.
Н а т а л к а. У вас єсть пословиця: "Знайся кінь з конем, а віл з волом"; шукайте собі, добродію, в
городі панночки; чи там трохи єсть суддівен, писарівен і гарних попівен? Любую вибирайте... Ось підіть
лиш в неділю або в празник по Полтаві, то побачите таких гарних, що і розказати не можна.
2) Намалюйте словесний портрет пана возного. Охарактеризуйте його мовлення, опишіть, якими
Ви уявляєте його зовнішність, жести, голос (висота, сила, тембр). Як Ви гадаєте, чи кохає возний
Наталку?
3) Спробуйте уявити, що возний – негативний персонаж (недоумкуватий, нахабний,
самозакоханий). Прочитайте репліки, виходячи з такого бачення образу. Потім уявіть, що возний –
позитивний герой, але трішки кумедний (кохає Наталку, поважає її, намагається сподобатися, виявляє
доброту).
Завдання 3.
1) Прочитайте уривок із п’єси М. Кропивницького " Дай серцю волю , заведе в неволю". Знайдіть у
тексті метафори, поясніть їхнє значення для створення опису батьківщини героя.
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М. Кропивницький " Дай серцю волю , заведе в неволю
Ява1
Семен Мельниченко (йде згори шляхом, зупиняється, здійма бриля і ніби зачарований дивується).
Ось і любий край, і рідне село! Давно, давно я попрощався з тобою, рідна батьківська оселе, дорога
країно. Я покинув тебе ранньою весною; тоді ти була якась сумна, невесела, мов після пожежі, і на токах
тільки де-не-де маячив невеличкий стіжечок, дерева були обголені лютою зимою… Тепер ти знов
звеселіла; знов пишаєшся в скиртах та в стогах; знов хати заквітчались і потонули в зелені, і тільки де-неде біліють помеж густими садками,— то виринуть, то знову уринуть, мов лебеді на безкраїм морі. Чи
знайдеться ж у світі хоч одна людина, щоб не закохалась на цей любий, тихий та веселий рай? А он далі і
церковця божа, а ген ледве мріють вітряки; далі степ, степ синій, як море!… А он і хата милої – весела та
світла, як погляд дівочий. Чого ж це у мене на серцеві ніби похолонуло? Руки тремтять, і голова, мов у
вогні, горить… (Підходить до хати). Боже милий! Як тут гарно, скільки усякого цвіту! І свячена верба,
що вдвох на вербній з завутрені принесли і посадовили, розрослась навдивовижу; мабуть, часто
поливана. А он соняшник як височенно вигнався, ще й голову схилив, наче зажурився і думає тяжкі
думи… Нібито він розуміє і сумує, що ось незабаром прийде зима, зв'ялить його, а буйний вітер вирве
стебло з корінням і занесе його далеко…
2) Яким Ви уявляєте село? Як можна було б облаштувати сцену, щоб відтворити красу
українського села?
3) Виконайте монолог Семена, використайте прийнятні, на Ваш погляд, засоби технічної
виразності (голос, дихання, паузи, міміку, жести, пантоміміку).
Висновки. Зазначимо, що майбутні бакалаври сценічного мистецтва із великим задоволенням
аналізують авторський текст, прагнучи осягнути авторський задум, знайти підтекст, а також розкрити
власне бачення образів. Обов’язковою умовою проведення занять зі сценічної мови є створення
сприятливої для інтерпретації творчої атмосфери. "Лише на театральних підмостках можна осягнути
сценічний твір в усій його глибині та сутності. Лише на самому спектаклі можна відчути істинну
воскреслу душу п’єси в її підтексті, створеному та донесеному актором щоразу під час гри", - читаємо у
книзі К. С. Станіславського "Робота актора над собою у творчому процесі втілення: Щоденник
учня" [7: 87–88].
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Климова Е. Я. Интерпретация драматического литературного произведения на занятии по
сценической речи в вузе.
Статья посвящена актуальной проблеме профессионального становления языковой личности будущих
бакалавров сценического искусства. Ссылаясь на труды педагогов, филологов, искусствоведов, автор
определяет место интерпретации в работе над драматическим произведением на занятиях по
сценической речи. Внимание выдающихся актеров к языку персонажей является для студентов
примером для наследования. Фрагменты занятий подтверждают необходимость анализа авторского
текста для создания сценического образа.
Ключевые слова: интерпретация, авторский замысел, профессиональное становление языковой
личности, драматургия, сценическая речь, творческо-образная интерпретация, декодировка образов
художественного произведения.
Klymova K. Yа. Interpretation of a Dramatic Literary Work at a Lesson of the Stage Language at the
University.
The purpose of the stage language course is to form the ability to transfer the author's idea with the means of the
stage language, to perform an analysis of the linguistic features of the work. The materials of the research are
the dramatic works. The purpose of the article is to emphasize the role of the interpretation of the literary text in
the professional development of the linguistic personality of the future bachelors. The subject of the study is the
university environment. The main methods of scientific research is the process of interpreting the dramatic work,
comparing the vision of the students with the author's artistic image, analyzing the content and the linguistic
features of the text. Formation of students' ability to interpret a literary work is gradual: we find out the level of
knowledge of the first-year students about the types and genres of fiction, language means of artistic expression,
the history of the theatrical art. Future actors explore the work of outstanding actors. Researchers of the Maria
Konstantinovna Zankovetskaya noted that the actress, creating a stage image, cared about the play writer’s text,
she could even change the replicas or reject those lines that seemed to her false. The article concludes that
future bachelors analyze the author's text with great pleasure, trying to comprehend the author's idea, to find a
hidden meaning, as well as to reveal their own vision of the images. The creation of a favorable atmosphere for
the interpretation of the creative environment is principle.
Key words: interpretation, author's idea, professional formation of the linguistic personality, drama, stage
speech, creative-figurative interpretation, decoding of images of the artistic work.
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МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ
АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ
ФІЛОЛОГІВ
В статті розглядаються основні особливості формування англійськомовної лексичної компетентності
в читанні студентів-майбутніх філологів; дається визначення диференційованому підходу до
формування лексичної компетентності в читанні; визначаються основні дидактичні та методичні
принципи формування англійськомовної лексичної компетентності. Дана стаття розкриває ефективні
форми роботи зі студентами при формуванні лексичної компетентності.
Ключові слова: лексична компетенція, майбутні філологи, диференційований підхід, вправляння,
проблемне навчання, мотивація, інтерактивна діяльність.
Постановка проблеми. Останнім часом в педагогічній науці відбувається відчутна акцентуація уваги
науковців на конкретній особистості. Врахування індивідуальних особливостей студентів у процесі
навчання вже стало аксіоматичним у системі їхньої професійної підготовки, яка має бути покликана
надати можливість кожному студентові розкрити свої особистісні якості, професійні можливості та
здібності, створити умови для повноцінного виявлення і розвитку особистісних функцій студентів.
Індивідуальність особистості в навчальному процесі (зокрема її особливе опанування знаннями,
навичками та вміннями, досвід і мотивація) часто перебуває в гострій суперечності з колективним
характером навчальної діяльності, що породжує низку проблем, пов’язаних з оптимізацією навчального
процесу, зі зміщенням акцентів на конкретних суб’єктів навчання.
Саме це спричинило виникнення в педагогіці низки підходів – особистісно-орієнтованого (загально
гуманістичний феномен, заснований на повазі прав та гідності дитини під час навчання; програма
педагогічної діяльності, що базується на прагненні виховати особистість; освітня система, покликана
забезпечити функціонування і розвиток особистості [1]; індивідуального (підхід до навчання,
покликаний враховувати індивідуальні особливості кожного студента) [2]; диференційованого (який
передбачає використання методів, прийомів навчання залежно від мети, етапу, особливостей тих, хто
навчаються) [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміючи підхід як глобальну і системну організацію та
самоорганізацію освітнього процесу, яка охоплює всі його компоненти і, насамперед, самих суб'єктів
педагогічної взаємодії викладача і студента [3], а також поділяючи погляди багатьох науковців, які в
основі диференційованого навчання визначають [4]: а) розподіл студентів за гомогенними
типологічними групами (підгрупами), які зазвичай мають динамічний характер (тобто склад групи
змінюється за певним критерієм відповідно до типу завдання, способу його виконання тощо);
б) диференціацію цілей та змісту навчання студентів окремих диференційованих груп залежно від їхніх
психофізіологічних (увага, пам'ять, мотивація, емоції, особливості пізнавальної діяльності – аудіали,
візуали, кінестетики), індивідуально-типологічних (сенситивність, реактивність, активність, темп
реакцій, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, характер, когнітивний стиль, здібності) особливостей,
рівня навченості; в) добір найбільш оптимальних методів, прийомів, засобів, організаційних форм
навчання відповідно до психофізіологічних та індивідуально-типологічних особливостей студентів
певної типологічної групи; диференційований підхід до навчання іноземної мови визначаємо як
глобальну і системну організацію та самоорганізацію освітнього процесу, яка охоплює диференціацію
основних компонентів методичної системи (цільового, змістового, операційного, психологічного,
контролювально-коригувального) відповідно до психофізіологічних, індивідуально-типологічних
особливостей студентів, рівня навченості, об’єднаних за цими особливостями в динамічні групи.
Вирішення проблеми розроблення методики формування англійськомовної лексичної компетентності
в читанні на засадах диференційованого підходу нині є найбільш актуальною, оскільки диференційоване
навчання спрямоване на досягнення найбільш значущих та актуальних цілей (на основі висновків
О. Агошкової [5] та Л. Базарової [6]), зокрема:
а) створення сприятливих умов, що дозволяють найбільш повно реалізувати можливості кожного
студента відповідно до його індивідуально-типологічних, психофізіологічних особливостей, рівня
навченості;
б) розкриття інтелектуального та комунікативного потенціалу студента;
© Кравченко А. О., 2018
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в) забезпечення найбільш комфортних та раціональних умов формування англійськомовної лексичної
компетентності в читанні;
г) врахування рівня навченості та рівня автономності студентів під час формування англійськомовної
лексичної компетентності в читанні;
д) зміцнення інтересу студентів до іноземної мови, подолання психологічних бар’єрів в комунікації, в
читанні шляхом урахування особливостей інтерактивної взаємодії студентів;
е) стимулювання читацької активності студентів, набуття ними позитивної мотивації, зміцнення
міжособистісних взаємин серед студентів як партнерів комунікативної діяльності;
є) коригування англійськомовної лексичної компетентності майбутніх філологів упродовж першого
року навчання;
є) забезпечення відносної моногенності академічних груп в лексичній компетентності в читанні на
кінець першого року навчання;
Аналіз наукових джерел [4; 6; 7], дав можливість встановити, що диференційоване навчання
ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей студентів – рівня розвитку словесно-логічного
мислення, короткотривалої та довготривалої вербальної пам’яті, рівень мовної компетентності та
мовленнєвих умінь у рідній та/або іноземній мові; рівня навченості; схильності до навчання мови; сфери
інтересів, рівня навченості і самостійності, здібностей до мовленнєвої діяльності, типу пам'яті, ступеня
мовної інтуїції; когнітивних стилів та соціотипів, мотиваційної сфери; рівня навченості (базової шкільної
підготовки), іншомовних мовленнєвих здібностей й мотиваційної сфери студентів; типу управління
пізнавальною діяльністю студентів (аудіали, візуали, кінестетики); навчальних стилів; особливостей
когнітивно-стильових характеристик студентів (індивідуально-типологічних способів переробки
інформації: відмінності в сприйнятті, аналізі, структуруванні, категоризації та оцінюванні). Усе це
розмаїття чинників диференціації, звичайно, не може бути задіяне одночасно в процесі навчання
лексики, а також стати предметом одного наукового дослідження, тому нами обрано лише два чинники –
диференціація за рівнем навченості та автономності, які ми вважаємо найважливішими в умовах
навчання студентів першого курсу, адже вони мають суттєві розбіжності в цих двох характеристиках і
викладач має максимально ''вирівняти'' рівень навченості та розвинути рівень автономності, за
допомогою якого студенти зможуть самостійно розширювати свій словниковий запас.
Мета статті полягає у визначенні методичних принципів та підходів диференційованого формування
англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів виходячи з розуміння
диференційованого підходу до формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні як
системної організації та самоорганізації процесу формування лексичної компетентності в читанні, яка
охоплює диференціацію цілей, змісту (мовного та мовленнєвого матеріалу), методів, прийомів, засобів
(текстового матеріалу) навчання залежно від рівня навченості та автономності студентів.
Виходячи з такого розуміння диференційованого підходу до формування англійськомовної лексичної
компетентності в читанні, перед нами постає найважливіша проблема – визначити рівень навченості
студентів першого курсу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для перевірки рівня навченості лексики студентам було
запропоновано виконати низку завдань на основі текстів, які передбачали здатність та готовність
розуміння окремих лексичних одиниць у мовленні, змісту та смислу тексту. Детально всі завдання
описані в розділі 3, який містить експериментальну частину. В експериментальному навчанні взяли
участь 42 студенти першого курсу, які уже вивчали англійську мову.
Проведене тестування дало можливість виявити, що 8 студентів мають низький рівень лексичної
компетентності в читанні: їхній словник не достатній, щоб читати тексти, які відповідають рівню В1;
вони слабо орієнтуються в наданні слову контекстного значення, не володіють багатьма референтами,
позначуваними культурно маркованими лексичними одиницями, роблять помилки в змістовому
поєднанні лексичних одиниць у змістові модулі. Таким чином визначено, що ці студенти здатні розуміти
тексти спорадично, тобто окремі фрази та надфразові єдності, проте не розуміють адекватно зміст цілого
тексту.
30 студентів виявили достатній рівень лексичної компетентності в читанні (на рівні В1): їхній
словниковий запас дозволяє (хоча з окремими неточностями) у цілому розуміти зміст прочитаного, ці
студенти надають більшості слів тих значень, яких вони набувають у контексті, мають достатнє уявлення
про референти, позначувані культурно маркованою лексикою, поєднують за змістом лексичні одиниці в
змістові модулі, виділяють ключові слова, які несуть основне змістове навантаження; семантизують
лексичні одиниці, вжиті у переносному значенні, фразеологізми. Таким чином визначено, що ці студенти
здатні розуміти тексти на метасеміотичному рівні, тобто розуміти їхній експліцитний зміст.
Лише 4 студенти (високий рівень) змогли в цілому впоратися з текстом (рівня В2), який містив
підтекстову та емотивно-оцінну інформацію, глобальні та темні імплікати, зробити спробу
інтерпретувати зміст та визначити ідею твору. Таким чином визначено, що ці студенти здатні в цілому
розуміти тексти на метаметасеміотичному рівні, тобто їхній імпліцитний зміст та смисл.
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Отже, ми поділили студентів на три диференційовані підгрупи за рівнем лексичної компетентності в
читанні відносно рівнів розуміння тексту: 1 дифпідгрупа – студенти з низьким рівнем лексичної
компетентності, здатні спорадично розуміти мовлення, тобто окремі фрази та надфразові єдності; 2
дифпідгрупа – студенти з достатнім рівнем лексичної компетентності, здатні розуміти текст на
метасеміотичному рівні, тобто експліцитний зміст цілого тексту; 3 дифпідгрупа – студенти з високим
рівнем лексичної компетентності, здатні розуміти текст на метаметасеміотичному рівні, тобто
імпліцитний зміст та смисл тексту.
Диференційований підхід до формування лексичної компетентності в читанні реалізується
інтегровано з компетентнісним та комунікативно-діяльнісним підходами.
Компетентнісний підхід передбачає результат сформованості певної (чи певних) компетентностей і
охоплює цільовий, змістовий, організаційний, процесуальний та результативний блоки. Компетентність
розуміємо як інтегративну якість особистості, яка сформована на основі знань, навичок та вмінь,
індивідуально-психологічних якостей, а також практичного досвіду, що виявляються в здатності та
готовності людини до практичних дій, вирішення практичних проблем. Відповідно, сформована
іншомовна лексична компетентність в читанні розуміється як здатність та готовність майбутнього
філолога вільно оперувати лексичними знаннями та навичками під час читання й інтерпретації текстів на
різних рівнях розуміння, вирішувати проблемні ситуації, пов’язані з інтерпретацією окремих лексичних
одиниць під час читання, а також готовність та здатність розширювати свій тезаурус упродовж усієї
професійної діяльності.
Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає формування іншомовних мовленнєвих навичок та
вмінь шляхом і завдяки здійснення студентами іншомовної мовленнєвої діяльності. Відповідно,
оволодіння лексики так само орієнтоване на її практичне застосування в комунікативній діяльності,
тобто читанні [8: 83]. Оскільки комунікативно-діяльнісний підхід орієнтований на моделювання процесу
навчання мови, адекватного реальній комунікації [8: 83], вважаємо доцільним здійснювати навчання
лексики на автентичних текстах, де кожне слово вжите носіями мови і тому демонструє свої
функціонально-семантичні особливості. Саме текст здатний забезпечити мовленнєву спрямованість
(комунікативність), врахування індивідуальних особливостей (зокрема, рівня навченості), інтересів
студентів, функціональності лексичних одиниць, ситуативності їх вживання, новизну інформації
екстралінгвального характеру.
Виділення дифгруп студентів потребувало визначення провідних принципів та методів навчання.
Спираючись на дослідження педагогів і методистів [8; 9], важливими для організації процесу
навчання стратегій англійського діалогічного мовлення визначаємо такі дидактичні (свідомості,
системності і послідовності, індивідуалізації, активності) та методичні (комунікативності, ситуативності,
автентичності навчального матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, домінувальної
ролі вправ, врахування індивідуальних, інтересів студентів, функціональності, новизни) принципи.
Згідно з принципом свідомості студенти повинні свідомо опанувати семантичний та функціональний
діапазон лексичних одиниць (орієнтуватися на значення слова в мовленні, зумовлене контекстом,
розуміти, що слово може набувати різних значень залежно від субмови, стилю, жанру, контексту тощо;
слово має денотативне та конотативні значення, які культурно марковані й відображають мовну картину
світу носіїв мови; слова в рідній та іноземній мові, які позначають один і той же денотат, можуть
набувати зовсім різних конотацій). Формування мовленнєвих навичок та вмінь відбувається після
набуття певних знань та усвідомлення студентами мовленнєвих дій з мовним матеріалом. Відповідно до
принципу системності і послідовності навчання лексики здійснюється ''від простого до складного''. І в
цьому аспекті варто орієнтуватися саме на семантику та функцію слова в мовленні. Спочатку студенти
мають опанувати загальнорозмовну найбільш вживану лексику, потім фахову лексику, орієнтовані на
певну галузь знань (наприклад, політичні, економічні, філософські поняття тощо); спочатку студенти
мають опанувати денотативні значення слів, тобто значення, яких набувають слова в прямому вживанні;
лише після цього студенти опановують конотативні значення, опановують контекстуальні значення, яких
набуває слово залежно від стилю мовлення, від його сполучуваності. Насамкінець – темні та локальні
імпікати, слова-символи, які мають глибокий культурний контекст. Відповідно до принципу
індивідуалізації навчання лексики повинне мати диференційований характер – відповідати рівню
навченості, а відтак і здатності сприймати та розуміти певні семи лексичних одиниць в тексті. Студенти з
низьким рівнем навченості (спорадичне сприйняття тексту) мають опановувати денотативні значення
лексичних одиниць, референти, позначувані словами, набувати навичок встановлення контекстуального
значення слів та фразеологізмів. Студенти з достатнім рівнем лексичної компетентності мають
розширювати знання про конотативні значення слів, слова-символи, темні та локальні імпікати, набувати
навичок визначення конотативних значень на основі контексту. Студенти з високим рівнем лексичної
компетентності повинні поглиблювати знання лексики, яка потребує інтерпретації. За принципом
активності, студенти навчаються правильно семантизувати лексику під час читання текстів шляхом
систематичного вправляння в читанні та семантизації, які потребують розуміння на різних рівнях.
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Принцип комунікативності передбачає організацію навчання в природних для спілкування умовах
або максимально наближених до них. Комунікативність передбачає мовленнєву спрямованість
навчального процесу: комунікація є метою навчання (оволодіння мовою як засобом спілкування) і
шляхом, засобом досягнення цієї мети (мовленнєва діяльність) [10: 104–105]. Отже, метою формування
лексичної компетентності в читанні є формування навичок упізнавання та семантизації лексичних
одиниць під час читання текстів з експліцитним та імпліцитним змістом і смислом. Тому навчання
лексики здійснюється у процесі читання текстів, які демонструють різні контексти вживання лексичних
одиниць.
Принцип ситуативності проектує навчання на основі ситуацій, які відображають систему взаємин у
середовищі носіїв мови [10: 105]. Будь-яка ситуація є інтегративною, динамічною моделлю соціальних,
статусних, позиційних, діяльнісних і моральних відносин суб'єктів спілкування. Принцип ситуативності
передбачає чітке окреслення комунікативних ситуацій з їхнім діяльнісним та прагматичним
компонентом, детермінованих сюжетом тексту. Лексична одиниця є безпосереднім реалізатором
комунікативної ситуації. Тому безпосередня реалізація слова в контексті є виявом її ситуативного
вживання. За принципом автентичності навчального матеріалу навчання здійснюється на основі
автентичних текстів. Цей принцип інтегрується з принципом співвивчення іноземної мови та іноземної
культури, коли студенти опановують денотативний та конотативні компоненти семантики слова
інтегровано з його референтами. Відповідно до принципу домінувальної ролі вправ, вправляння посідає
головну роль у навчанні лексики. Тому перед викладачем постає проблема розроблення чи підсистеми
спеціально організованих різнотипних вправ і завдань, покликаних забезпечити достатньою мірою
вправляння в семантизації лексики під час читання. Принцип функціональності передбачає вивчення
лексики в функціональному ключі, тобто не як одиниці мови, а як одиниці мовлення, яка набуває
конкретної семантики лише в контексті. За принципом новизни кожне заняття для студентів усіх трьох
рівнів навченості повинне містити нову інформацію: а) студенти опановують нові лексичні одиниці з
їхніми денотативними значеннями; б) опановують нові конотативні значення слів; в) одержують
інформацію про функціональні особливості відомих і невідомих слів тощо.
Визначені принципи навчання реалізуються у відповідних методах. Формування в майбутніх
філологів лексичної компетентності в читанні відбувається у процесі комунікації, яка полягає в
сприйнятті та розумінні лексичних одиниць у процесі читання.
Тому основним методом-системою навчання визначаємо комунікативний, який симулює процес
навчання до процесу реальної комунікації [8; 9]. Метою є навчання мови як засобу спілкування (у
нашому випадку це читання), а умовою реалізації мети є навчання через спілкування (тобто через
читання), в якому відображені такі параметри, як цілеспрямованість, інформативність, вмотивованість,
ситуативність, партнерський характер взаємодії учасників спілкування (хоча під час читання студент
взаємодіє з уявним партнером – автором тексту). Комунікативний метод вимагає добору таких текстів,
які відображають в прагматичному, лінгвостилістичному, вербальному, невербальному та
паравербальному параметрах реальне мовлення носіїв мови, а також використання різних лексичних
(фразеологічних) одиниць у різних експліцитних та імпліцитних контекстах, які формують уявлення про
семантичний та функціональний діапазон лексичних одиниць, а також сприяють різнорівневому
розумінню текстів.
Аналіз наукових праць показує, що навчання лексики в рецептивному мовленні здійснюється
поетапно: ознайомлення з лексичною одиницею, яке здійснюється у процесі читання з опорою на
графічний образ, встановлення словникової форми лексичної одиниці, співвіднесення її зі словниковим
значенням (денотативним), визначення контекстуальних значень [8: 228]. До означених етапів варто, на
нашу думку, додати ще й етап інтерпретації слова в широкому контексті. Такий вибір зумовлений
природою герменевтичного кола, відповідно до якого розуміння цілого складається з розуміння частин
(саме такий напрям розуміння відображає традиційна модель навчання лексики), а розуміння частини
зумовлюється розумінням цілого. Інтерпретація слова в широкому контексті можлива за умови
повернення читача до прочитаного, його осмислення, обдумування та інтерпретація ключових лексем.
Власне такою інтерпретацією завершується процес розуміння імпліцитного змісту та смислу тексту.
Така поетапність навчання лексики в рецептивних видах мовленнєвої діяльності вказує на потребу
вибору методу вправляння як провідного.
Метод вправляння є одним з найбільш використовуваних у процесі навчання іноземної мови. Для
формування лексичної компетентності в читанні вважаємо доцільним використовувати такі типи
вправ [8]:
а) некомунікативні рецептивні та рецептивно-репродуктивні лексичні вправи, спрямовані на набуття
знань про форму та семантику лексичних одиниць, про лексичну сполучуваність, про референти,
позначувані словами, про форму та семантику фразеологізмів;
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б) умовно-комунікативні рецептивні вправи на читання фрази (речення), понадфразової єдності; їхня
мета полягає у формуванні навичок встановлення контекстуального значення слова, зокрема значення
слова залежно від стилю мовлення та жанру тексту;
в) комунікативні рецептивні (рецептивно-репродуктивні) завдання на читання цілісних текстів з
експліцитним та імпліцитним змістом з подальшою інтерпретацією темних та локальних імпікатів,
ключових слів, у яких закодована провідна ідея твору; на інтерпретацію змісту та смислу текстів.
Остання група завдань має проблемний характер і потребує упровадження методу проблемного
навчання, який передбачає створення на занятті проблемних ситуацій та організацію активної
самостійної діяльності студентів для їх вирішення [8: 127]. Проблемну ситуацію розуміємо як
усвідомлюване утруднення, яке виникає через невідповідність між наявними знанням і тим, що є
необхідним для вирішення запропонованого завдання або проблеми, яка виникла. В аспекті навчання
лексики проблемна ситуація виникає а) під час читання текстів, які містять темні та глобальні імплікати,
підтекстову, емотивну-оцінну інформацію, позначувані вербальними засобами, семантика яких є важко
вивідною або невивідною з контексту; б) глибокий ідейний смисл, який закодований у вербальних
засобах мовлення й потребує інтерпретації. В обох випадках вирішення проблеми зумовлює
використання додаткових джерел, роздумів, дискусій, вдумливого перечитування окремих фрагментів.
Усе це сприяє розширенню тезаурусу студентів, формує креативність у вирішенні лінгвістичних
лексичних задач.
При реалізації проблемного навчання викладач не підносить студентам готову інформацію (знання), а
ставить перед ними проблему, пропонує умови для мотивації бажання знайти шляхи вирішення
проблеми. У проблемному навчанні можна виділити три основні форми: 1) проблемні лекції з викладом
матеріалу в проблемному варіанті; 2) вирішення проблемної ситуації на основі самостійного
дослідження при розробці курсових робіт, рефератів, дипломних проектів тощо; 3) частково-пошукова
діяльність студентів на семінарських, практичних заняттях за участю викладача. Саме частковопошукова діяльність є найбільш прийнятною у процесі формування лексичної компетентності в читанні
майбутніх філологів.
Засобом створення проблемних ситуацій під час читання є проблемні завдання, тексти, які містять
проблему, тексти і завдання до текстів. Тому для упровадження методу проблемного навчання перед
викладачем постає низка завдань:
а) дібрати тексти, які мають проблемні (імпліцитні) місця, пов’язані зі змістом та смислом й
закодовані вербальними засобами;
б) продумати комплекси завдань, орієнтованих на постановку проблеми, на стимулювання студентів
до вирішення проблеми, результатом чого мають стати сформовані лексичні знання та навички;
в) дібрати додаткові інформаційні джерела, якими студенти зможуть користуватися;
г) продумати спосіб виконання завдань та ступінь керованості з боку викладача;
д) сформувати у студентів достатні базові декларативні та процедурні знання, необхідні для
вирішення проблемного завдання.
Крім того, викладач повинен показати та виявити суперечності, які детермінують появу й розвиток
певного явища, а не видавати істину в готовому вигляді; співвідносити складність проблемної ситуації з
потенційними можливостями студентів, орієнтувати їх на максимальну самостійність. Використання
методу проблемного навчання дозволить студентам не лише збагатити свій тезаурус, а сформувати у них
здатність та готовність самостійно розширювати знання про семантичний діапазон лексичних одиниць,
їхні конотативні значення, інтерпретаційні уміння.
Диференційоване навчання втілюється безпосередньо у вправи та завдання. І цьому присвячено низку
наукових розробок, зокрема С. Кобцевої, О. Рожньової, Н. Кузнєвцової, Ю. Кузьминої, які
диференційоване навчання втілювали шляхом диференціації завдань до вправ (однаковий матеріал
вправ, але градуйовані до нього завдання), рівневості в текстах вправ, лексиці, граматиці (однакове
завдання, але різні рівні складності матеріалу); а також ступеня дозування допомоги студентам,
варіативності темпу вивчення матеріалу, вибору різних видів діяльності. Під час диференційованого
навчання читання диференціації підлягають, головним чином, зміст текстів, складність текстів, типи
дотекстових, передтекстових і післятекстових вправ. Отже, ґрунтуючись на наукових працях
дослідників, вважаємо логічним реалізовувати диференційоване формування лексичної компетентності в
читанні в наповненні вправ, у призначенні вправ, у способі виконання вправ, у керуванні з боку
викладача під час виконання вправ:
- наповнення вправ лексичним матеріалом різної якості: студенти з низьким рівнем навченості
працюють з денотативними значеннями лексичних одиниць; студенти з достатнім та з високим рівнем
навченості (ті, які можуть читати та розуміти імпліцитні тексти) розширюють словниковий запас новою
лексикою, а також працюють з конотативними значеннями слів, з темними та глобальними імплікатами;
- призначення вправ: під час навчання студентів з низьким рівнем навченості більший акцент
робиться на формування навичок контекстуальної семантизації лексики та на розуміння цілісних речень
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та надфразових єдностей; під час навчання студентів з достатнім рівнем навченості акцент робиться на
формування навичок інтерпретації контекстуальних значень слова, темних та локальних імплікатів, слів,
що несуть ключове смислове навантаження; студенти з високим рівнем лексичної компетентності –
поглиблюють інтерпретаційні навички;
- способу виконання вправ: для студентів з низьким рівнем навченості можуть застосовуватися
елементи письма, перекладу, аналізу речень, використання зорових опор під час семантизації лексики,
особливо культурно маркованої тощо; для студентів з достатнім рівнем навченості домінуватимуть
вправи на читання текстів, відповіді на питання, добір синонімів, застосування коментарів для
експлікації лексичних імплікатів, обговорення глобальних та темних імплікатів; для студентів з високим
рівнем навченості варто застосовувати вправи на читання текстів, а також коментарі, дискусії, відповіді
на питання тощо;
- керування з боку викладача: для студентів з низьким рівнем навченості – високий ступінь
керівництва з боку викладача, для студентів з достатнім рівнем навченості – керівництво з боку
викладача відбувається за потреби (часткове керування); студенти з високим рівнем навченості
виконують завдання самостійно, викладач виступає як партнер під час обговорень та дискусій
(мінімальне керування).
Перспективи подальших розвідок. Подальше дослідження розглянутої теми вбачаємо в укладанні
методичних рекомендацій щодо формування у майбутніх філологів англійськомовної лексичної
компетентності в читанні; у створенні підсистеми диференційованих вправ та завдань; у підготовці
навчального посібника.
Висновки. Формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів
здійснюється на засадах диференційованого (після проведеного анкетування було поділено студентів на
три дифпідгрупи залежно підрівня сформованості лексичної компетентності в читанні),
компетентнісного та комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на основі дидактичних
(свідомості, системності і послідовності, індивідуалізації, активності) та методичних (комунікативності,
ситуативності, автентичності навчального матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури,
домінувальної ролі вправ, врахування індивідуальних, інтересів студентів, функціональності, новизни)
принципів. Методом-системою навчання визначено комунікативний, який реалізується в методах
способах – вправляння (який реалізується в некомунікативних рецептивних та рецептивнорепродуктивних лексичних вправах на рівні слова, умовно-комунікативних рецептивних вправах на
читання фрази (речення), понадфразової єдності) та проблемного навчання (яке реалізується в
комунікативних рецептивних (рецептивно-репродуктивних) завданнях на читання цілісних текстів з
експліцитним та імпліцитним змістом). Усі вправи мають диференційований характер, який полягає в
наповненні вправ, у їх призначенні, у способі їх виконання, у керуванні з боку викладача під час їх
виконання.
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Кравченко А. А. Методические предпосылки дифференцированного формирования англоязычной
лексической компетентности в чтении будущих филологов.
В статье рассматриваются основные особенности формирования англоязычной лексической
компетентности в чтении студентов-будущих филологов; дается определение дифференцированному
подходу к формированию лексической компетентности в чтении; определяются основные
дидактические и методические принципы формирования англоязычной лексической компетентности.
Данная статья раскрывает эффективные формы работы со студентами при формировании
лексической компетентности.
Ключевые слова: лексическая компетенция, будущие филологи, дифференцированный подход,
упражнения, проблемное обучение, мотивация, интерактивная деятельность.
Kravchenko A. A. Methodical Prerequisites for the Differentiated Formation of English Language Lexical
Competence in the Reading of Future Philologists.
Recently, in pedagogical science there is a tangible accentuation of the attention of scientists on a particular
person. Professional training of students is designed to enable each student to disclose his / her personal
qualities, professional abilities, create conditions for the full detection and development of his / her personal
functions. The article investigates the problem of the English-language lexical competence formation in reading
on the principle of differentiation, competence and communicative activity approaches, and teaching principles.
The differentiated approach to the formation of the English-language lexical competence in reading is a
systematic organization and self-organization of the process of lexical competence formation in reading, it
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covers the differentiation of goals, content, methods, techniques, means (text material) of teaching depending on
the level of learning and autonomy of students. The students were divided into three subgroups regarding the
levels of comprehension of the text: 1 group – students with a low level of lexical competence, able to understand
the speech sporadically, that is, separate phrases and paraphrase unity; 2 group – students with a sufficient
level of lexical competence, capable to understand the text at the metasemiotic level, that is, the explicit content
of the whole text; 3 group – students with a high level of lexical competence, capable to understand the text at
the meta-semiotic level, that is, the implicit meaning and the meaning of the text. The learning method is defined
as a communicative, which is realized in the practice methods and problem learning. All exercises have a
differentiated approach, which lies in the composing of exercises, their purpose, in the way of their
implementation, in the teacher’s management.
Key words: lexical competence, future philologists, differentiated approach, exercises, problem learning,
motivation, interactive activity.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглянуто проблему формування культури фахового мовлення майбутніх учителів
початкових класів засобами фразеології. Проаналізовано основні ознаки та класифікацію фразеологічних
зворотів. З’ясовано, що вживання фразеологізмів робить усне спілкування цікавим, а мовлення
оригінальним і влучним, вносить у ділове спілкування елемент неофіційності, знімає напруження в
конфліктних ситуаціях. Запропоновано завдання для вдосконалення вміння студентів свідомо
використовувати стійкі звороти мови в усних та писемних професійних текстах.
Ключові слова: фразеологізми, культура фахового мовлення, фразеологічні зрощення, фразеологічні
єдності, фразеологічні сполучення.
Постановка проблеми. Освітянський ринок праці сьогодні потребує вчителів "кваліфікованих,
грамотних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденнопрофесійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого
використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху" [1: 646].
Навчальна дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)" відіграє важливу роль у
фаховому становленні майбутнього вчителя початкових класів. У процесі вивчення курсу студенти
засвоюють не лише відомості про норми сучасної української літературної мови, а й збагачують власний
словник різноманітними лексемами, особливо термінологічною й фаховою лексикою; вчаться працювати
з текстами різних стилів мовлення; формують уміння й навички складати типові ділові папери. На
аудиторних заняттях значна увага приділяється розвитку навичок публічного мовлення у студентів та
вдосконаленню їх умінь щодо формування культури фахового мовлення, зокрема свідомого
використання стійких зворотів мови (фразеологізмів) в усних та писемних текстах.
Фразеологізми є одним із невичерпних джерел багатства та виразності мовлення, які живлять
мовлення, наповнюють глибиною, надають йому художнього звучання, засвідчують зразками лексичної
та синтаксичної витонченості, поетичної завершеності. Фразеологізми фіксують найтонші відтінки
думок і почуттів, найрізноманітніші якості мовлення людей, надають йому виразності та національного
колориту [2: 16].
Аналіз основних досліджень. Теоретичні основи фразеології обґрунтували лінгвісти Н. Амосова,
О. Ахманова, О. Бабкіна, І. Білодід, В. Ващенко, В. Виноградов, П. Горецький, О. Єфімов,
М. Жовтобрюх, А. Коваль, О. Кунін, Б. Ларін, С. Ожегов, Л. Паламарчук, Є. Поливанов, Л. Ройзензон,
Л. Скрипник, І. Чередниченко, М. Шанський та ін.
Особливості функціонування фразеологізмів досліджували фахівці в галузі стилістики Г. Волкотруб,
С. Єрмоленко, Л. Мацько, М. Пилинський, О. Пономарів, О. Сидоренко та ін. Дотепер немає чіткої
диференціації фразеологізмів і сталих словесних комплексів у межах офіційно-ділового стилю. Так,
науковці В. Богуславський, Д. Горбачук, та ін. не відносять стійкі словосполучення офіційно-ділового
стилю до фразеології. У свою чергу мовознавці Л. Барлас, О. Кунін, В. Телія та ін. дотримуються думки
про залучення словесних сполук офіційно-ділового стилю до фразеологічного складу мови.
Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, процес осмислення фразеологізації залишається
сьогодні цілком актуальним, надто для професійного мовлення, та потребує глибшого аналізування.
Мета статті: дослідити особливості функціонування фразеологізмів у офіційно-діловому стилі
української мови та їх роль у формуванні професійної культури мовлення майбутніх учителів початкових
класів.
Завдання дослідження:
– виявити специфіку офіційно-ділової фразеології;
– розглянути класифікацію фразеологічного фонду офіційно-ділового стилю;
– розробити завдання для удосконалення вміння свідомо використовувати стійкі звороти мови в
усних та писемних професійних текстах.
© Підгурська В. Ю., Голубовська І. В., 2018
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Виклад основного матеріалу. Офіційно-діловий стиль, на відміну від інших стилів сучасної
української літературної мови, досить уніфікований, чіткий, точний та лаконічний. Характерними
ознаками цього стилю є логічність, послідовність, інформативність, аргументованість та висока
стандартизація. На лексичному рівні офіційно-діловому стилю притаманна велика кількість термінів,
штампів, кліше.
Щоб зробити цікавим "сухе" ділове спілкування, П. Дудик радить збагатити його фразеологізмами,
котрі "…використовуються, щоб наголосити на якомусь факті, підкреслити щось, а найчастіше – як засіб
образного мислення і вираження певного значення, що надає мові емоційного забарвлення, а діловому
публічному виступу переконливості і доказовості" [3: 179].
Л. Кулакевич наголошує на тому, що вживання фразеологізмів робить усне фахове спілкування
цікавим, а мовлення оригінальним і влучним, вносить елемент неофіційності в ділове спілкування, знімає
напруженість у конфліктних ситуаціях [4].
У лінгвістиці немає чіткого загальноприйнятого визначення фразеологізму. Так, за визначенням
В. Виноградова, фразеологічна одиниця – це сполука, яка не утворюється в процесі мовлення, а
відтворюється за традицією [2: 10]. На думку М. Жовтобрюха, фразеологічними одиницями слід
називати стійкі словосполучення, що сприймаються як одне ціле, як єдиний вислів або мовний зворот,
неподільний на окремі частини без втрати його значення [5: 335]. Л. Скрипник дає таке визначення –
"стійкі сполучення двох і більше слів, що створюють семантичну цілість і відтворюються у процесі
мовлення як готові словесні формули" [6: 10].
Наявна в мовознавстві низка дефініцій (більше двадцяти) свідчить про те, що фразеологізми є дуже
складними й суперечливими утвореннями мови. Так, В. Виноградов розрізнює три типи фразеологічних
одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення.
Фразеологічні зрощення – семантично неподільні фразеологічні одиниці, в яких цілісне значення
невмотивоване, тобто не випливає із значень їх компонентів (пекти раків – червоніти; собаку з’їсти –
набути досвіду).
Фразеологічні єдності – теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне значення їх
умотивоване значенням компонентів (прикусити язика – замовкнути; кров із молоком – здоровий). До
цього розряду В. Виноградов залучає "фразові штампи, кліше, типові для різних літературних стилів, і
літературні цитати, і крилаті вислови, і народні прислів’я та приказки".
Фразеологічні сполучення – стійкі вислови, в яких самостійне значення кожного слова є абсолютно
чітким, але один із компонентів має зв’язане значення (здобути перемогу – досягати чого-небудь
бажаного; згорати з сорому – ніяковіти, червоніти) [6: 335].
Класифікація В. Виноградова – вагомий вклад у теорію вивчення фразеології. Однак у процесі
вивчення фразеологічного запасу багатьох мов стали очевидними його вразливі місця. Як зауважив
В. Архангельський, багатство різноманітних типів стійких словосполучень, ідіоматичних виразів
неможливо вмістити в схему трьох основних фразеологічних понять [5: 28]. У зв’язку з цим,
М. Шанський додав до класифікації В. Виноградова четвертий клас – фразеологічні вирази, до яких
належать такі стійкі в своєму складі і вживанні фразеологічні звороти, які не тільки є семантично
подільними, але й складаються цілком із слів з вільним значенням (вовків боятися – в ліс не ходити; не
все те золото, що блищить).
Згодом науковці зазначать, що і ця класифікація також не позбавлена недоліків. Це свідчить про те,
що фразеологізми є винятково складними і суперечливими утвореннями мови. Мовознавці виділяють
різні ознаки фразеологічних одиниць, серед яких, зокрема, можна назвати:
1) семантичну цілісність (В. Виноградов, В. Архангельський, Л. Булаховський, В. Жуков,
М. Жовтобрюх, Ф. Медведєв, Г. Удовиченко);
2) метафоричність (Б. Ларін, О. Бабкін, О. Кунін);
3) нарізнооформленість (В. Жуков, Л. Скрипник, М. Шанський);
4) відтворюваність (В. Виноградов, В. Архангельський, В. Жуков, М. Шанський, Ф. Медведєв);
5) наявність не менше двох повнозначних слів (С. Гаврін, М. Шанський);
6) неперекладність іншими мовами (Л. Булаховській, О. Реформатський) [2].
Фразеологізми − це майже завжди яскраві, образні вирази, які є важливим експресивним засобом
мовлення, зокрема професійного. Їхнє вивчення у фаховій мові майбутніх учителів початкових класів
перспективне та цікаве.
Уживання фразеологічних одиниць в офіційно-діловому стилі – ознака виразності думки мовця та
показник високого рівня володіння мовним багатством. Виробленню стійкого інтересу студентів до
фразеологічного розмаїття української мови та вдосконаленню культури спілкування сприятиме
виконання таких завдань:
Завдання 1. Підкресліть фразеологізми, які вживаються в офіційно-діловому стилі.
Завдати шкоди; бити чолом; зустріч у верхах; вводити в оману; співає як жаба на кладці; порушити
питання; пустити червоного півня; кров холоне в жилах; на загальних підставах; визнати провину;
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піймати облизня; судове рішення; багато як у лисого чуприни; бога за бороду схопити; город городити;
укласти угоду; з року в рік; бити чолом; віддавати останню шану; курям насміх; виявити увагу; кров з
молоком; як муха в окропі; споживчий кошик.
На нашу думку, особливо уважної та кропіткої роботи потребують фразеологізми при перекладі з
російської мови на українську й навпаки. Адже щоб знайти влучні відповідники, студенти мають знати
не лише обидві мови, але й культуру, історію та традиції обох народів. Варто запам’ятати: зазвичай
біблійні, міфологічні звороти та фразеологізми літературного походження перекладаються дослівно, а
фольклорні фразеологізми переважно специфічні для кожної окремої мови.
Завдання 2. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, запишіть.
Нанести удар; сбивать с толку; подвести итоги; втирать очки; львиная доля; рука дающего не
оскудеет; не робкого десятка; мартышкин труд; два сапога пара; терпение лопнуло; лед тронулся;
крутиться как белка в колесе; бить баклуши; нечего греха таить; хоть шаром покати; ловить ворон;
плакать в три ручья; с глазу на глаз; камень преткновения; белыми нитками шито; пришли к
заключению; не играет существенной роли; старый друг лучше новых двух; нести чепуху; быть на виду;
большая шишка; искать иголку в стоге сена.
Завдання 3. До поданих фразеологізмів української мови дібрати відповідники з російської. Під час
виконання скористатися перекладним фразеологічним словником.
Ні пари з уст; байки правити; блукати в темряві; будуть люди; велике цабе; бути на висоті; вертиться
на думці; винятковий випадок; від зорі до зорі; город городити; із щирим серцем; катюзі по заслузі;
нудити нудом; руки геть; у разі потреби; чухати потилицю; язик свербить.
Про високий рівень володіння мовою свідчить уміння правильно тлумачити фразеологізми та вільно
вживати їх у повсякденному спілкуванні. Отже, завдання на тлумачення стійких виразів сприятимуть
осмисленню лексичного значення фразеологічних одиниць та ефективному використанню їх у
професійному мовленні.
Завдання 4. Поясніть значення та визначте стилістичне забарвлення поданих фразеологізмів.
Гра за правилами; каламутити воду; дивитись крізь пальці; хід конем; роботи по шию; провести
паралель; бити байдики; не з руки; вийти в тираж; ні сіло ні впало; прийняти рішення; хоч лопатою
загрібай; перевести мову; з доброго дива; зняти з порядку денного; тримати язик за зубами; дістати на
горіхи; товкти воду в ступі; рука руку миє; п’яте колесо до воза; губу копилити; ланцюгова реакція; як
мертвому кадило; закладати основу.
Завдання 5. Користуючись фразеологічним словником, розкрити значення фразеологізмів. З чотирма
фразеологізмами (на вибір) скласти речення.
Перейти Рубікон; левова частка; ахіллесова п’ята; канути в Лету; як зіницю ока; гордіїв вузол; ховати
голову в пісок; вавилонське стовпотворіння; геркулесові стовпи; троянський кінь; лебедина пісня;
проходить червоною ниткою; гроші не пахнуть; Ноїв ковчег; випити гірку чашу до дна; хата з краю; ось
де собака заритий; езопова мова; нести свій хрест; сізіфова праця; авгієві стайні; халіф на годину.
Завдання на редагування вдосконалюють писемне мовлення студентів та формують критичне
ставлення при доборі фразеологічного матеріалу.
Завдання 6. Викресліть зайвий фразеологізм у синонімічному ряду:
1) ні пари з уст; проковтнути язика; задрати носа; у рот води набрати.
2) жити на широку ногу; тягти ярмо; жити не по кишені; як вареник в маслі.
3) травою поросло; заростати мохом; забувати дорогу; лавровий вінок.
4) душа в душу; мудра голова; іскра Божа; швидкий на розум.
5) байдики бити; давати горобцям дулі; лежні справляти; тертий калач.
Завдання, що передбачають добір синонімічних чи антонімічних пар до стійких словосполучень,
спрямовані на формування навичок володіння фразеологічним матеріалом й розширення
фразеологічного лексикону студентів.
Завдання 7. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів.
Стріляний птах; ловити рибу в каламутній воді; пекти раків; одним миром мазані; тягти ярмо; пройти
крізь вогонь і воду; ловити ґав; рукою подати; кинути погляд; зловити на гачок; на лопатки покласти;
обоє рябоє; з вогню та в полум’я; як чорна хмара; з гармати по горобцях стріляти; травою поросло;
замилювати очі; іти на дно; гріти руки; з доброго дива; море по коліно; робити з мухи слона; пасти
задніх.
Завдання 8. Випишіть фразеологізми зі значенням "багато".
Як вітром здуло; мотати на вус; видимо-невидимо; з одного тіста; хоч греблю гати; кліпати очима; як
горохом об стіну; каламутити воду; як за рідного батька; кури не клюють; по горло; як цвіту по всьому
світу; ні сіло ні впало; пустити за вітром; до сьомого поту; з дощу та під ринву; як грибів після дощу;
курям на сміх; хоч лопатою загрібай; як грибів після дощу; де не посій, там вродить; з доброго дива; як
зірок на небі; комар носа не підточить; як піску морського; як медом по губах; давати волю рукам;
розправляти крила; одним миром мазані; тьма-тьмуща; як у бездонну бочку.
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Завдання 9. До поданих фразеологізмів доберіть антоніми.
Пасти задніх; гладити проти шерсті; хоч голки збирай; кидає в жар; пасти задніх; повернутися
обличчям; заварити кашу; як кішка з собакою; рукою подати; стріляний горобець; шкіра та кістки; не
нюхати пороху; душа в душу; заяча душа; чистий як сльоза; залишатися в тіні; куди вода несе.
Завдання 10. Дайте граматичну характеристику фразеологізмів, доберіть до них відповідні
однослівні синоніми.
З ніг валитися, через пень колоду, корінь зла, слово в слово, не показувати носа, не за горами,
нечистий на руку, як грім серед ясного неба, ні пари з вуст, у свинячий голос, у сорочці народився, тугий
на вухо, доки рак свисне, впасти в око, кривити душею, грошовий мішок, по гарячих слідах, як оселедців
у бочці, дамоклів меч.
Щоб не спотворювався зміст і граматична будова фразеологічних одиниць, майбутні класоводи
мають опанувати знання про фразеологічні норми сучасної української мови. Для цього студентам
необхідно навчитись відрізняти фразеологізми від вільних словосполучень.
Завдання 11. Подані словосполучення запишіть у дві колонки: у першу – фразеологізми, а у другу –
вільні словосполучення.
Заварити кашу; десята спиця в колесі; дивитися прямо; держати під сукном; заварити чай; накрити
стіл; міцний чай; моя хата скраю; кидати слова на вітер; держати під лавкою; укус змії; дивитися крізь
пальці; клеїти шпалери; змінити гнів на милість; десята книга; дражнити гусей; дурня клеїти; кидати
сніжки; навмисне дражнити; змінити прізвище; накрити мокрим рядном; міцний горішок; стояти на
краю; муха вкусила.
Невід’ємною частиною культури мовлення стали численні біблійні вислови, що дійшли до нас із
глибини віків. Сьогодні ми можемо впевнено говорити про зростання інтересу широкого кола мовців до
вивчення й використання біблійних крилатих слів і виразів. Ознайомлення студентів із біблійним
фразеологічним фондом є засобом не лише пізнання історії та культури, а й засобом формування високих
морально-етичних основ. Як зазначає О. Пазяк, "…знання релігійних фразеологізмів робить мовлення
особи не лише багатим, а й репрезентує її як духовну, освічену та культурну людину" [7: 25]
Завдання 12. Випишіть фразеологізми біблійного походження.
Шукати вчорашнього дня; інший бік медалі; зігнутися у три погибелі; щирити зуби; лягти кістьми;
хліб насущний; ні холодно ні жарко; вовк в овечій шкурі; заборонений плід; заяча душа; умирати від
нудьги; голос волаючого в пустелі; не бачити смаленого вовка; пальчики оближеш; вигнання з раю; як
вітром здуло; випити гірку чашу; хапатися за соломинку; вовк в овечій шкурі; танцювати від печі; альфа
й омега; махнути рукою; тернистий шлях; як кіт наплакав; манна небесна; бити себе в груди; Содом і
Гоморра.
Завдання 13. Напишіть есе (розмірковування в довільній формі) на тему одного із фразеологізмів
біблійного походження: "Не хлібом єдиним живе людина"; "Вовк в овечій шкурі"; "Перекувати мечі на
рала".
Формуванню стійкого інтересу студентів до фразеологічного різноманіття української мови та
вдосконаленню культури спілкування сприятимуть завдання творчого характеру.
Завдання 14. Доберіть 5-6 фразеологізмів, за допомогою яких можна передати психологічний стан
людини. Із будь-якими трьома складіть речення.
Завдання 15. Напишіть твір-мініатюру, використовуючи фразеологізми, які вживаються в діловому
мовленні.
Завдання 16. Запишіть 5-6 фразеологізмів, які найчастіше вживають політики у своїх
передвиборчих промовах.
Завдання 17. Випишіть з фразеологічного словника 10 фразеологізмів на позначення вчинків людини в
різних ситуаціях.
Завдання 18. За допомогою фразеологізмів-порівнянь опишіть негативні риси свого характеру.
Завдання 19. Намалюйте словесний портрет своєї подруги, використавши фразеологізми.
Висновки. У процесі виконання таких завдань студенти впевнюються, що вживання фразеологізмів
допомагає у створенні колоритних образів та неповторних характерів. Це дає можливість продукувати
низку яскравих, незабутніх асоціацій та виступає як емоційна окраса усного мовлення.
Запропоновані завдання спрямовані на формування в майбутніх учителів початкових класів умінь і
навичок доцільного використання фразеологізмів у професійному мовленні.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці серії завдань, спрямованих на
вироблення в студентів умінь правильно й доцільно використовувати професійно зорієнтовану
фразеологію в усному публічному мовленні.
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Подгурская В. Ю., Голубовская И. В. Роль фразеологизмов в формировании культуры
профессиональной речи будущих учителей начальных классов.
В статье рассматривается проблема формирования культуры профессиональной речи будущих
учителей начальных классов средствами фразеологии. Рассмотрены основные признаки и
классификация фразеологических оборотов. Установлено, что использование фразеологизмов делает
устное общение интересным, а речь оригинальной и меткой, в деловое общение вносит элемент
неофициальности, снимает напряжение в конфликтных ситуациях. Предложены задания для
усовершенствования умений студентов сознательно использовать устойчивые обороты в устных и
письменных профессиональных текстах.
Ключевые слова: фразеологизмы, культура профессиональной речи, фразеологические сращения,
фразеологические единства, фразеологические сочетания.
Pidhurska V. Yu., Holubovska I. V. Role of Phraseological Units in the Formation of Professional Culture
Speech of Future Elementary School Teachers.
The article analyses the role of the educational discipline ''Professionally-Oriented Ukrainian Language '' in the
setting of future primary education teachers. It has been elucidated that in the process of studying the students
learn to deal with texts of different speech styles, develop their public speaking skills, improve their
professionally-oriented culture abilities, and master their conscious usage of phraseological units in oral and
written speech in particular. The article is dedicated to the analysis of main features and classification of
idioms. The usage of phraseological units makes oral communication more colorful and interesting, the speech
acquires original and felicitous effect, and it can also lead to tension reduction in conflict situations. The tasks
have been worked out for mastering of conscious usage of idioms in oral and written professionally-oriented
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texts. The authors stress on the importance of laborious and attentive work in the process of translating Russian
idioms into Ukrainian and vice versa. It is underlined that editing tasks are aimed at developing students' written
speech skills and form critical attitude towards the choice of idiomatic expressions. Students' vocabulary can be
successfully enlarged due to the tasks of choosing synonyms and antonyms. It has been identified that the
students' acquaintance with the Biblical phraseological fund can be not only the means of history and culture
perception, but the means of the formation of moral and ethical values. Creative tasks can contribute to students'
permanent interest to idiomatic variety of Ukrainian and perfection of speaking culture. The suggested tasks
should teach students to communicate in any professional situation using the acquired lexical skills.
Key words: praseological units, professional speech culture, phraseological unities, phraseological fusions,
phraseological collocations.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ
ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті досліджено вплив занять гирьовим спортом на рівень фізичної підготовленості курсантів
вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) у процесі навчання. У дослідженні взяли участь курсанти 1
– 5-х курсів (n=474), які займалися за чинною системою фізичної підготовки у ВВНЗ (група А, n=416), та
курсантів, які у процесі навчання займалися у секції навчального закладу з гирьового спорту (група Б,
n=58). Виявлено найбільш виражений позитивний ефект від занять гирьовим спортом на розвиток
силових якостей, статичної витривалості м’язів тулуба, витривалості та гнучкості у курсантів групи
Б. У тестах на виявлення вказаних якостей результати курсантів-гирьовиків на старших курсах є
достовірно кращі, ніж у курсантів, які займалися за чинною системою фізичної підготовки (Р<0,05–
0,001). Це свідчить про позитивний вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість
курсантів – майбутніх офіцерів Збройних Сил України.
Ключові слова: фізична підготовка, фізична підготовленість, курсант, гирьовий спорт.
Постановка проблеми. Сучасна військово-професійна діяльність випускників вищих військових
навчальних закладів відбувається в екстремальних умовах зовнішнього середовища за наявності таких
несприятливих чинників, як: постійне перебування у стані нервового і фізичного напруження, у стані
втоми і стресу; низька рухова активність під час довготривалого перебування в умовах обмеженого
простору (блокпости, кунги, бліндажі); перенесення на собі значної ваги (зброя, спорядження,
боєприпаси); необхідність діяти вночі, за будь-якої погоди і на будь-якій місцевості; нерегламентованість
рухового режиму та інші. Вплив несприятливих чинників призводить до суттєвих негативних змін в
організмі військовослужбовців. Крім того, відсутність систематичних занять із фізичної підготовки у зоні
бойових дій та належної матеріальної бази спричиняють такі наслідки, як: порушення обміну речовин та
збільшення маси тіла (поява зайвої ваги), зниження рівня фізичної підготовленості та погіршення стану
здоров’я, підвищення травматизму (особливо, опорно-рухового апарату), виникнення різних
захворювань, погіршення показників психологічного стану. Це обумовлює необхідність удосконалення
системи фізичної підготовки у ВВНЗ з метою підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів та
забезпечення високої ефективності їх майбутньої військово-професійної діяльності.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У дослідженнях низки вчених [1, 2, 3] встановлено, що
чим вищий рівень фізичної підготовленості у військовослужбовця, тим ефективніше відбувається його
професійна діяльність, при цьому у процесі служби показники здоров’я і професійно важливих
психологічних якостей залишаються стабільними, порівняно із військовослужбовцями з низьким рівнем
фізичної підготовленості.
Аналіз літературних джерел [4, 5, 6] показав, що ефективним засобом фізичної підготовки курсантів
ВВНЗ, а також військовослужбовців у період ведення бойових дій може бути гирьовий спорт, який
наділений рядом переваг: відсутність значних матеріальних затрат; компактність інвентаря; можливість
проведення тренування як в обмеженому просторі, так і на відкритій місцевості; можливість проведення
як самостійного тренування так, і заняття одночасно з великою групою осіб; широкий діапазон простих і
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доступних вправ виключає можливість адаптації до однотипного навантаження; можливість проводити
заняття одночасно з військовослужбовцями з різним рівнем фізичної підготовленості, висока
ефективність щодо розвитку фізичних і морально-вольових якостей, зміцнення м’язів спини та усього
тіла; профілактика травмування хребта і суглобів [7, 8].
Так, у ряді досліджень [4–6, 9, 10] встановлено, що заняття гирьовим спортом сприяють розвитку сили,
загальної та силової витривалості, гнучкості, координації рухів, підвищенню фізичної працездатності,
формуванню морально-вольових та психологічних якостей студентів ВНЗ. Оптимальне поєднання у
тренувальному процесі засобів гирьового спорту та вправ, спрямованих на розвиток витривалості,
підвищує рівень працездатності студентів. Під час виконання як фізичної, так і розумової праці,
стомлення у гирьовиків настає значно пізніше, ніж у їхніх однолітків. Вправи з гирями, які виконуються
з нахилом тулуба, за багаторазового виконання прирівнюються до бігу у помірному темпі, що сприяє
зміцненню серцево-судинної системи та системи дихання. Нахили відмінно ''прокачують'' кров навколо
хребта, що оздоровлює його та усі внутрішні органи, функціонування яких знаходиться у прямій
залежності від стану хребта. Вправи з гирями здійснюють благотворний вплив на м’язи та кістковозв’язковий апарат військовослужбовців; сприяють поліпшенню пропорційності тіла, формують
невимушену, правильну поставу. Систематичні заняття з гирями підвищують впевненість у своїх силах,
розвивають такі морально-вольові якості, як, сміливість, рішучість, наполегливість, цілеспрямованість,
витримка, воля до перемоги. Заняття гирьовим спортом (систематичні тренування та участь у змаганнях)
пред’являють підвищені вимоги до організму, створюють стресові ситуації та викликають мобілізацію
резервних можливостей організму курсантів. Напружені стресові ситуації змагальної діяльності
стимулюють розвиток морально-вольових процесів людини, формують його характер, вчать стійко
долати труднощі. Під час занять з гирями відбувається розвиток психічних якостей, що передбачає
єдність впливів на мотиваційну, інтелектуальну, вольову, емоційну і дієво-практичну сферу курсанта, що
забезпечує формування не тільки знань, умінь і навичок, але й мотивів, потреб, переконань особистості у
доцільності своєї діяльності, яка часто пов’язана зі свідомим подоланням фізичних навантажень. Вольові
якості особистості, які виховані у процесі занять гирьовим спортом, ефективно виявляються у
професійній діяльності [3, 8, 9]. Тому дослідження рівня фізичної підготовленості курсантів, які
займалися гирьовим спортом, та порівняння його з рівнем курсантів, які займалися за чинною системою
фізичної підготовки у процесі навчання, є своєчасним та актуальним.
Організація, мета і методи дослідження. У дослідженні взяли участь 474 курсанти 1–5-х курсів
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, які займалися за чинною системою
фізичної підготовки у ВВНЗ (група А, n=416), та курсантів, які займалися гирьовим спортом у секції
інституту (група Б, n=58). Було досліджено рівень фізичної підготовленості курсантів обох груп.
Тестування показників фізичної підготовленості курсантів проводилося за такими вправами: біг на 100 м
(швидкісні якості), підтягування на перекладині (силові якості), біг на 3 км (загальна витривалість),
загальна контрольна вправа на смузі перешкод (400 м, координаційні здібності, спритність, спеціальні
якості), комплексно-силова вправа (згинання і розгинання рук в упорі лежачи протягом 1 хв. та
піднімання вслід протягом 1 хв., силові якості), нахил тулуба вперед із положення сидячи (гнучкість),
утримання тулуба у горизонтальному положенні (статична витривалість м’язів тулуба). Перевірка вправ
здійснювалася викладачами кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту під
час контрольних занять (заліків, екзаменів). Під час досліджень визначалася достовірність різниці між
показниками курсантів групи А і Б за допомогою критерію Стьюдента, а також оцінювалася величина
змін результатів у кожній з груп.
Мета статті – дослідити вплив занять гирьовим спортом на показники фізичної підготовленості
курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі навчання.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури,
педагогічне спостереження, тестування, методи математичної статистики.
Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів з бігу на 100 м показав, що на 1-му курсі навчання
у ВВНЗ результати курсантів обох груп між собою достовірно не відрізнялися (Р>0,05) (табл. 1). На 4-му
і 5-му курсах результати курсантів, які займалися за чинною системою фізичної підготовки, виявилися
достовірно кращими, ніж у групі курсантів-гирьовиків на 0,4 та 0,5 с відповідно (Р<0,05). Аналізуючи
зміни швидкісних показників у курсантів кожної групи окремо, слід зазначити, що у групі А на 5-му
курсі результати з бігу на 100 м є достовірно кращими, ніж на 1-му, на 0,9 с (Р<0,001). У групі Б
результати курсантів випускного курсу також переважають результати першокурсників на 0,3 с, але
достовірної різниці між ними не виявлено (Р>0,05) (табл. 1). При цьому рівень розвитку швидкісних
якостей у курсантів групи А на 1-му і 2-му курсах оцінюється на оцінку ''добре'', а на старших курсах –
на ''відмінно''. У групі Б рівень швидкісних якостей на всіх курсах оцінений на ''добре''.

70

Педагогічні науки. Випуск 3 (94).

Таблиця 1
Динаміка показників фізичної підготовленості у курсантів, які займалися за чинною системою
фізичної підготовки (група А), та курсантів, які займалися у секції з гирьового спорту (група Б),
(n=474)
Курс
Рівень
Група А (n=416)
Група Б (n=58)
навчання
значущості
n
X±m
n
X±m
Біг на 100 м, с
1
62
14,6±0,12
16
14,5±0,13
Р>0,05
2
112
14,3±0,08
9
14,4±0,16
Р>0,05
3
91
14,0±0,10
14
14,3±0,13
Р>0,05
4
76
13,8±0,11
12
14,2±0,14
Р<0,05
5
65
13,7±0,12
7
14,2±0,16
Р<0,05
Підтягування на перекладині, рази
1
62
12,1±0,75
16
13,7±0,93
Р>0,05
2
112
14,3±0,48
9
15,8±1,04
Р>0,05
3
91
16,1±0,61
14
19,2±0,96
Р<0,05
4
76
17,3±0,72
12
21,9±1,02
Р<0,001
5
65
18,2±0,78
7
24,0±1,06
Р<0,001
Біг на 3 км, с
1
62
789,3±8,19
16
795,2±13,42
Р>0,05
2
112
757,4±7,66
9
729,4±13,17
Р>0,05
3
91
735,2±7,93
14
705,7±12,10
Р<0,05
4
76
722,1±7,86
12
691,3±10,93
Р<0,05
5
65
717,8±7,34
7
681,6±11,21
Р<0,01
Загальна контрольна вправа на смузі перешкод, с
1
62
143,1±1,69
16
146,0±1,82
Р>0,05
2
112
137,8±1,27
9
137,4±2,73
Р>0,05
3
91
132,2±1,34
14
129,2±2,08
Р>0,05
4
76
126,9±1,30
12
122,8±2,65
Р>0,05
5
65
123,3±1,52
7
118,2±2,21
Р<0,05
Комплексно-силова вправа, рази
1
62
52,2±2,17
16
57,5±3,52
Р>0,05
2
112
57,1±1,29
9
63,8±3,76
Р>0,05
3
91
59,8±1,78
14
70,3±3,63
Р<0,05
4
76
62,4±1,93
12
76,2±3,27
Р<0,01
5
65
64,5±1,84
7
82,6±3,41
Р<0,001
Нахил тулуба сперед із положення сидячи, см
1
62
6,8±0,58
16
7,2±1,49
Р>0,05
2
112
7,4±0,32
9
13,8±1,17
Р<0,001
3
91
8,8±0,35
14
17,3±1,02
Р<0,001
4
76
10,2±0,43
12
18,2±0,91
Р<0,001
5
65
10,4±0,37
7
19,0±0,85
Р<0,001
Утримання тулуба у горизонтальному положенні, с
1
62
94,3±4,25
16
112,1±6,71
Р<0,05
2
112
110,6±3,10
9
199,8±8,27
Р<0,001
3
91
127,1±3,57
14
215,3±5,65
Р<0,001
4
76
136,4±3,13
12
221,9±5,42
Р<0,001
5
65
142,9±4,06
7
228,2±6,18
Р<0,001
Дослідження результатів у підтягуванні на перекладині свідчить, що тільки на 1-му курсі рівень
силових якостей курсантів обох груп між собою достовірно не відрізняється (Р>0,05) (табл. 1). На 2-му
курсі результати курсантів групи Б виявилися кращими, ніж у групі А на 1,5 разу, але різниця є
недостовірною (Р>0,05). На усіх інших курсах навчання результати курсантів, які займалися у секції з
гирьового спорту, виявилися достовірно кращими, ніж у курсантів, які займалися за чинною системою
фізичної підготовки (Р<0,05–0,001). Так, на 3-му курсі різниця між результатами курсантів груп А і Б
становить 3,1 разу, на 4-му – 4,6 разу, на 5-му – 5,8 разу (рис. 1).
Аналіз результатів з бігу на 3 км показав, що на 1-му і 2-му курсах показники розвитку витривалості у
курсантів обох груп між собою не мають достовірної різниці (Р>0,05). Починаючи із 3-го курсу
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підтягування на перекладині, рази

результати з бігу на 3 км у курсантів, які займалися гирьовим спортом, є достовірно кращими, порівняно
із результатами курсантів, які займалися за чинною системою фізичної підготовки у ВВНЗ (Р<0,05–0,01).
Так, на 3-му курсі результати групи Б переважають результати групи А на 29,5 с (Р<0,05), на 4-му курсі –
на 30,8 с (Р<0,05), а на 5-му – на 36,2 с (Р<0,01).
25,0
24,0
21,9

22,0
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19,0
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15,8
16,0
13,7
13,0

18,2
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2-й
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4-й

5-й
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Рис. 1. Динаміка результатів з підтягування у курсантів, які займалися за чинною системою
фізичної підготовки (група А), та курсантів, які займалися у секції ВВНЗ з гирьового спорту
(група Б), (n=474, рази):
–
результати курсантів групи А;
–
результати курсантів групи Б
Дослідження результатів виконання курсантами вправи на смузі перешкод (400 м) свідчить, що на 1му та 2-му курсах показники обох груп достовірно не відрізнялися (Р>0,05). На 3-му і 4-му курсах
результати курсантів групи Б є кращими, ніж у курсантів групи А на 3 та 4,1 с відповідно, але
достовірної різниці не виявлено (Р>0,05). На 5-му курсі результати групи Б виявилися достовірно
кращими на 5,1 с (Р<0,05). Перевірка результатів виконання курсантами комплексної силової вправи
свідчить, що результати курсантів групи Б, особливо на старших курсах, є достовірно вищими, ніж у
курсантів групи А на 10,5; 13,8 та 18,1 разу відповідно (Р<0,05–0,001). Найвищі результати у курсантів
обох груп зафіксовано на 5-му курсів, що свідчить про поліпшення рівня фізичної підготовленості
курсантів у процесі навчання у ВВНЗ (Р<0,001). Однак у групі курсантів групи А результати 5-го курсу
переважають результати 1-го курсу на 12,3 разу, а у групі Б – на 25,1 разу. Досягнення високих
результатів у гирьовому спорті крім сили та витривалості вимагає високого рівня розвитку гнучкості та
рухливості у суглобах, тому у тренувальному процесі курсантів-гирьовиків значна увага надається
розвитку цієї якості. Аналіз результатів курсантів у нахилі тулуба вперед показав, що у групі Б
показники є достовірно кращими (Р<0,05–0,001) ніж у курсантів групи А на усіх курсах, крім 1-го. На 2му курсі різниця між показниками курсантів груп А і Б становить 6,4 см, на 2-му – 8,5 см, на 3-му – 8 см,
на 5-му – 8,6 см. Аналіз результатів курсантів в утриманні тулуба у горизонтальному положенні показав
яскраво виражений вплив занять гирьовим спортом на зміцнення м’язів спини і пресу у гирьовиків. Так,
починаючи вже із 1-го курсу результати виконання статичної вправи у курсантів групи Б є достовірно
кращими ніж у курсантів групи А. Різниця між показниками курсантів групи Б і А становить: на 1-му
курсі – 17,8 с; на 2-му – 89,2 с; на 3-му – 88,2 с; на 4-му – 85,5 с; на 5-му – 85,3 с (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка результатів в утриманні тулуба у горизонтальному положенні у курсантів, які
займалися за чинною системою фізичної підготовки (група А), та курсантів, які займалися
гирьовим спортом (група Б), (n=474, с):
–
результати курсантів групи А;
–
результати курсантів групи Б
Обговорення результатів дослідження. Дослідження результатів з бігу на 100 м показали, що чинна
система фізичної підготовки більш ефективно, порівняно із заняттями гирьовим спортом, впливає на
розвиток швидкісних якостей курсантів ВВНЗ. Це підтверджує наші попередні висновки та результати
вчених [2, 3, 7], у яких вказано про відсутність взаємозв’язку між результатами у гирьовому спорті і
показниками розвитку швидкісних якостей. Аналіз результатів курсантів у підтягуванні показав, що як у
групі А, так і у групі Б рівень силових показників на всіх курсах оцінюється на ''відмінно'' та зростає у
процесі навчання. Але якщо у групі А результати курсантів 5-го курсу є кращими, ніж у курсантів 1-го
курсу на 6,1 разу, то у групі Б різниця становить 10,3 разу. Це свідчить про більш виражений позитивний
вплив занять гирьовим спортом на рівень розвитку силових якостей у курсантів у процесі навчання у
ВВНЗ. Дослідження змін результатів з бігу на 3 км свідчить, що в обох групах зміни є позитивними: але
якщо у групі А рівень розвитку витривалості у курсантів 5-го курсу (11 хв. 58 с) є достовірно кращим,
ніж на 1-му (13 в 09 с) на 1 хв. 11 с (Р<0,001), то у групі Б ці зміни мають більш виражений характер –
різниця між показниками курсантів 5-го курсу (11 хв 22 с) і 1-го курсу (13 хв. 15 с) становить 1 хв. 54 с
(Р<0,001). При цьому рівень розвитку витривалості у курсантів обох груп на 1-му курсі оцінювався як
''задовільний'', у групі А на 2-му, 3-му і 4-му курсах – як ''добрий'' і тільки на 5-му курсі – як ''відмінний''.
У групі Б на 2–5-му курсах – оцінка ''відмінно'', що свідчить про позитивний вплив занять гирьовим
спортом на рівень розвитку витривалості курсантів – майбутніх офіцерів. Порівняння отриманих
результатів з подолання смуги перешкод з нормативними вимогами свідчить, що на 1-му курсі
результати курсантів групи А оцінюються на ''добре'', а групи Б – на ''задовільно'', на 2-му курсі
результати обох груп відповідають оцінці ''добре'', на старших курсах у групі А – ''добре'', а групі Б –
''відмінно''. Це підтверджує висновки робіт багатьох вчених [1, 3, 6] щодо позитивного впливу занять
гирьовим спортом на розвиток усіх фізичних якостей та поліпшення спеціальної підготовленості
курсантів. Аналіз показників гнучкості показав, що різниця між результатами курсантів 1-го і 5-го курсу
у групі А становить 3,4 см, а у групі Б – 11,8 см, що підтверджує наші попередні висновки про
позитивний вплив занять гирьовим спортом на рівень розвитку гнучкості у курсантів. Досліджуючи
зміни результатів в утриманні тулуба у горизонтальному положенні, виявлено, що у групі А результати
курсантів 5-го курсу (2 хв. 23 с) є кращими ніж у курсантів 1-го (1 хв. 34 с) на 48,6 с, то у групі Б різниця
між показниками статичної витривалості курсантів 1-го (1 хв. 52 с) і 5-го (3 хв. 48 с) курсів становить 1
хв. 56 с. Таким чином проведений аналіз рівня розвитку фізичних якостей у курсантів ВВНЗ у процесі
навчання підтвердив висновки багатьох вчених стосовно різностороннього позитивного впливу занять
гирьовим спортом на організм курсантів – майбутніх офіцерів. Найбільш виражений позитивний ефект
від занять гирьовим спортом виявлено на розвиток силових якостей, статичної витривалості м’язів
тулуба, витривалості та гнучкості. Найменший вплив від занять гирьовим спортом виявлено на рівень
розвитку швидкісних якостей – результати курсантів, які займалися за чинною системою фізичної
підготовки на старших курсах є достовірно кращими ніж у гирьовиків.
Висновки.
1. Виявлено найбіш виражений позитивний ефект від занять гирьовим спортом на розвиток силових
якостей, статичної витривалості м’язів тулуба, витривалості та гнучкості. У тестах на виявлення вказаних
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якостей результати курсантів-гирьовиків на старших курсах є достовірно кращі, ніж у курсантів, які
займалися за чинною системою фізичної підготовки (Р<0,05–0,001).
2. Встановлено, що заняття гирьовим спортом більш ефективно впливають на рівень фізичної
підготовленості курсантів, ніж заняття за чинною системою фізичної підготовки у процесі навчання у
ВВНЗ.
Перспективи подальших досліджень полягають у обґрунтуванні та розробці моделі методичної
системи навчання гирьовому спорту курсантів у процесі фізичної підготовки з метою забезпечення їх
ефективної майбутньої військово-професійної (бойової) діяльності.
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Пронтенко К. В., Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Гоманюк С. В. Влияние занятий гиревым спортом
на физическую подготовленность курсантов военных заведений высшего образования Украины.
В статье исследовано влияние занятий гиревым спортом на уровень физической подготовленности
курсантов высших военных учебных заведений (ВВУЗ) в процессе обучения. В исследовании приняли
участие курсанты 1–5-х курсов (n=474), которые занимались по действующей системе физической
подготовки в ВВУЗ (группа А, n=416), и курсантов, которые в процессе обучения занимались в секции
учебного заведения по гиревому спорту (группа Б, n=58). Выявлен наиболее выраженный
положительный эффект от занятий гиревым спортом на развитие силовых качеств, статической
выносливости мышц туловища, выносливости и гибкости у курсантов группы Б. В тестах на
исследование указанных качеств результаты курсантов-гиревиков на старших курсах являются
достоверно лучшими чем у курсантов, которые занимались по действующей системе физической
подготовки (Р<0,05–0,001). Это свидетельствует о положительном влиянии занятий гиревым спортом
на физическую подготовленность курсантов – будущих офицеров Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность, курсант, гиревой спорт.
Prontenko K. V., Griban G. P., Prontenko V. V., Gomaniyk S. V. The Influence of the Kettlebell Lifting
Activities on the Physical Preparedness of Cadets of Higher Military Educational Institution of Ukraine.
The influence of the kettlebell lifting activities on the physical preparedness level of cadets of higher military
educational institution (HMEI) during the learning process was examined. Cadets of the 1st–5th year of study
(n=474) of Zhytomyr Military Institute named after S. P. Koroliov who were studying according to the current
system of physical training at HMEI (group А, n=416) and cadets who were attending a kettlebell lifting class
while the studying (group B, n=58) took part in the investigation.
The level of physical preparedness was examined via the following tests: 100 m of running (speed qualities),
pulling up on a cross-beam (strength qualities), 3 km of running (general endurance), overcoming an obstacle
course (400 m) (coordination abilities, dexterity, special qualities), complex power exercise (dip ups during a
minute and sit-ups during a minute) (strength qualities), forward inclination of the body in a seating position
(flexibility), holding the body in a horizontal position (static endurance of body muscles). The examination of the
exercises was held by the instructors of department of physical education, special physical training and sport
during control matching (tests, examinations).
The aim of the article is to examine the influence of the kettlebell lifting activities on the indicators of physical
preparedness of cadets of higher military educational institutions in the learning process.
Such research methods as theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature,
pedagogical supervision, testing, and methods of mathematical statistics were used.
The analysis of the level of development of physical qualities of the cadets of HMEI in the process of study shows
the various positive influences of the kettlebell lifting activities on the cadets and future officers' organisms. The
most prominent positive effect of the kettlebell lifting activities is on the developing of strength qualities, static
endurance of body muscles, endurance and flexibility. The least influence of the kettlebell lifting activities is on
the level of speed qualities – the results of the cadets in the senior academic years who were studying according
to the current system of physical training are credibly better than the results of cadets who were attending a
kettlebell lifting class. The cadets in the senior courses exhibited better test results compared with cadets who
were studying according to the current system of physical training (Р<0.05–0.001). It is determined that the
kettlebell lifting activities have more effective influence on the level of physical preparedness of the cadets than
the training according to the current system of physical training during the learning process in HMEI.
Key words: physical training, physical fitness, cadet, kettlebell lifting.
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СТРУКТУРА ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізована структура фундаменталізації професійної освіти майбутніх соціальних
працівників на змістовно-організаційному і технологічному рівнях. Обґрунтовано наведені головні
функції, що виконує фундаменталізація професійної освіти. Розкрито важливі напрямки
фундаменталізації професійної освіти, що засадничо направлені на формування структури системи
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
Ключові слова: фундаменталізація професійної підготовки, структура фундаменталізації освіти,
майбутній соціальний працівник, професіоналізм фахівця.
Постановка проблеми. Нині в розуміннях науковців спостерігається неузгодженість щодо
розв’язання проблем фундаменталізації професійної підготовки, оскільки цей процес відбувається доволі
повільно та, незважаючи на загальнотеоретичні засади, є специфічним для різних напрямів підготовки
майбутніх фахівців. Запровадження фундаменталізації професійної підготовки у вищих навчальних
закладах допомогло б студентам різних соціогуманітарних спеціальностей творчо підходити до
професійної діяльності в майбутньому та викладачам результативно вирішувати протиріччя між
професійною освітою і вузькопрактичною професійно-традиційною підготовкою в процесі вивчення
навчальних дисциплін. Однією з актуальних проблем сучасної університетської професійної освіти є
розв'язання суперечності між фундаменталізацією навчального процесу та спрямованістю знань
майбутніх фахівців відповідно до професійної діяльності [1: 282–284]. Тому важливою залишається
проблема охарактеризування структури фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників у вищій школі.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Фундаменталізація
університетської освіти на сучасному етапі професійної підготовки фахівців соціогуманітарних
спеціальностей розробляється в різних аспектах. Так, сутність фундаменталізації освіти обґрунтована в
філософських і педагогічних працях І. Бардус, Н. Бідюка, О. Бондаренка, Л. Зоріна, М. Карлова,
Б. Камінського, С. Клепко, Т. Кобильника, І. Козловської, Е. Лузик, В. Нестеренка, Л. Пуховської,
З. Решетової, С. Романової, В. Стешенка, О. Школи.
Методологічну основу фундаменталізації професійної освіти складають антропологічний,
герменевтичний,
діяльнісний,
індивідуальний,
культурологічний,
особистісно-орієнтований,
онтологічний, парадигмальний, системний, цілісний та ін. підходи, які направлені на проектування,
конструювання, моделювання, технологізацію, інтеграцію та організацію процесів фундаменталізації
навчання (Н. Бідюк, Г. Васьківська, Т. Вдовичин, М. Дмитриченко, Б. Камінський, С. Клепко,
І. Козловська, Е. Лузик, І. Мельничук, Л. Пуховська, С. Романова, Л. Романишина, Я. Фруктова та ін.).
Вивченню фундаменталізації вищої освіти за університетського навчання присвячені роботи
С. Гончаренка, І. Гавриляк, М. Жалдака, С. Семерікова, С. Сисоєвої, Я. Фруктової, Г. Шатковської.
Описують фундаменталізацію професійної підготовки майбутніх фахівців у вимірі європейського
освітнього простору М. Дмитриченко, O. Русановський, В. Сидоренко, Г. Терещук.
Разом з тим, незважаючи на наявність системної роботи сучасних науковців щодо розробки
теоретичних та методологічних основ фундаменталізації професійної освіти [2−5], у яких важлива роль
відводиться проектуванню змісту професійної освіти та її взаємозв’язку з фундаменталізацією
навчального процесу, дидактичний аспект структури фундаменталізації професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників розроблений недостатньо.
Метою статті є визначення та схарактеризування системи фундаменталізації професійної освітньої
підготовки майбутніх соціальних працівників на рівні сучасного університету відповідно до змістовноорганізаційного та інтеграційно-технологічного рівнів фундаменталізації професійної освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Соціальноекономічний розвиток України в напрямку "постіндустріального суспільства" призвів до того, що
змінилася структура, зміст, технології, засоби професійної діяльності всіх соціогуманітарних сфер
суспільства. Для фахової діяльності соціального працівника нині характерні диверсифікація,
варіативність, диференціація, індивідуалізації тощо. Вона з кожним днем стає все більш наукомісткою,
інтелектуальною, творчою, інтеграційною та технологічною [6: 2−5]. Тому очевидно, що суб’єкти
майбутньої професійної діяльності повинні досконало володіти методологією соціальної роботи,
© Ребуха Л. З., 2018
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мати сформовані вміння і навички впровадження здобутого у вищому навчальному закладі
фундаментального знання в діяльнісний процес, вміти компетентнісно проводити дослідження з будь
якої фахової проблеми та нести соціальну й особистісну відповідальність за свої професійні вчинки та
дії. Зазначені найважливіші професійні компоненти ефективної діяльності майбутніх соціальних
працівників тісно пов’язані з необхідністю глибинних перетворень теоретико-методологічних основ
загальнонаукової і фахової підготовки студентів за університетського навчання [7: 55−60]. Дуже цінним,
на нашу думку, є перехід від змістовного оволодіння професійними знаннями до вміння їх
використовувати у професійній діяльності згідно теоретико-методологічних та інноваційнотехнологічних освітніх засад.
Цю найважливішу професійну проблему повинна вирішити фундаменталізація професійної освіти на
змістовно-організаційному і технологічному рівнях. Такий підхід відповідає новій гуманістичній,
суб'єктно-ментальній (світоглядній) парадигмі професійної освіти, яка за своєю спрямованістю тісно
пов’язана
з
фахово-особистісним
розвитком
майбутнього
соціального
працівника
як
професіонала [8: 2−4].
Задана освітня ситуація актуалізує не лише проблему фундаменталізації навчального процесу, а й
проблему фундаменталізації особистості в процесі професійної освіти. На переконання науковця
І. Бардус фундаменталізація освіти тісно пов’язана із розумінням та вивченням концептуальних законів
світу, фундаментальних смислів буття людини в соціумі [2: 8−10]. При цьому основна роль відводиться
знанням, які й уможливлюють вироблення шляхів і методів пізнання сутності світу [4: 112−116].
Основою професійного буття за соціально-культурної традиції є професійне служіння, що слугує
засадничим підґрунтям у формуванні менталітету майбутнього фахівця та яке й визначає в майбутньому
змістову спрямованість професійної діяльності. Як наслідок, завданням фундаменталізації особистості в
процесі професійної освіти є сприяння становленню майбутнього фахівця як суб'єкта професійного
буття, як особистості, як індивідуальності відповідно до професійної "Я-концепції". Розв’язання цього
складного завдання допомагає викладачу на заняттях формувати в кожного студента професійну
ідентичність.
При окресленому підході до стратегії фундаменталізації професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників фундаменталізація професійно спрямованого навчання і фундаменталізація
особистості майбутнього фахівця виступають інтегрованими освітніми процесами. В результаті
зазначеної інтеграції вибудовується виважена методологічно-змістовна основа, яка слугує дієвим
підґрунтям у розв’язанні сучасних освітніх завдань щодо встановлення компетентнісного
професіоналізму [9: 2−4]. Такий підхід до навчання відповідає сучасній направленості розвитку
професійної підготовки, оскільки фундаменталізація навчального процесу − це не тільки нова якість
змістового наповнення професійно-зорієнтованих дисциплін, а й неодмінна умова для подальшої
професійної освіти впродовж життя та цілісного сприйняття світу загалом [3; 8].
Фундаменталізація професійної освіти забезпечує еволюційно-інноваційну динаміку професійного
розвитку та пов’язана з формуванням методологічної культури майбутніх соціальних працівників, так як
зміст освіти стає більш професійним і творчим. За такого навчання формуються універсальні навички,
які впливають на створення сприятливих умов для вільної конкурентоспроможності дипломованих
фахівців соціальної роботи на ринку праці [10: 33−35].
Науковці С. Гончаренко та О. Семеріков вказують на те, що нині у час професійних інновацій знання,
отримані за фундаменталізації професійної підготовки практично без усякої модифікації, є одночасно і
професійними, оскільки саме фундаменталізація забезпечує перехід від підтримуючого навчання до
випереджаючого [6; 9].
Отже, фундаменталізація професійної освіти за сучасних умов функціонування університетської
освіти виконує дві головні функції:

формує особистісні моделі професійного буття на основі професійного менталітету;

генерує в студентів системне, цілісне, теоретико-методологічне знання, яке неминуче потрібне
для розвитку результативної професійної діяльності відповідно до об’єктивної ситуації та суб’єктивної
необхідності її адресного проектування та впровадження сучасних інтегрованих соціогуманітарних
технологій.
Дані функції слугують можливістю та умовою зреалізування майбутнім соціальним працівником
власного теоретичного, практичного, наочно-дієвого, наочно-образного, формально-логічного, творчого,
критичного, дискурсивного, інтуїтивного та ін. мислення, сформованого в процесі фундаменталізації
професійної підготовки.
Водночас процес фундаменталізації професійної діяльності та фундаменталізації особистості
соціального працівника вибудовується на декількох важливих положеннях до фундаменталізації
професійної освіти, які засадничо направлені на формування структуру системи фундаменталізації
професійної освіти:
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Фундаменталізація професійно-освітньої підготовки майбутнього фахівця є випереджаючою в
контексті розвитку професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості, у якій особистісний
ресурс розуміється як готовність соціального працівника змінювати бачення про себе відповідно до
зовнішнього сприйняття інформації про "Я-реальне" [8].

Фундаменталізація професійної освіти виникає на основі бінарного принципу діалектичної
єдності фундаменталізації і професіоналізації як освітньої цілісності. Цей принцип характеризує якість
професійної освіти, що випливає із змістового наповнення навчальних дисциплін, представлених
загальноосвітньою, методологічною, теоретичною, інтеграційно-технологічною та спеціальною
підготовками. Діалектична єдність цих компонентів передбачає фундаменталізацією кожного з них [5].

Фундаменталізація освіти забезпечується доцільним поєднанням онтологічного, гносеологічного
та аксіологічного підходів до підготовки майбутніх соціальних працівників [7].

Фундаменталізація професійної підготовки стосується всіх елементів та складових освіти: цілей,
змісту, процесу, методів, засобів, форм, результатів тощо. Однак провідна роль відводиться
фундаменталізації освітнього змісту навчальних дисциплін [3].

Фундаменталізація освіти не суперечить предметній основі освіти, оскільки передбачає
відображення у навчальних предметах загального, особливого і одиничного, і, водночас, продукує
системне бачення предмета з позицій загального і цілого [4].

Фундаменталізація професійної освіти є дієвим засобом формування професійного буття
особистості на засадах концептуалізації, методологізації професійної діяльності та розвитку цієї
діяльності за допомогою впровадження інтеграційно-інноваційних технологій [9].
Запропоновані концептуальні положення дозволяють визначити структуру фундаменталізації
професійної освітньої підготовки майбутніх соціальних працівників на рівні сучасного університету
європейського зразка. Дана структура включає:

формування в майбутніх соціальних працівників у системі професійної підготовки вищого
навчального закладу мотиваційної готовності до внутрішньої реалізації стратегії фундаменталізації
освіти на основі її інтеріоризації як особистісної цінності фахівця;

адаптацію сучасної науково-методологічної концепції фундаменталізації професійної освіти та її
цілісної теорії до освітнього простору, вітакультурного середовища та системи університетського
навчання;

розробку та зреалізування основної моделі фундаменталізації професійно-зорієнтованої освіти у
вищій школі, що включає мету та завдання фундаменталізації, фундаменталізацію змістового
наповнення навчальних дисциплін за напрямком професійної підготовки "Соціальна робота", інтеграцію
інноваційних технологій фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, а
також методи, прийоми і засоби фундаменталізації навчального процесу.
Можливість реалізації системи фундаменталізації професійної освітньої підготовки майбутніх
фахівців соціономічних професій забезпечується наявністю її сучасної дидактичної інтерпретації.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Структура фундаменталізації
професійної підготовки соціальних працівників окреслює межі забезпечення необхідної базової фаховозорієнтованої підготовки для здійснення в майбутньому ефективної професійної діяльності і для
продовження професійної підготовки впродовж життя згідно вимог часу. Важлива роль у структурі
відводиться принципу фундаменталізації, що направлений на оволодіння високим рівнем професійної
компетентності та передбачає повноту набору соціогуманітарних дисциплін, котрі забезпечують базову
підготовку в єдності з професійною та спеціалізованою. Вибудувана таким чином структура
фундаменталізації освіти є важливою передумовою забезпечення безперервності та наступності
професійної освіти й розглядається нами як явище, як принцип професійно-зорієнтованої освіти, як
процес, що має власну дидактичну структуру та зміст і як цілісна теорія навчання.
Дидактична інтерпретація фундаменталізації професійної освіти, а саме структура та її змістове
наповнення, слугуватиме перспективним напрямом нашого наступного дослідження.
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Ребуха Л. З. Структура фундаментализации подготовки будущих социальных работников к
профессиональной деятельности.
В статье проанализирована структура фундаментализации профессионального образования будущих
социальных работников на содержательно-организационном и технологическом уровнях. Обоснованы
приведенные главные функции, которые выполняет фундаментализация профессионального
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образования. Раскрыто важные направления фундаментализации профессионального образования,
изначально направленные на формирование структуры системы фундаментализации профессиональной
подготовки будущих социальных работников.
Ключевые слова: фундаментализация профессиональной подготовки, структура фундаментализации
образования, будущий социальный работник, профессионализм специалиста.
Rebukha L. Z. Structure of Fundamentalization of Future Social Workers' Training for Professional
Activities.
The problem of modern university professional education in resolving the contradiction between the
fundamentalization of the educational process and the direction of knowledge of future specialists in accordance
with their professional activities is actualized in the article. The importance of transition from the proficiency of
professional knowledge to the ability to use it in professional activity according to theoretical-methodological
and innovative-technological educational principles is characterized.
The necessity of solving the problem of the fundamentalization of professional education at the contentorganizational and technological levels is substantiated, since this approach corresponds to the new humanistic
and ideological paradigm of professional education. Approaches to the strategy of fundamentalization of the
professional training of future social workers are considered, which include the fundamentalization of
professionally directed education and the fundamentalization of the personality of the future specialist and serve
as integrated educational processes. The fundamentalization of the educational process is defined not only as a
new quality of the content of professionally oriented disciplines, but also reflected as an indispensable condition
for the holistic perception of the world and the further continuous professional education throughout life. It is
noted that the fundamentalization of professional education carries out two main functions (forms personal
models of professional life on the basis of professional mentality and generates a systematic, holistic,
theoretical – methodological knowledge for students which is inevitably necessary for the development of
productive professional activity) and, accordingly, provides transition from supportive education to
professionally-oriented.
Conceptual provisions, that allow determining the structure of fundamentalization of professional education of
future social workers at the level of the modern university of the European model, are proposed. It is concluded
that the structure of fundamentalization of professional training of social workers outlines the limits of providing
the necessary basic professional-oriented training for the implementation of effective professional activities in
the future.
Key words: fundamentalization of professional training, structure of fundamentalization of education, future
social worker, professionalism of a specialist.
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РОЗВИТОК ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УМІНЬ СПІВРОБІТНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА
ЗАНЯТТЯХ ІЗ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті визначено шляхи роботи над розвитком презентаційних умінь студентів спеціальності
'Туризм'. Відповідно до Типової програми англійської мови професійного спрямування встановлено
комунікативні ситуації та функції монологічного мовлення в професійній площині; представлено
функціональні зразки для опанування студентами на трьох етапах розвитку презентаційних умінь:
рецептивно-репродуктивному, репродуктивно-продуктивному та творчому. Розроблено низку завдань
для кожного етапу.
Ключові слова: презентаційні уміння, комунікативні функції презентації, професійна підготовка
спеціалістів туристичної галузі, завдання для розвитку презентаційних умінь.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Презентаційні вміння належать до
загальнопрофесійних умінь, розвиток яких передбачений Типовою програмою англійської мови
професійного спрямування, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Незалежно від
спеціалізації, майбутні фахівці мають навчитися готувати та проводити презентації в своїй професійній
площині. Актуальність розробки модуля, технології або серії завдань із розвитку презентаційних вмінь
обумовлена відсутністю навчальних посібників, які задовольняють потреби студентів у розвитку
презентаційних умінь з урахуванням професійних ситуацій конкретної галузі, незважаючи на детально
визначені мікровміння та функціональні зразки, представлені у Типовій програмі.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Питанням розвитку презентаційних умінь в сучасній
науково-педагогічній літературі присвячені роботи Моркотуна С.Б., Казьмерчук А.В., Клименко А.,
Митник М. Проте недостатньо вивченим є питання розвитку навичок іншомовного монологічного
мовлення з урахуванням професійних ситуацій спілкування майбутніх спеціалістів туристичної галузі.
Також існує потреба в розробці відповідного навчального модуля, інтегрованого до курсу іноземної мови
професійного спрямування.
Отже, метою статті є уточнення особливостей професійно-орієнтованого монологічного мовлення
спеціалістів туристичної галузі. З цією метою необхідно вирішити такі завдання: виділити основні
професійні ситуації та функції монологічного мовлення в рамках презентації; адаптувати етапи навчання
монологічного мовлення відповідно до вимог до розвитку презентаційних умінь; розробка алгоритму
опанування презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях з англійської мови в
рамках окремого спеціалізованого навчального модуля.
Виклад основного матеріалу. Монологічне мовлення – зв'язне неперервне висловлення думок,
спрямоване на одну людину або аудиторію з метою реалізації запланованого впливу. Для фахівців
туристичної галузі комунікативна функція монологу-презентації залежить від професійної ситуації та
мети висловлювання.
Проаналізувавши великий масив презентацій співробітників туристичної галузі, ми виділили основні
професійні ситуації та, відповідно, комунікативні функції монологічного мовлення для подальшого
формування презентаційних умінь, які загалом поділяються на інформативну, впливову, експресивну,
розважальну та ритуально-культову функції [1: 167].
1. Науково-дослідна діяльність фахівців туристичної галузі передбачає презентацію результатів
досліджень з різних аспектів туристичної індустрії на спеціалізованих конференціях та самітах.
Основними комунікативними функціями монологічного мовлення в рамках таких презентацій є
інформативна та впливова.
Ми визначили найбільш популярну тематику досліджень на підставі програм конференцій
туристичної індустрії, які відбулися у 2016–2017 роках: освіта та HR в галузі туризму; сільський туризм;
культурна спадщина, культура та суспільство; маркетинг туристичних напрямів та маршрутів;
туристичний досвід; сталий розвиток та туризм; події та фестивалі.
© Рибак Т. М., Лесь Т. В., 2018
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Презентація результатів наукових досліджень передбачає, серед іншого, вміння коментувати графіки,
таблиці, діаграми; інформувати про кількісні та якісні показники дослідження; чітко та логічно
викладати гіпотезу дослідження та аргументацію; ставити риторичні питання до аудиторії; шанобливо
висловлювати погодження або непогодження із аргументацією інших; дякувати за поставлені питання
тощо. Загальні мовленнєві функції та зразки, які належать до групи презентаційних умінь, детально
розглянуті в Типовій програмі англійської мови професійного спрямування (2005 рік) [2: 41].
2. Робоче середовище фахівця туристичної галузі передбачає спілкування в рамках реалізації
проектної діяльності, зокрема, презентацію звітів про реалізовані проекти. Метою монологічного
висловлювання в контексті вищезазначеної професійної ситуації є інформування та мотивація
(інформативна та впливова функції монологу). Послідовне та логічне викладення даних про результати
діяльності передбачає володіння лексикою, яка вживається в корпоративному середовищі та пов'язана з
етапами реалізації проектної діяльності, розподілом обов'язків, встановленням графіку виконання дій,
мотивацією співробітників та членів проектної команди.
3. Реклама, промо-діяльність в сфері туризму передбачає вміння презентувати компанію та
конкретний туристичний продукт. Серед функцій монологічного висловлювання в цьому контексті
переважну значущість мають впливова, розважальна та експресивна, що значно впливає на вибір
лексичного матеріалу та синтаксичної будови речень, зокрема, вживання емоційно виразної лексика,
звернення до слухачів, вибір коротких та еліптичних речень тощо.
Визначивши основні професійні ситуації, які вимагають розвинутих презентаційних вмінь,
проаналізуємо етапи розвитку навичок монологічного мовлення, адаптуючи їх до розвитку навичок
презентації.
Ми виділяємо три етапи навчання монологічного мовлення в контексті набуття навичок презентації:
рецептивно-репродуктивний, репродуктивно-продуктивний та продуктивний етап.
При володінні іноземною мовою на рівні В1 навчання монологічного мовлення в професійних
ситуаціях спілкування зосереджується здебільшого на забезпеченні композиційно-смислової єдності
тексту як продукту говоріння та оволодінні конкретними засобами міжфразового зв'язку, необхідними
для успішної презентації матеріалу.
В першу чергу, студенти мають ознайомитися з особливостями різних типів презентацій, навчитися
збирати іншомовний матеріал для презентації, створювати презентації в спеціалізованих програмах
(Power Point) та укладати коментарі до слайдів, коментувати графіки, таблиці та кількісні дані, визначити
власні улюблені прийоми привертання та утримання уваги слухачів тощо. Це вимагає детального
вивчення презентацій інших лекторів, запрошених спікерів тощо. Тому актуальним матеріалом на
першому етапі розвитку презентаційних умінь ми вважаємо аудіо-та відео-презентації професіоналів
туристичної галузі, які супроводжуються низкою вправ та завдань на опанування вищезазначених умінь.
На першому, рецептивно-репродуктивному, етапі студентам пропонується перегляд презентацій та
низка завдань для ознайомлення зі структурою презентації, техніками привернення уваги слухачів,
лексичним матеріалом для забезпечення єдності та послідовності монологу тощо.
З метою забезпечення всебічного підходу до професійного розвитку студентів ми пропонуємо для
перегляду презентації блогерів, професійних лекторів та реальних виступів на конференціях туристичної
галузі світового масштабу, зокрема, такі:
Презентація
блогера
Jean
Marc
Flambert
про
Шрі-Ланка:
https://www.youtube.com/watch?v=mz3JwD2V13M.
Виступ Алекса Керр на конференції TEDx у Кіото на тему 'New life for old towns through sustainable
tourism': https://www.youtube.com/watch?v=kLRanIhp2jg.
Презентація Дага Ланскі (Doug Lanski), лектора, автора численних книжок про туризм, редактора та
гостя міжнародних конференцій туристичного напряму на тему 'How to Fix Travel':
https://www.youtube.com/watch?v=sBaiRpIpPKQ.
Приклади завдань на ознайомлення із структурою та техніками презентації:
Watch the presentation and define the target audience: gender, age, profession. Are they investors?
Partners? Tourists? Who will benefit from the presentation?
The optimal recommended presentation follows the rules: 10 slides, 20 minutes, font 30. Watch the
presentation and see whether the rule has been observed. If not, comment on the presenter's choice.
There are several ways of holding the audience's attention: rhetorical questions, story-telling, references
to sources of authority, humor, and statistics. Watch the presentation and comment on tick off the techniques the
presenter uses to keep the audience engaged. Do they work for you?
Using diagrams, graphs and images. After watching the presentation, you will receive handouts with
images, diagrams and graphs used by the presenter. Explain what they represent.
One of the techniques to introduce the presentation is Pitching. The algorithm is as follows: presenting
the problem – suggesting the solution – introducing the way of solving the problem – presenting yourselves or
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your company. Watch the presentation and jot down how the presenter introduces: self / the topic of
presentation.
Також студенти мають опанувати лексичний матеріал, специфічний для проведення презентацій,
зокрема, фрази та вислови для вступу до презентації (привітання аудиторії, представлення себе,
представлення теми презентації, обґрунтування теми презентації, огляд плану презентації), для
структурування монологічного мовлення під час презентації (презентація аргументів, посилання на
джерела та власні дослідження, посилання на візуальну інформацію в презентації, представлення точки
зору, наголошення на важливих аспектах, аналіз аргументів, перехід до наступного етапу / пункту
презентації, надання рекомендацій), фрази та вислови для підбиття підсумків (формулювання висновків,
підсумок основних думок та аргументів, завершення презентації), а також фрази та вислови для роботи з
питаннями аудиторії (пропозиція ставити питання лектору, відповіді на питання, реакція на складні
питання тощо).
Приклади завдань на опанування лексичного матеріалу для проведення презентацій:
Match the word combinations with parts of the presentation they will likely be used in:
Parts of the presentation: introduction, main part, conclusion, answering questions.
Functional exponents:
o
Hello and welcome to the presentation about…
o
This presentation focuses on the issue of…
o
Recent research has shown that…
o
Did you know that…?
o
If you have any questions, please do not hesitate to ask;
o
Now I'd like to focus on…
o
If you look at this table…
o
Turning now to…
o
In conclusion…
o
etc.
Jigsaw puzzle: студентам пропонується відновити текст презентації в правильному порядку із
наданих викладачем уривків презентації.
Close tests: студентам пропонується текст презентації, який вони мають зробити привабливим
для слухачів та структурованим за допомогою функціональних зразків (див. вище).
Here is a presentation phrasebook that you may find helpful when preparing for a presentation. Watch
the presentation and tick of the words and phrases used by the presenter in order to:
o
Greet the audience;
o
Introduce themselves;
o
Give the topic of presentation;
o
Justify the topic of presentation;
o
Give the outline of the presentation;
o
Introduce the main point;
o
Refer to research and useful sources;
o
Refer to visual data;
o
Present own point of view;
o
Analyze an argument;
o
Emphasize an important point;
o
Move to another main point;
o
Make recommendations;
o
Make conclusions;
o
Summarize main points;
o
Finish the presentation;
o
Ask for questions;
o
Answer questions;
o
Deal with difficult questions [3].
На репродуктивно-продуктивному етапі студенти мають відтворювати переглянуті або прослухані
презентації з обов'язковою модифікацією, що передбачає певний рівень мовленнєвої творчості.
Важливим також є забезпечення студентів мовленнєвими, візуальними опорами з метою зосередження на
мовленнєвому, а не на змістовому наповненні презентацій.
Перспективним на цьому етапі ми вважаємо застосування опорних презентацій професіоналів галузі,
які є доступними в мережі Інтернет у форматі Power Point. Так, наприклад, на вебсайті 'Colorado
Governor's Tourism Conference' (http://www.coloradotourismconference.com/presentations) оприлюднені
презентації конференції, яка відбулася в 2017 році. Серед тем, які розглядалися, є й такі, які є
надзвичайно актуальними для українських реалій туристичної індустрії. Перевагою матеріалів,
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розташованих на вебсайті, є те, що презентації містять велику кількість актуальних статистичних даних,
проблемних питань та шляхів їх вирішення, і не супроводжуються виступом лекторів. Презентації
представлені в форматі Power Point і є достатньо детальними як джерело інформації для відтворення
власне текстового матеріалу з метою складання студентами монологічного висловлювання на відповідну
тему. Завдання для опрацювання таких презентацій поділяються на два типи:
а) відтворення змісту оригінальної презентації із застосуванням функціональних мовленнєвих
одиниць, характерних для монологічного мовлення в рамках презентації, опанованих на рецептивнорепродуктивному етапі; та
б) модифікація оригінальної презентації залежно від контексту, наприклад, на підставі статистичних
даних, які стосуються України, власної області, міста тощо.
Приклади презентацій, які пропонуються студентам на репродуктивно-продуктивному етапі для
відтворення та модифікації:
'Формування
туристичного
бренду
в
рамках
обмеженого
бюджету':
http://www.coloradotourismconference.com/files/presentations/LowBudgetBranding.pdf.
'Проблеми
міст,
перевантажених
туристами':
http://www.coloradotourismconference.com/files/presentations/IntroducingRegionalBranding.pdf.
'Розвиток
туризму
в
непопулярних
місцевостях':
http://www.coloradotourismconference.com/files/presentations/IntroducingDestinationDevelopment.pdf.
На продуктивному етапі необхідно запропонувати студентам систему вправ з поступовим
ускладненням завдань – від складання окремих частин презентацій до виступу з власною
повномасштабною презентацією. Важливо правильно формулювати комунікативні завдання для
опрацювання студентами матеріалу під час складання презентації. В завдання необхідно якомога
детальніше зазначати професійний контекст: цільову аудиторію, мету презентації (отримання
фінансування, залучення інвесторів, продаж туристичного продукту, створення інформаційного приводу
тощо). Доцільним є надання іншим студентам певних ролей для прослуховування презентацій один
одного, щоб заохотити до аудіювання, а також ознайомлення з типовими ситуаціями професійного
характеру (прискіпливі питання, критика аудиторії, відволікання слухачів, ґрунтовні заперечення, робота
з технічними засобами тощо).
Приклади завдань (із поступовим ускладненням):
Перегляньте основну частину презентації. Складіть вступ / заключну частину до неї.
Перегляньте вступ до презентації. Чи є він вдалим? Чи достатньо залучена аудиторія? Яку
техніку Ви б використали, щоб представити тему? Розробіть власний вступ.
Розробіть серію риторичних питань для використання у презентації на тему…
Скористайтеся технікою 'Pitching', щоб представити проблему…
Прокоментуйте графік, діаграму або малюнок в контексті теми вашої презентації.
Зробіть вступ до своєї презентації (1 хвилина). Попросіть слухачів одним реченням пояснити, що
ви пропонуєте їм.
Ролі студентів для максимально ефективного залучення до прослуховування презентацій один
одного:
Ви – інвестор, шукаєте найбільш перспективний проект для фінансування. Оцініть презентації та
оберіть проект, який підтримаєте.
Ви – журналіст, пишете статтю про розвиток туризму на тлі занепаду культури. Ставте критичні
питання доповідачу.
Ви – блогер, який шукає нову тему для сюжету. Оберіть найбільш цікаву для себе тему.
Ви – туроператор, шукаєте керівника маркетингового відділу. Оберіть людину, чий виступ мав
на вас найбільше враження.
Під час розробки власних повномасштабних презентацій студенти можуть скористатися
безкоштовними шаблонами презентацій Power Point, адаптованими для туристичної галузі:
http://free-best-powerpoint.blogspot.com/;
https://www.slidesalad.com/product/morph-travel-free-download-powerpoint-templates-presentation/;
https://www.slidesalad.com/product/simple-free-powerpoint-presentation-template/;
https://poweredtemplate.com/02310/0/index.html.
З метою оптимальної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності вони мають
ознайомитися з різними режимами проведення презентацій:
Бліц-презентації (the lightning rounds): презентації тривають не більше 25 хвилин (15 хвилин – власне
презентація, 10 хвилин – відповіді на питання) і проводяться для аудиторії не більше 10–15 людей. Після
завершення часу група слухачів переходить до наступного столу, де прослуховують іншу презентацію.
Одна людина представляє свою презентацію три-чотири рази для різних груп, таким чином отримуючи
максимальний зворотний зв'язок.
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Традиційна презентація: лектор має паперовий варіант свого виступу та представляє результати своєї
роботи. Тривалість – до 20 хвилин, 5–10 хвилин для відповідей на питання.
Презентація експертної групи (panel talk): кілька лекторів проводять спільну лекцію-семінар на певну
тему. Тривалість – до 90 хвилин, питання можуть ставитися до будь-якого учасника. Необхідно
організувати вступну та заключну частину.
Експертна лекція: презентація тривалістю до 45 хвилин, 10–15 хвилин для відповідей на питання.
Експертна лекція є тривалішою за традиційну презентацію, оскільки лектор є досвідченим експертом і
представляє результати власного ґрунтовного дослідження, з детальним розглядом методології,
концепції, висновків.
Дебати: два або три учасники, які є представниками діаметрально протилежних точок зору,
обмінюються думками на певну тему. Модератор ставить серію питань для регулювання перебігу
дебатів. Тривалість – до 90 хвилин, з яких 45 хвилин (половина часу) призначено для відповідей на
питання аудиторії.
Круглий стіл: групова дискусія тривалістю до 60 хвилин, яка проводиться за круглим столом.
Кількість учасників – до 15 людей. Доповідач має підготувати вступну частину дискусії, низку питань
для організації перебігу дискусії, а також підбити підсумки: нову інформацію, зворотний зв'язок тощо.
Стендова доповідь (poster session): тривалість – до 120 хвилин. Доповідачі роблять презентацію
впродовж відведеного часу, проте стенди залишаються доступними впродовж усієї конференції, та
оцінюються журі наприкінці заходу [4].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Запропоновано алгоритм розвитку
презентаційних умінь майбутніх співробітників туристичної галузі на заняттях із англійської мови, який
складається з трьох етапів: рецептивно-репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та
продуктивного етапів. Для кожного етапу запропоновано низку завдань, адаптованих до контексту
майбутньої професійної комунікації студентів. На підставі запропонованого алгоритму надалі необхідно
розробити та задокументувати модуль із розвитку навичок презентації, інтегрований до курсу іноземної
мови професійного спрямування, з урахуванням рівня розвитку іншомовної комунікативної компетенції
студентів, а також етапу їхньої фахової підготовки.
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Рыбак Т. Н., Лесь Т. В. Развитие презентационных умений сотрудников туристической отрасли на
занятиях по иностранному языку.
В статье определены пути работы над развитием презентационных умений студентов специальности
'Туризм'. Согласно Типовой программе английского языка для профессиональных целей установлены
коммуникативные ситуации и функции монологической речи в профессиональной сфере; представлены
функциональные образцы для овладения студентами на трех этапах развития презентационных
умений: рецептивно-репродуктивном, репродуктивно-продуктивном и творческом. Разработаны
задания для каждого этапа.
Ключевые слова: презентационные умения, коммуникативные функции презентации, профессиональная
подготовка специалистов туристической сферы, задания для развития презентационных умений.
85

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Rybak T. M., Les T. V. Developing Presentation Skills of Future Tourism Specialists in the Foreign
Language Classroom.
Presentation skills belong to the general set of professional skills set forth by the National ELT Curriculum for
Universities. Regardless of the specialization, the students will face the objective of preparing and conducting
presentation in their professional domain. Therefore, the necessity arises to introduce the teaching module, an
algorithm or a set of tasks that will satisfy the students' need to develop presentation skills in view of specific
professional context.
The article is aimed at determining the peculiarities of professionally oriented monologues of tourism experts, as
well as developing the algorithm of enhancing presentation skills of the respective professionals in the English
classroom within a separate teaching module.
The suggested algorithm contains three stages: receptive-reproductive, reproductive-productive and productive.
For each stage a set of tasks is developed, adjusted to the context of professional communication in the field of
tourism. The teaching materials in the form of presentations are developed based on the actual slides posted
online as a follow-up of specialized conferences and other events. The article elaborates on the most popular
topics for presentations in the field. Since following the B1 level of English mastery teaching monologue for
professional purposes is focused mainly on the composition and coherence of speech and mastering the specific
functional exponents used in presentations, the tasks aim at building students' confidence and awareness of
various presentation types, teaching them to collect materials for presentations, use PowerPoint presentation
samples, compile facilitator notes to the slides, comment on the graphs, tables, diagrams, pictures and numerical
data.
Key words: presentation skills, English for professional purposes, ELT for tourism professionals, tasks for
developing presentation skills.
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ФІЛОСОФІЯ – ОСВІТА – ВИХОВАННЯ. ТРИКУТНИК УСПІХУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
В статті здійснено аналіз зв’язку взаємодоповнювальних складових філософії, навчання і виховання, які
забезпечують успіх навчально-виховного процесу. Акцентується на хибності постулату традиційної
педагогіки про цілісність навчально-виховного процесу, в якому виховання трактується, зазвичай, як
одна із функцій навчання. Показано, що подібне уявлення є однією з причин розбалансованості навчання і
виховання. Взаємозв’язок та взаємопроникнення, безперечно, тут існує, але така цілісність розуміється
не як глибинна інтеграція, а як сумарна величина. Доведено, що вирішити проблему розбалансованості
навчально-виховного процесу можливо на основі філософії, яка є фундаментом генетичного зв’язку
знань, умінь, моральних імперативів і життєвих цінностей. Педагогіка, якщо вона не має
філософського осмислення власних цілей і завдань, набуває рецептурного характеру, стає обездушеним
набором інструкцій, правил, вказівок.
Показано, що прикладом життєдайної сили гармонійного поєднання філософії, освіти та виховання є
гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського, який ніби культивуючи давньогрецький світоглядний
ідеал ''пайдейї'', надає в навчально-виховному процесі спочатку перевагу включеності людини у
багатовимірний комплекс культури і природи, і лише через неї виходить на освіченість. Доведено, що
педагогічна система В. О. Сухомлинського не лише збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями,
внесла неоціненний внесок як в теорію, так і практику освіти і виховання, але й започаткувала
революційний етап в реформуванні вітчизняної освітньої системи.
Ключові слова: філософія, педагогіка, освіта, життєва мудрість, виховання, діалог, ''пайдейя'',
амерологічна педагогіка, благо, знання, щастя.
''Блаженна людина,
що мудрість знайшла''
(Притчі 3: 13)
Філософія – це не лише намагання глибше пізнати навколишній світ або потяг до мудрості, але й
спроможність використати отримані знання в своєму житті, не лише намагання розмірковувати про
мудрість, але й ставати мудрою людиною. Вона має і може бути практичною й корисною для людини.
Адже саме філософське знання, якому властиві постійний пошук, сумнів, критичність сприяють
формуванню людини мислячої, творчої, гуманістично діяльної. Філософія бачить своє призначення в
культивуванні потреби й здатності бути людиною, збагачуючи її основу повсякденного існування. Не
випадково Марк Туллій Цицерон називав філософію ''наукою про зцілення душі'', ''вихователькою
чесноти, гонителькою пороків'', що об’єднала ''у суспільство розсіяних по землі людей''. ''Як плодородне
поле, – писав він, без обробки не дасть врожаю, так і душа. А плекання душі – це і є філософія'' [1: 252].
Знаменно, що в осмисленні ідеалу людини, філософія нерозривно пов’язана з педагогікою. В
інтелектуальній історії людства чітко прослідковується їх тісна взаємодія. Будь-яка педагогічна система,
зазвичай, своїм підґрунтям мала філософську систему, а будь-яка філософська система, як прикладне
втілення, реалізовувалася через педагогічні принципи та ідеї. І філософія, і педагогіка займаються
людиною, формуванням духовного світу, загальної культури, підготовкою до життя в самому широкому
розумінні цього слова. Їх єднає антропоспрямованість. Усі видатні педагоги, як правило, були водночас
відомими філософами і, навпаки, практично кожен великий філософ, зазвичай, завершував творення
своєї системи етикою, основний зміст якої складали вчення про мораль, теорію освіти та виховання. Це
стосується Сократа і Платона, Парменіда і Аристотеля, Канта і Гегеля та багатьох інших філософів
минулого і сьогодення. Те ж саме слід сказати і про великих педагогів Коменського і Гербарта,
Песталоцці і Дістервега, Пирогова і Ушинського, Макаренка і Сухомлинського. Усі вони були не лише
знаменитими педагогами, а й видатними філософами, оскільки намагалися осмислити алгоритм ''людина
– світ'', опрацювати механізми його екстраполяції в площину конкретної навчально-виховної діяльності.
Іншими словами, наскільки педагогічна філософія, настільки філософічні погляди тих, хто досяг вершин
педагогічної думки.
Філософія і педагогіка спрямовані на одну мету – перетворення й удосконалення світу шляхом
духовно-морального піднесення особистості, формування її гуманістично свідомого й нормативно
засвоєного ціннісно-цілевого імперативу у вигляді рівнобедреного трикутника:
© Саух П. Ю., 2018
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особистість

освіта

виховання

філософія
Загадкою успіху у цій справі залишається лише одне – яким чином і на яких засадах здійснюється їх
органічне поєднання, що конкретно означає створений на цій основі синтез та чому він виявляється не
завжди плідним в історичному просторі і часі? Ці питання не мають простого технічного розв’язку і
вимагають до себе підвищеної уваги та філософського осмислення в контексті концептуальних засад
реформування освіти в Україні.
Філософія для життя.
''Філософія дає готовність
до всякого повороту долі''
(Діоген Синопський)
''Філософія покликана допомогти
людям досягти вищих сфер буття''
(Фен Юлань)
Як справедливо вважав Віктор Марі Гюго, філософія повинна бути дієвою, її призначенням і метою є
удосконалення людини. І надійним союзником філософії в цьому є освіта і виховання. Актуалізується ця
проблема особливо у наш час. Ми живемо сьогодні в океані безмежних знань. Ми – сучасники
лавиноподібного зростання соціальних мереж, штурмового росту Інтернету, глобальної комп’ютеризації,
тріумфуючого віртуального світу, ''комодифікації пізнання'', комерціалізації науки, ''економічного
тоталітаризму'' і пов’язаних з цим глибинних соціальних і морально-ціннісних змін. Набута раніше
могутність людини й стратегія володарювання, які зруйнували квазірівновагу біосфери і ноосфери,
призвели до переходу в новий стан важко усідомлюваної системи, де для людини може не виявитися
місця. Девальвація природності виявилася одночасно девальвацією людяності. Життєдайна духовна
тканина тріщить, розриваючись між екзистенціалами ''бути'' і ''мати''. Як не згадати мудрі слова Далайлами XIV: ''Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені для того, щоб ними
користувалися. Світ у хаосі тому, що все навпаки'' [2: 273]. Наука й високі конвергуючі технології BNiC
(біо-, нано-, інформаційні та когнітивні) створюють нове життєве середовище людини і ставлять під
питання більшість традиційних способів буття та орієнтацій у світі. Виникає ситуація, коли прогресують
процеси соціальної деструктивності, пов’язаної з ''людиною маси'' (Ортега-і-Гассет), інфікованою
''вірусом'' маргінальності, людиною, яка живе в суспільстві, але частиною цього суспільства себе не
вважає. Вона попадає в реальність, де ''все дійсне – нерозумне, а все нерозумне – дійсне'' [3: 190].
Результатом цих трансформацій стає ''екзистенціальний вакуум'', який пов’язаний із втратою
смислоутворювальних цінностей.
Без філософського осмислення цих процесів, без системної інтеграції сучасного формату знань важко
уявити оптимістичне майбутнє людства. Завдання нової світоглядної системи – утримати межу між
розумним і нерозумним майже в усіх сферах людської діяльності, віднайти та утримати баланс між
глобальним і локальним, аби не стерти межу між інтеграцією і асиміляцією, стати підґрунтям
реконструкції людських відносин, деформованих егоїзмом, комерціалізацією, божевільним прагненням
до влади.
В цій непростій ситуації затребуваність філософії стає очевидною. Адже її недаремно називають
смислотворним ядром культури, квінтесенцією духу. Слугуючи способом здійснення культури,
філософія водночас підноситься над нею, виступає її самосвідомістю. Вона звернена, насамперед, до
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людини у багатоманітності її стосунків зі світом. Крім того, філософія найбільшою мірою втілює в собі
критичність думки, її здатність до самоконтролю, до того, що можна було б назвати чесністю людського
духу перед самим собою.
Звісно, усе це не лежить на поверхні. На простий розсуд, філософія опікується поняттями
надвисокими і надто далекими від реального життя або із надзвичайною серйозністю займається речами,
ніби для усіх відомими, заплутуючи й ускладнюючи очевидне. До того ж, вона сіє неспокій, вибиває з
протореної і зручної колії, по якій, зазвичай, рухатися легше. Тому більшість людей уникає цього
сократівського джерела дискомфорту. Особливо це відчувається сьогодні, коли філософія набула в
громадській думці такого статусу, що називати себе філософом стало ніби й не зовсім пристойно. Інша
справа – громадський діяч, політик, бізнесмен…, за яким стоїть не лише констатація певного роду
занять, а й оцінка зробленого, визнання. Звідси й та підозра, яка супроводжує ''любов до мудрості''
упродовж усього її історичного існування. Підозра, яку більше чи менше виявляють до неї можновладці
й пересічні люди, ладні за будь-яких обставин уникати неспокою думки, сумнівів й почуття рівної
гідності. І хоч як це не парадоксально, корисність філософії полягає саме у тій ''шкоді'', якої вона завдає
самовдоволеності, самовпевненості, байдужості, некритичності, бездумній вірі, де логіка розуму
замінюється вірою та навіюванням.
Розмірковуючи над сучасною стратегією вдосконалення природи людини, філософія своє завдання
вбачає в тому, аби допомогти сучасній цивілізації усвідомити дві альтернативні перспективи:
параноїдальної нарцистичної самовпевненості та дивного іронічного сприйняття страшних реалій як
простих історичних випадковостей. Захопленість самовпевненою логікою володарювання приводить до
думки, що науково-технічний розвій, який підпорядковує людській волі дедалі грандіозніше сили
Всесвіту, спричинить з часом за допомогою цих рушіїв остаточне оволодіння пультами історії та
встановлення абсолютної влади над людиною. Для того, щоб зрозуміти це вже не обов’язково звертатися
до аналізу Ювілейної доповіді Римського клубу у 2017 р. Багато хто із сучасних філософів з тривогою
застерігає, що беззастережне використання досягнень науково-технічного поступу неминуче призведе до
того, що людство опиниться у стані ницої покори і послужливості ''володарям всесвіту''. Адже вже
сьогодні виникають небачені раніше можливості деспотичного володарювання і придушення будь-якого
супротиву. Всеосяжна могутність державної машини (особливо тоталітарної) під прапором тієї чи іншої
надідеї спроможна експлуатувати не лише ідеологію, а й науку, культуру, мистецтво. Зосереджуючи
увагу на взаємозв’язку науково-технічного поступу і влади, яка таким чином само- зміцнює себе,
філософія застерігає: потрібна особлива пильність, аби запобігти навислій небезпеці виродження
людського суспільства до стану сервілістичного отупіння. Вона показує і переконує, що нічим не
обмежене прискорення науки і техніки наближає людство далеко не до свободи, а до створення засобів і
способів тоталітарного панування, контролю і маніпулювання масами. Модними можуть бути не тільки
одяг, автомобілі, меблі і манери поведінки, але й ідеали, переконання, нав’язані заангажованим
суспільством. Домінуючі ідеали, принципи, незалежно від їх змісту, сприймаються в цій ситуації самі по
собі як щось вартісне, бажане, а за певних обставин нерідко перетворюються в убогі, пусті і спорожнілі
словеса. Проте вони далеко не безпечні, бо в них можна завуалювати різний і навіть полярний смисл,
здатний спрямувати соціокультурну, інтелектуальну і практичну діяльність людей. Цей факт є джерелом
різноманітних маніпуляцій людьми, духовного насильства й соціальної несправедливості. І якщо ми
хочемо впоратися з ним, то маємо йти не шляхом аналогії і процедур обґрунтування ідеалів, що
дісталися нам у спадок, а критично їх осмислювати. Адже за кожним із них стоять анонімні центри влади
і закамуфльовані способи соціокультурного примусу, залякування, репресій та тиранії.
Протистояти цим процесам може духовно багата людина, не позбавлена почуття відповідальності та
усвідомлення свого обов’язку перед навколишнім світом. Виховання ціломудреної особистості, яка
усвідомлює свої обов’язки, здатна об’єктивно оцінювати життя й себе, пізнавати навколишній світ у всій
багатоманітності, суперечливості й неоднозначності, усвідомлювати цінності людського життя й
унікальності кожної людини, побудованих на принципах толерантності, любові і взаємоповаги – це і є
основне завдання філософії. Основоположник філософії освіти англо-американський філософ Джон Дьюї
цілком слушно зауважував: ''Якщо філософія байдуже ставиться до виховання, вона не є філософією.
Філософію можна визначити як загальну теорію виховання'' [4: 55].
Філософія виховання
Сьогодні, як це не прикро констатувати, теорія і особливо практика виховання ''… не дають відповіді
на питання, як жити гідно й успішно, а суспільство втрачає свої гуманістичні функції, перестає бути
засобом і живильним середовищем для духовного і морального розвитку особистості'' [5: 40]. Відбулася
втрата традиційної основи і цінностей виховання, зумовлена роками ідеологічної невизначеності та
поглибленням аксіологічної кризи. З одного боку на людину спрямовується ''… лавина інформації, зміст
якої має псевдонаукову спрямованість (містика, окультизм, астрологія, магія, чаклунство)… Раціоналізм
замінюється ірраціоналізмом, будь-який функціональний міф вважається раціональним… ірраціоналізм і
суб’єктивізм стають засобами розриву і знищення гуманних ціннісних відносин'' [6: 23]. З іншого –
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суспільство втратило традиційні зв’язки, розпалось, розкололось на безліч формальних і неформальних
груп, кожна з яких намагається продукувати власну матрицю цінностей та норм поведінки.
''Окультурити'' та ''одухотворити'' цей різнобарвний простір не просто, хоч пошук тих ідеалів та
орієнтирів, які б слугували основою виховання, здійснюється упродовж всіх останніх років. Проводяться
конференції та семінари, запропоновано безліч різноманітних програм духовно-морального виховання не
лише педагогами, а й представниками релігійних та інших громадських організацій. Тобто ця проблема
перестає бути справою невеликої групи ентузіастів. Вона стала сьогодні одним із пріоритетів державної
освітньої політики. Але, на жаль, усі ці кроки виявилися малоефективними. Причин виникнення цієї
ситуації багато: соціально-економічна криза, війна, відсутність чітко визначених ідеологічних орієнтирів,
принципів та змісту моралі, ''свобода безвідповідальності'' засобів масової інформації, різновекторність
зусиль школи, сім’ї, суспільства тощо. Адже зрозуміло, що найвищий успіх у вихованні може бути лише
при об’єднанні зусиль школи, сім’ї і громадськості. Чого вартує, наприклад, фізіологічна неофілія, яка
несе в собі несприйняття того, що створили попередні покоління. Це дуже небезпечна хвороба. Вона
змушує жити навпомацки і робити майбутнє книгою сліпих.
Кожна з цих причин може стати предметом окремого аналізу. Але мене, в контексті означеної
проблеми, займає інше – наскільки повно використаний потенціал нашої освіти, яка б мала спрямовувати
людину на досягнення максимального розквіту духовних, інтелектуальних та фізичних можливостей?
Сказати неповно – мабуть мало. З філософської точки зору, сутність, основне призначення виховання
полягає у формуванні цілісного духовного стрижня людини – її внутрішнього духовного світу, який
визначає емоційно-ціннісне відношення до навколишнього світу і самого себе. Педагогічна наука цього
не заперечує. Але будемо відвертими, розчленувавши виховання на окремі складники (інтелектуальне,
моральне, трудове, фізичне, естетичне, національно-патріотичне), педагогічна наука вчинила недобре
стосовно педагога-практика, спонукавши його повірити у можливість формування й розвиток людини
''частинами'', в той час як цілісність людини, реалізація її людської сутності в будь-яких видах діяльності
можлива лише на основі становлення її цілісного духовного світу.
Не в останню чергу цей прикрий факт став причиною розбалансованості навчально-виховного
процесу. З давніх часів відомо, що освіта – це не просто ретрансляція знань, а складний процес передачі
суспільством молодому поколінню соціального досвіду з метою підготовки його до активної участі в
суспільному житті. ''Якщо освіта формує світорозуміння, знання законів світобудови, то виховання
формує його світогляд., тобто відношення людини до світу'' [7: 19]. Іншими словами, освіта – це
''навчання пізнанню чогось'', а виховання – ''навчання певним способoм жити''. В українській
етнопедагогіці ''виховати'' означає уберегти дитину від зла, а виховання тлумачиться як процес оборони
від зла протягом життя. Коли ми ведемо мову про навчально-виховний процес, тут йдеться про розвиток
двох основних площин духовного світу людини – її здібності пізнавати світ шляхом освоєння
накопичених до неї в історії науки знань і її здатності оцінювати усе суще (у тому числі себе),
вибудувавши у власній свідомості певну ієрархічну систему цінностей. Тобто освіта – це складний
процес синергії виховання і навчання, який нерозривно пов’язаний принаймні з трьома сферами
культури: пізнавальною, аксіологічно-регулятивною та художньою. ''Знання без виховання, – говорив
В. О. Сухомлинський, – меч в руках божевільного''. Однак, при першому наближенні до змісту нашої
освіти неважко помітити, що будується він, переважно, на основі лише однієї з цих сфер – пізнавальної, а
ще точніше – на основі її спеціалізованої складової – науки.
Не заперечую, серед педагогів давно вважається постулатом те, що в освіті панує цілісний навчальновиховний процес, а такі вузлові поняття як ''навчання'' і ''виховання'' тісно пов’язані між собою. І. Д. Бех,
наприклад, співставлюючи поняття ''виховання'' і ''освіта'', наголошує, що в навчально-виховному процесі
''навчання і виховання по-справжньому освічується, тобто розкриває в собі розумові, морально-духовні
та фізичні сили'' [8]. Але в живій педагогічній практиці ця пов’язаність отримує дещо інше звучання:
виховання – одна із функцій навчання. Більшість педагогів-практиків традиційно переконана: навчаючи,
ми виховуємо, а решта – це функції сім’ї, класного керівника, куратора, церкви, різноманітних
громадських організацій тощо. Подібні уявлення про цілісність навчально-виховного процесу є однією з
причин ''розбігання'' ліній навчання і виховання підростаючого покоління. Чому? Тому що цілісність тут
розуміється не як доглибинна інтеграція, а як сумарна величина.
Причина такої ситуації цілком об’єктивна. Річ у тому, що навчання пов’язане з лише обмеженим
обсягом знань, вмінь, навичок, необхідних для життя. Воно має справу із, так би мовити, скінченними
величинами. Не випадково Я. А. Коменський порівнював навчання із годинниковим механізмом, який
працює чітко й точно, тобто технологічно і одноманітно. Але людський досвід вміщує, крім кінцевих
знань, ще й систему безмежних знань, з якими має справу виховання. Особистість, яка є об’єктом
виховання, має необмежену відкритість для встановлення довільних зв’язків з усім навколишнім світом,
що не замикається в освіті. Виховання пов’язане з розвитком цілісної особистості, її самопізнанням,
самовдосконаленням, тобто з безмежністю. Адже розвиток особистості неможливо обмежити сталими,
визначеними рамками. В цьому відношенні школа (університет) – це ''замкнений'' за своєю суттю
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організм. Те, що є у них відкритим, безмежним (особистість викладача, учня) усіляко обмежується
програмами, стандартами, вимушеною дисципліною. Тобто, будь-який навчальний заклад є об’єктивно
''лінійною системою'', достатньо жорсткою, яка регулюється зверху традиційним стилем управління. І,
навпаки, виховання – нелінійна, певною мірою самоорганізована система. Вона виходить за межі
навчального закладу, вміщує в свої структури засвоєне педагогами і учнями різнобарвне навколишнє
середовище. Людина формується як особистість, як індивідуальність в цьому середовищі, відчуває на
собі його постійний вплив, нерідко далеко не позитивний. У цьому середовищі багато негативних явищ,
які привертають увагу і викликають допитливість. Тобто виховна система навчального закладу вступає в
конкуренцію з яскравим, різнобарвним середовищем з його пограничними моральними й
''ультрасучасними'' цінностями, де далеко не завжди вона перемагає. Тим паче, що нинішнє українське
суспільство втратило традиційні зв’язки і скрепи, розкололось на багаточисельні спільноти за
соціальними, політичними, культурними та іншими ознаками. Й кожна така спільнота, переслідуючи
свої інтереси, продукує в стані перманентних воєн за уми і душі людей, власні правила і принципи
життя. Першим, хто перетворюється із свідка в жертву цього морально-духовного й світоглядного
конфлікту, стає дитина. Тому, ґрунтуючись на виховному ресурсі навчального процесу, метою виховної
системи будь-якого навчального закладу є завдання максимально доповнити його, розширити уявлення
вихованців про навколишній світ, ''окультуривши'' його, допомогти їм через їх власний досвід
сформувати позитивне ставлення до загальнолюдських цінностей, стати їх активними носіями. А зробити
це можливо лише одним шляхом – перетворити різнобарвний оточуючий простір (політичний,
економічний, культурний, освітній тощо) на виховний. Для цього важливо визначити його найістотніші
компоненти, їх зв’язки, вписати ці компоненти в структуру діяльності молоді, що зробить виховний
простір важливим ''актором її особистісного розвитку''. Йдеться про спеціально організоване ''едукативне
середовище'', в якому молода людина хоче й може успішно реалізувати себе, своє прагнення до
змістовного соціального і особистісно значущого життя. Тобто йдеться у повному розумінні, про
культивування давньогрецького світоглядного ідеалу ''пайдейї'', який поєднував виховання, навчання,
включеність людини у весь комплекс культури й природи, і лише через цю включеність ''виходив'' на її
освіченість. Лише на цій основі можлива реалізація життєдайного імперативу: розумна людина знає як
виправити помилки, мудра знає як їх не допускати.
Розвиваючи погляди А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, С. Т. Шацького та інших педагогів з їх
оригінальними ідеями ''шкіл в середовищі'', ''шкіл в природі'', визначальними в сучасній педагогіці
виховання мають стати принципи розвитку системи різноманітних відносин молодої людини, які
виникають у спеціально організованій діяльності та спілкуванні. Виховне середовище слід створювати,
відпрацювавши механізм включення молоді у ''великий світ'', робити цей світ з її допомогою
змістовнішим, цікавішим та досконалішим. У вирішенні цього завдання можливий лише один підхід –
синергетичний. Ігноруючи його, ми обов’язково скотимося до традиційних адміністративних методів
управління (планування, організація, облік, контроль, звіти тощо), що неминуче зумовлює якщо не
протестні настрої серед молоді, то формальне пристосування до запропонованих систем. Безперечно, в
школі (в будь-якому навчальному закладі) можуть ефективно функціонувати і розвиватися виховні
системи, в яких безпосередньо задіяний адміністративний ресурс. Але керівні органи мають лише
створювати умови, сприятливі для формування і розвитку виховного простору, доклавши зусиль для
зміцнення матеріальної бази освітньо-виховного процесу, мобілізації зусиль ЗМІ, соціальних мереж у
висвітленні позитивного досвіду, здійснення відповідної підготовки педагогічних кадрів для цієї
діяльності тощо. Не випадково у поняття ''виховання'' діти вкладають не стільки ті чи інші заходи,
позакласні справи, скільки ставлення до них вчителів: емпатію, уміння зрозуміти, вислухати,
поспілкуватися на різні теми, запропонувати спільну цікаву справу [8].
Виховна система навчального закладу має гармонійно поєднувати методи і форми організації
навчання з визначеною ним концепцією виховання. Для цього важливо перетворити школяра (студента) з
об’єкта в суб’єкт власного навчання і навчання інших. Адже відомо, що діти з раннього віку намагаються
вчити інших (свої іграшки, тварин). Цю потребу в грі, потребу бачити себе лідером важливо
використовувати при організації групової діяльності як в навчальному процесі (робота в малих групах,
креативні технології навчання, інтерактивні дискусії, майстер-класи тощо), так і в різноманітних видах і
формах позанавчальної роботи. Такий підхід дозволяє не лише ставити вихованця в позицію лідера,
навчати лідерству та виявляти його природні інтереси і здібності, а й закласти фундамент мистецтва
соціальної адаптації і самооцінки. Впровадження суб’єктно-вчинкової парадигми через систему
навчального процесу, включеність в життя місцевих громад, розвиток молодіжних ініціатив, об’єднань,
волонтерських рухів дає можливість не лише формувати інноваційну культуру молоді і виховувати її
готовність до діяльності в умовах біфуркацій і невизначеності, а й формувати психологічну готовність до
громадської участі, навичок життя у громадянському суспільстві.
Звісно, реалізація такого роду стратегії навчально-виховного процесу за умов режиму із загостренням
та соціально-економічних трансформацій суспільства, нелегка справа. Сьогодні відчувається явний
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дефіцит серйозної філософії освіти і якісно нових педагогічних методологій, спроможних подолати
існуючу демаркацію навчання і виховання. Потрібен масштабний прорив до якісно нових загально
педагогічних позицій, вихід навчання і виховання на рівень глибинних системних проектів на зразок
амерологічної педагогіки (αμερης, ''амер'' з грецької ''родовий атом''), яка має ''розробляти принципи,
правила, прийоми навчання і виховання людини всебічному використанню нею сізігічної раціональності''
[9: 132] або свідомої гармонізації відношення ''людина ↔ світ''. Амерологічна педагогіка, спираючись на
всю сукупність світоглядних дисциплін, могла б стати загальнометодологічною основою усіх існуючих і
потенційно можливих методик адекватної життєтворчості людини, не лише адаптації її до будь-яких
нових, близьких до хаосу екстремальних і форс-мажорних ситуацій, а й вмінню оптимальної поведінки в
пограничних ситуаціях. Лише на цій основі може постати нова модель істинно креативної людини, що
уміє швидко пристосовуватися до будь-яких змін, є гнучкою, здатною працювати в більше, ніж одній
професійній позиції, зберігаючи самовладання в умовах невизначеності аж до повного хаосу і
абсолютної неясності, здатної екстраполювати ідеї з однієї сфери в іншу, а саме головне – бути
конкурентоспроможною та нести відповідальність за свої дії.
Важливо зазначити, що амерологічна педагогіка не заперечує традиційні освітні імперативи, там де
вони ефективні (наприклад у стабільних ситуаціях). Вона виявляє свою універсальність і
конструктивність особливо у тих випадках, в яких класичні методології і методики виявляються
безпомічними і безплідними. Тобто в ситуаціях режиму із загостренням, характерними сучасному
глобалізованому світу і які вимагають холістично-нелінійного мислення та нетипових рішень. До того ж
амерологічний алгоритм передбачає не лише гармонійне відношення зі світом, вміння ставити і
вирішувати конкретні завдання в умовах нестійких ситуацій, а й одночасно долати обмежений
професіоналізм. Сьогодні важливо навчити молоду людину не лише володіти загальною здібністю
ставити і вирішувати проблеми, оперувати принципами організації, які дозволяли б ''зв’язувати'' знання
та надавати їм смисл, але й перетворювати їх в життєву мудрість, яка б стала когнітивною
експертизою усіх фундаментальних життєвих практик. Інтегральним механізмом життєвої мудрості, її
живильним джерелом мають стати ідеї так званого ''нового гуманізму'' в освіті. Йдеться про мистецтво
введення молодої людини до світу цінностей і суспільно важливих стандартів моральної поведінки,
суспільнозначуща шкала яких сьогодні зазнала суттєвих трансформацій. Новий гуманізм не ідеалізує
людину, не заперечує в ній наявності антигуманного, деструктивного. Він виходить із визнання
пов’язаності усіх людей у добрі й злі. Адже, визнавши свободу людини, ми тим самим визнаємо її
відкритість до добра й зла. Добро, як і зло, не факт, це справа вибору. Тому ніхто неубезпечений ні від
добра, ні від зла. З визнання цих реалій випливають основні чинники, від яких залежить результативність
освіти: а) раціональна оцінка реальності, врахування значення споживацьких та утилітарних цінностей у
задоволенні різноманітних людських потреб; б) озброєння учнів (студентів) навичками і вмінням щодо
забезпечення пристойних умов існування (''мати'' щоб ''бути'', в контексті професійної й людської
гідності); в) виховання цілісної особистості, яке досягається за умови, коли конгруентність між
''реальним Я'' і ''ідеальним Я'' наближається до одиниці (урівноважується); г) виховання емпатії або
співпереживання, яка упереджує образи, ненависть, жорстокість, агресію, стрес і песимізм. Тобто
йдеться про більш гнучкий навчально-виховний процес, про включення до нього знехтуваних нерідко
вузько прагматичних та споживацьких цінностей, про озброєння молоді навичками самостійно приймати
рішення, нелінійно мислити й переконливо презентувати власні сильні сторони. ''Тут цінності
економічного лібералізму та соціальної справедливості, – зазначав І. А. Зязюн, – повинні інтегруватися в
єдиному синтезі'' [6: 23]. Іншими словами кажучи, щоб освічена людина демонструвала гуманістичну
позицію і водночас була конкурентоспроможною на ринку праці. Звісно, в цій ситуації чи не
найважливішу роль має відігравати педагог, який здійснює таїнство життєтворчого коучингу, сприяючи
досягненню вершин морально-духовної зрілості й життєвого успіху.
Життєдайна сила імперативів філософського алгоритму освітньо-виховної системи
В. О. Сухомлинського
''Навчання – це лише одна із пелюсток
тієї квітки, що називають вихованням у широкому розумінні цього поняття…''
(В. О. Сухомлинський)
Такою неординарною людиною, яка геніально передбачила життєдайну силу трикутника успіху
(філософія ↔ освіта ↔ виховання), розгорнувши її в дієвій гуманістичній педагогіці, був видатний
український любомудр і педагог Василь Олександрович Сухомлинський, яка донині височить над
приватними фантазіями багатьох новоявлених експертів та реформаторів освіти. Сам
В. О. Сухомлинський неодноразово підкреслював, що він глибоко шануючи науку і вчених завжди
вважав себе лише практиком, народним вчителем. Але чим глибше проникаєш в оригінальну
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методологічну концепцію великого педагога, тим більше переконуєшся, що йдеться не просто про
''народного вчителя'', а про видатного архітектора школи майбутнього. В його педагогічні побудови,
теоретичні моделі віриш більше, ніж в деякі ''науково обґрунтовані'' та ''експериментально перевірені''
педагогічні дисертації, які потоком проходять через спеціалізовані ради. І що найбільш знаменно,
основні фундаментальні ідеї В. О. Сухомлинського здійснюються в умовах демократизації та
реформування освіти у наш час. Він геніально гармонізував три найважливіші сторони рівнобедреного
трикутника: філософія ↔ освіта ↔ виховання, зробивши на практиці паралельними два вектори
навчально-виховного процесу: навчання і виховання. Ніби культивуючи давньогрецький світоглядний
ідеал пайдейї, В. О. Сухомлинський при цьому надає спочатку перевагу включеності людини у
багатовимірний комплекс культури й природи, й лише через неї виходить на освіченість. Найперше слід
розвивати особистість, формувати духовні запити дітей, і, як наслідок – вчити вмінню і бажанню
вчитися. Тому що вчитися по-справжньому, вважає він, може людина культурна, працелюбна і вольова.
Сьогодні, коли відбувається трансформація (а то й забуття) вічних цінностей життя, а молодь гостро
відчуває дефіцит духовних орієнтирів, життєдайна сила цього філософського алгоритму освітньовиховної системи В. О. Сухомлинського стає фундаментом реалізації концепції реформування середньої
освіти ''Нова українська школа''. Невипадково ці ідеї широко впроваджуються і цінуються в усьому світі.
Роботи великого педагога, які об’єднані ''філософією серця'', видані 53-ма мовами світу накладом майже
15 млн. примірників. Зокрема в Китаї, у місті Хуанші побудована унікальна школа, ''школа радості'', про
яку мріяв і яку все життя ''будував'' В. О. Сухомлинський. Вона носить ім’я видатного українського
педагога, де навчається п’ять тисяч учнів. В школі є музей та пам’ятник В. О. Сухомлинському.
Студенти, які проходять практику в цій школі, здають обов’язковий залік щодо знання книги
В. О. Сухомлинського ''Сто порад вчителю''. Педагоги, не лише в Китаї, а й в інших країнах переконані,
що знайомство з еволюцією філософських поглядів видатного українського вчителя допомагає їм
здійснювати моніторинг власних філософсько-педагогічних ідей.
Алгоритм навчально-виховної системи В. О. Сухомлинського будується на трьох основних
константах: любов до дитини, ствердження добра та виховання красою. Усі вони взаємопов’язані та
взаємодоповнювальні, знаходяться в органічній єдності і визначають життєтвірну силу його гуманної
педагогіки. В. О. Сухомлинський створив оригінальну цілісну педагогічну систему, що ґрунтується на
антропоцентричному принципі гармонізації гуманістично зорієнтованих форм, засобів та методів
педагогічної діяльності, її суб’єкт-суб’єктному характері, визнанні особистості дитини вищою цінністю
процесів виховання і навчання. Ця система ґрунтувалася принаймні на трьох імперативах. Перший з них:
людська багатоманітність має бути збереженою і виплеканою. Людина повинна бути благою, а благо має
бути людяним, життєдайним, а, отже, сумісним з життям і необхідним для нього. У зв’язку з цим
В. О. Сухомлинський акцентував увагу на тому, що навчально-виховний процес має зберегти
функціональну єдність, якою природа наділила кожного із нас – єдність душі, розуму і тіла. Головним і
визначальним в його педагогіці була любов до дитини. ''Що найважливішим було у моєму житті?'' –
запитував сам себе В. О. Сухомлинський в книзі ''Серце віддаю дітям''. І без роздумів відповідав: любов
до дітей. Основою його гуманістичної педагогіки є любов і повага, доброта і чуйність, довіра і дбайливе
ставлення, невдавана людяність і розумна вимогливість до дитини. Саме на цьому, на його переконання,
має будуватися життя школи, відношення вчителя та учня. Усією своєю творчістю він ніби протиставляє
обездушеному технократичному виклику філософсько-гуманістичну орієнтацію, яка оголошує людину
вищою цінністю на землі. Засобами педагогіки він намагається вирішувати глобальні філософські
проблеми: ''людина ↔ світ'', ''людина ↔ природа'', ''людина ↔ суспільство''. Усі його праці об’єднує віра
в загальнолюдські цінності й неповторність людського життя, талант і самобутність кожного. Він вірив у
те, що практично усі люди від народження можуть мислити дивергентно й докладав усіх зусиль, щоб
стандартизований освітній процес не вбивав цю здатність.
Визначальне значення надає В. О. Сухомлинський системотвірному фактору – націленості навчальновиховної роботи на формування в учнів високих моральних якостей. Центральним стрижнем, без якого
неможлива гармонійна, всебічно розвинена особистість, на його думку, – є людяність в людині. Саме до
нього прив’язує він усе, що набувається дитиною в житті загалом, і в школі зокрема. ''Без моральної
чистоти втрачає сенс уся освіта, духовне багатство, трудова майстерність, фізична досконалість'' [10: 39].
При цьому В. О. Сухомлинський неодноразово підкреслював, що осердям моральності є обов’язок,
обов’язок перед Батьківщиною, рідними, суспільством, і, найважливіше, перед власною совістю. В своїх
роботах та педагогічній практиці він акцентує на проблемі гармонійного взаємовідношення матеріальних
і духовних потреб культури бажань, розкриває шляхи формування психологічної готовності до праці.
В. О. Сухомлинський вважав виховання культури бажань одним із найбільш яскравих ''відтінків тієї
складної речі, що ми називаємо моральним змістом шкільного життя''. Виховуючи культуру бажань, ми
зупиняємо розвиток примх, що принижують людське в людині. І найважливіше – культивуємо ''мудру
гармонію'' між задоволенням матеріальних і духовних потреб.
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Другий імператив: життєве призначення людини – бути особистістю; це її обов’язок перед собою і
перед іншими людьми. Оригінальність педагогічної системи В. О. Сухомлинського полягає у визнанні
особистості дитини найвищою цінністю. Кожен учень – особистість. Й головне завдання стосовно
реалізації цього імперативу є збереження і розвиток у дитини почуття людської гідності. Не існує
нездібних, бездарних та ледачих дітей. Такими їх може зробити лише недолуга система виховання. А це
означає, що істинним покликанням школи має бути розкриття перед кожним учнем тієї сфери творчості,
в ''… якій повністю розквітнуть його сили й здібності, в якій він відчує повноту щастя творення, щастя
матеріалізації власних здібностей, щастя бачення самого себе в результаті своєї праці'' [11: 437]. Цього
можна досягти за умови виключної уваги й турботливого відношення до людської індивідуальності.
Безперечно, зауважує великий педагог, слід враховувати той факт, що не кожен вихованець наділений
теоретичним мисленням і може стати математиком або фізиком, істориком чи філологом. Але кожен із
них – це Людина і в ньому як у тисячогранному діаманті, обов’язково є та грань, в якій ховається
''джерело щастя творення''. Завдання учителя своєчасно помітити її й гармонізувати свої зусилля із
зусиллями учня, тонкими та умілими діями допомогти їй заблискати. Любов до дитини – головний
двигун до знань. Лише на цій основі школа стане радісним спогадом дитинства, найяскравішою
частиною життя людини. А ще точніше, школа має бути тим середовищем, де ти не готуєшся до життя, а
живеш сьогодні, де навчаєшся розуміти себе і оточуючих, де не боїшся помилок і змін, де береш
відповідальність за своє життя, де вчитель і учень рівні.
Не випадково фундаментом гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського є актуалізація
індивідуальності, самоцінності кожної людини, наділеної неповторними здібностями. ''Досвід переконує,
– зазначає В. О. Сухомлинський, – якщо в школі, скажімо шістсот учнів, то це означає, треба шукати
шістсот індивідуальних стежок'' [11: 247]. Справа ця не є простою. Це найтонше і найскладніше з усього,
що є у вихованні, оскільки потребує вивчення і розкриття індивідуальних здібностей і нахилів кожного
учня. ''Своєчасно знайти, виховати і розвинути задатки здібностей у своїх вихованців, розпізнати в
кожному його покликання, – пише він, – це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчальновиховної роботи'' [11: 123]. Сьогодні ці ідеї В. О. Сухомлинського іменують особистісно орієнтованою
концепцією навчання і виховання, нерідко на практиці не підозрюючи, що в її основу покладені усі
основні гуманно центричні концепти великого українського педагога. Знаковим є й те, що реалізація
особистісно орієнтованої дидактики, спрямована на розвиток інтелектуально емоційної активності дітей і
яка розгортається в трьох взаємопов’язаних площинах (розвиток пізнавальних, вольових та емоційних
прагнень) стала основою геніального передбачення однієї з десяти найважливіших компетентностей
майбутнього, а саме – емоційно-інтелектуальної компетенції, яка, на думку сучасних експертів, має
забезпечити життєвий успіх особистості в майбутньому.
Третій імператив знання – це сила, але знання не задля знань, а задля життя. Ось чому
В. О. Сухомлинський визначальною роллю у вихованні вважає перетворення освіти у архіважливу
життєву цінність. Його постійно турбували проблеми падіння рівня освіти, обмеженість матеріальних
вкладень в освіту, недостатнє кадрове забезпечення, недооцінка ролі інтелігенції в суспільному розвитку
тощо. З огляду на це у своїй навчально-виховній системі він зосереджував постійну увагу формуванню у
школярів невтомної допитливості, потягу до навчання й самоосвіти. Але навчання, на думку
В. О. Сухомлинського, це не механічна ретрансляція знань від учителя до учня, це дуже складні людські
стосунки. Він радить здійснювати навчання в дусі співробітництва. За таких умов учитель стає
помічником і партнером учня. У зв’язку з цим В. О. Сухомлинський досліджував мотиви, емоції,
стимули і включав їх у систему активного педагогічного впливу. Результати різних форм впливу на
процес пізнання він ставив у залежність від пробудженого почуття подиву, радості відкриття, емоційної
сприятливості і тісного зв’язку з практикою, життям. Іншими словами, В. О. Сухомлинський вважав
емоційну насиченість процесу навчання законом щодо розвитку дитячого мислення.
Вже тоді, далекі від нас часи, В. О. Сухомлинський геніально передбачав, що змістом навчальновиховного процесу в цілому повинен стати перехід від школи ''знання задля знань'' до життєцентричної
школи ''знання задля життєвого успіху'', до школи розуміння і щастя. Розуміння має бути однією з
фундаментальних потреб, і, водночас, здатностей людини, коли панує потреба не стільки сприймати і
переробляти інформацію, скільки відшукувати смисл цієї інформації, пов’язувати її зі смислом подій
теперішнього, минулого і майбутнього, робити усе це надбанням індивідуального і колективного
досвіду. Основою розуміння є діалог учня і педагога, діалог теорії і практики, діалог мов і культур,
нарешті – діалог допитливої людської думки зі світом. Ця установка на діалог стала усвідомленою
стратегією педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського. Але в його розумінні діалог – це не просто
розмова з учнем, бесіда, тим паче не простий обмін монологами. Діалог передбачає взаємний обмін
смислами, певну співпрацю на спільній, рівноправній ниві пошуку істини. Діалог не закінчується на
тому, з чого починається, – на констатації розбіжностей у розумінні чогось. Діалог означає певні
зрушення на шляху виявлення нових смислів і впізнання знайомого, відкриття чогось нового. А
найголовнішим його результатом є ствердження не філодоксичності, а філософічності мислення учня.
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Одначе, за яких умов в педагогічній системі В. О. Сухомлинського, можливе розуміння як
стрижневий момент навчального процесу і як його безпосередній результат? Виявляється, щоб дійсно
сприйняти якусь думку, якесь знання, щоб по-справжньому їх зрозуміти, потрібно їх любити, тобто
прийняти серцем, а не лише розумом. Як цього досягти? Найперше, шляхом подолання
антиборотьбистського ставлення до світу й до самих себе. Й тут в нагоді стає філософсько-літературний
хист великого педагога через казки, оповідання, легенди, занурювати вихованців у світ природи, краси
людських відносин, поезії, які відкривають аксіологічні виміри нашого існування. До того ж, він у
теорію і практику навчального процесу свідомо закладає ідею реальної обмеженості, психофізичних і
духовних ресурсів учнів. Тобто враховує принципову непрозорість людини, її здатність чинити опір
невідповідним впливам. Що, звісно, вимагало звільнення від традиційної думки патерналістської
педагогіки, яка орієнтує вчителя виступати в ролі усезнаючого і повчаючого. Дійсне покликання
учителя, на переконання В. О. Сухомлинського, не повчати того, кого навчаєш, а розуміти його. Діти
переконані у тому, що щастя – це коли тебе розуміють. Але так само – чи можна бути щасливим, не
розуміючи? Розуміння робить людину впевненою в собі, внутрішньо незалежною. Але, щоб відбувалося
розуміння, потрібно, очевидно, мати право на нерозуміння. Тобто нерозуміння не повинно бути
підставою для покарання (негативна оцінка). Оцінка існує не для того, щоб образити. Щоб розвинути
здатність до розуміння, потрібно, щоб думка стала розкріпаченою і дійсно запитувальною.
Патерналістська педагогіка в цій ситуації поступається педагогіці співробітництва. Й гармонією цього
співробітництва, партнерства вчителя і учня стає усвідомлення того, що педагогу слід навчати не як
оракулу, а як не-знавцю. Педагог має виступати не у ролі того, який усе знає і не має права на помилку.
Навпаки, він шукає істину разом з учнями, як талановитий актор грає роль не-знавця. Він разом з ними
переживає ''проколи'' у пошуку істини і разом з ними радіє, коли пошук закінчується успіхом. Не
формальні педагогічні зусилля й не ''педагогічне насильство'', якими б благими намірами вони не
мотивувалися, а мистецтво підібрати ключ до внутрішнього світу вихованця, для того, щоб цим ключем
запустити на всю подальшу перспективу механізм інтелектуального і морального саморозвитку – це
основний фундаментальний принцип гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського. Не випадково
професію вчителя він називав людинознавством, постійним і безперервним проникненням в складний
духовний світ людини.
Педагогічна система В. О. Сухомлинського не лише збагатила педагогічну науку новоствореними
ідеями, внесла неоціненний внесок як в теорію, так і практику освіти і виховання, але й започаткувала
революційний етап в розвитку вітчизняної педагогічної думки. Вона продемонструвала життєдайну силу
ціннісно-цілевого імперативу ''трикутника'' (філософія – освіта – виховання), який здійснює таїнство
гармонії векторів навчання і виховання. Аксіологічний ''зріз'' спадщини В. О. Сухомлинського у вимірі
гуманістичних напрямів сучасної педагогіки співзвучний нинішнім вимогам до розвитку особистості
дитини, її пізнавальних можливостей, дослідницького хисту, закріпленню навчальних і життєвих
компетентностей, плеканню щасливо-творчого простору навчального закладу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Цицерон Избранные сочинения / Цицерон. – М. : Худож. лит., 1975. – 456 с.
2. Саух П. Ю. Філософія у пошуках панацеї. Роздуми небайдужого / П. Ю. Саух // Вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. – Вип. 1 (83), 2017.
3. Табачковський В. Г. Полісутнісне homo : філософсько-мистецька думка у пошуках неевклідової
рефлективності / В. І. Табачковський. – К. : Парапин, 2005. – 432 с.
4. Дьюи Дж. Введение в философию образования / Дж. Дьюи. – М., 1921.
5. Алексєєнко Т. Ф. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл (та
ін.); за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформ. системи, 2010.
6. Зязюн І. А. Культура й цінності у просторі життєвого поступу / І. А. Зязюн // Життєві імперативи та наукова
школа професора Петра Сауха : науково-популярне видання. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка,
2010. – 204 с.
7. Каган М. С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории /
М. С. Каган // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М. : Прогресс-традиция, 2017.
8. Бех І. Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт / І. Д. Бех. Режим доступу :
libraru.udpu. org.ua / libraru-files/ psuh…/ vupysk – 21 pdf.
9. Кизима В. Образование как сизигический процесс / В. Кизима // Наукові і освітянські методології і
практики. – Київ : ЦГО НАН України. – 2004.
10. Сухомлинский В. А. Этюды коммунистического воспитания / В. А. Сухомлинский // Народное образование.
– 1967. – № 2.
11. Сухомлинский В. А. Вибрані твори. У 5-ти томах / В. А. Сухомлинский. – Т. 5. – К., 1976.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Tsytseron Izbrannyie sochineniia [Selected Works] / Tsytseron. – M. : Khudozh. lit., 1975. – 456 s.
2. Saukh P. Yu. Filosofiia u poshukakh panatsei. Rozdumy nebayduzhoho [Philosophy in Search of Panacea. Thoughts
of the One Who is Concerned] / P. Yu. Saukh // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana

95

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Franka. Filosofs'ki nauky [Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences]. – Vyp. 1 (83),
2017.
Tabachkovskyi V. H. Polisutnisne homo : filosofs'ko-mystets'ka dumka u poshukakh neevklidovoi reflektyvnosti
[Polisutnisne Homo : Philosophical and Artistic Thought in Search of Non-Euclidean Reflectivity] /
V. I. Tabachkovskyi. – K. : Parapyn, 2005. – 432 s.
Diui Dzh. Vvedeniie v fylosofyyu obrazovaniia [Introduction to the Phisosophy of Education] / Dzh. Diui. – M.,
1921.
Aleksieienko T. F. Bila knyha natsional'noi osvity Ukrainy [White Book of National Education of Ukraine] /
T. F. Aleksieienko, V. M. Anishchenko, H. O. Ball (ta in.) ; za zah. red. akad. V. H. Kremenia; NAPN Ukrainy. –
K. : Inform. systemy, 2010.
Ziaziun I. A. Kul'tura i tsinnosti u prostori zhyttievoho postupu [Culture and Values in the Space of Life's
Progress] / I. A. Ziaziun // Zhyttievi imperatyvy ta naukova shkola profesora Petra Saukha : naukovo-populiarne
vydannya [Life Imperatives and Scientific School of Professor Peter Saukh : Popular Science Edition]. – Zhytomyr :
Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, 2010. – 204 s.
Kahan M. S. Systemno-synerhetycheskii podkhod k postroeniiu sovremennoi pedahohycheskoi teorii [SystemSynergetic Approach to the Construction of Modern Pedagogical Theory] / M. S. Kahan // Synerheticheskaia
paradihma. Synerhetika obrazovaniia [Synergetic Paradigm. Synergetics of Education]. – M. : Prohress-tradytsiia,
2017.
Bekh I. D. Osobystisno-oriientovana model' vykhovannia yak naukovyi konstrukt [Personality-Oriented Model of
Education as a Scientific Construct] / I. D. Bekh. – Pezhym dostupu : /libraru.dpu.org.ua/libraru-files/psuh.../vupysk
– 21 pdf.
Kyzyma V. Obrazovaniie kak syzyhycheskii protsess [Education as a Syzygic Process] / V. Kyzyma // Naukovi i
osvitians'ki metodolohii i praktyky [Scientific and Educational Methodologies and Practices]. – Kyiv : TS·HO NAN
Ukrayiny. – 2004.
Sukhomlynskyi V. A. Etiudy kommunisticheskoho vospytaniia [Etudes of Communist Education] /
V. A. Sukhomlynskyi // Narodnoie obrazovaniie [Public Education]. – 1967, № 2.
Sukhomlynskyi V. A. Vybrani tvory. U 5-ty tomakh [Selected Works. In 5 Volumes] / Sukhomlynskyi V. A. – T. 5.
– K., 1976.

Саух П. Ю. Философия – образование – воспитание. Треугольник успеха учебно-воспитательного
процесса.
В статье проведен анализ связи взаимодополняющих составляющих философии, обучения и воспитания,
которые обеспечивают успех учебно-воспитательного процесса. Акцентируется ошибочность
постулата традиционной педагогики о целостности учебно-воспитательного процесса, в котором
воспитание трактуется, как правило, как одна из функций обучения. Показано, что подобное
представление является одной из причин разбалансированности обучения и воспитания. Взаимосвязь и
взаимопроникновение, безусловно, здесь существует, но такая целостность понимается не как
глубинная интеграция, а как суммарная величина. Доказано, что решить проблему
разбалансированности учебно-воспитательного процесса возможно на основе философии, которая
является фундаментом генетической связи знаний, умений, нравственных императивов и жизненных
ценностей.
Показано, что примером жизненной силы гармоничного сочетания философии, образования и
воспитания является гуманистическая педагогика В. А. Сухомлинского, который будто культивируя
древнегреческий мировоззренческий идеал '' пайдейи '', предоставляет в учебно-воспитательном
процессе сначала преимущество включенности человека в многомерный комплекс культуры и природы и
только через нее выходит на образованность. Доказано, что педагогическая система
В. А. Сухомлинского не только обогатила педагогическую науку новаторскими идеями, внесла
неоценимый вклад как в теорию, так и практику образования и воспитания, но и начала революционный
этап в реформировании отечественной образовательной системы.
Ключевые слова: философия, педагогика, образование, жизненная мудрость, воспитание, диалог, ''
пайдейя '', амерологическая педагогика, благо, знание, счастье.
Saukh P. Yu. Philosophy – Education – Training. The Triangle of the Success of Educational Process.
The article analyzes the connection of the complementary components of philosophy, education and training,
which ensure the educational process success. It emphasizes the falseness of the postulate of the traditional
pedagogy concerning the entirety of educational process, in which education as usual is interpreted as one of the
functions of training. It is shown that such an idea is one of the reasons for education and training disbalance.
Of course there is some interconnection and interpenetration here, but this entirety is understood not as major
integration, but as total value. It is proved that the problem of the educational process disbalance can be solved
on the basis of philosophy that is the foundation of genetic affinity of knowledge, abilities, moral imperatives and
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social values. Pedagogy, if it does not have any philosophical comprehension of its own goals and tasks,
acquires the prescriptional character, becomes a set of soulless instructions, rules, and directions.
It is shown that the humanistic V. O. Sukhomlynsky’s pedagogy is the example of vital force of harmonious
combination of philosophy, education and training, who, as if cultivating the ancient Greek ideological ideal of
''paideia'', in the educational process gives the priority to the inclusion of a man into a multidimensional
complex of culture and nature, and only then to education. It is proved that V. O. Sukhomlynsky’s pedagogical
system has not only enriched pedagogical science with innovative ideas, made invaluable contribution both to
theory and practice of education and training, but also initiated a revolutionary stage in the reformation of the
national educational system.
Key words: philosophy, pedagogy, education, wisdom of life, training, dialogue, ''paideia'', amerological
pedagogy, wealth, knowledge, happiness.
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АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ СУБОТИ В КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
У статті розкривається проблематика антропологічно-ціннісного осмислення культурно-духовних
феноменів Суботи, Неділі і П’ятниці, що спрямовано на розробку методології та методики розвитку
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти, а
також на удосконалення освітніх практик збереження здоров’я. Репрезентуються концепти станів
духовно-темпоральної і духовно-темпорально-локомоторної трансценденції. Визначаються шляхи
використання уявлень про культурні традиції Суботи, Неділі і П’ятниці для удосконалення професійних
візій вчителя і його ціннісних орієнтацій, а також для розвитку міжкультурної комунікації,
декомунізації освіти, методик організації рухової активності, збереження здоров’я і профілактики
девіантної поведінки та хімічних залежностей.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність вчителя фізичної культури, Субота, Неділя,
П’ятниця, післядипломна освіта, методологія, методика, педагогіка здоров’я, декомунізація,
темпоральність, трансцендентність, духовність.
Сьомий день – це палац в часі.
Абрахам-Джошуа Хешель
Qui habet tempus, habet vivat.
(В кого є час, в того є життя (лат.))
Постановка проблеми. Актуальність використання антропологічної парадигми, ціннісних, духовних
та культурологічних візій для конструювання методології і методики розвитку здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти визначається демократичними і
гуманістичними спрямуваннями української освіти, а також її кордоцентричними інтенціями. Це
відповідає ідеям і смислам сучасних реформувань української освіти, в основі яких лежить концепція
''Нової української школи'' та європоцентричні соціокультурні трансформації. Тому особливо важливими
в даному плані є відродження національних традицій та розкриття Духу народу і нації в освітньому
дискурсі, в рамках якого здоров’я має розглядатися не тільки як тілесний, але і як духовний,
темпоральний, культурний і антропологічний феномени.
Дане культурологічне і духовне спрямування освіти не є тільки національно орієнтованим, а націлене
на актуалізацію всіх культурних традицій, в переважній більшості яких існують універсальні
темпорально-антропологічні феномени Суботи, Неділі чи П’ятниці (в мусульман). Важливим є
співвідносне і інтегративне культурне і духовне відродження традицій всіх народів які населяють
Україну, що може бути реалізоване також з використанням фізичної культури як Культури, а не тільки як
технології рухової активності і збереження тілесного здоров’я.
Тому в контексті формування антропокультурного виміру педагогіки здоров’я ми говоримо також
про актуалізацію аспекту інтернаціоналізації української освіти та розвиток міжкультурної комунікації.
В цьому плані особливо цінним є повернення і реконструкція значимих аспектів традиційних культур, в
яких проблематика часу та його структурування і осмислення є важливою та інтегрованою в життя, в
здоров’язбережувальні і духовні практики. Ми актуалізуємо необхідність формування освітніх практик і
технологій збереження здоров’я та відповідної компетентності на основі інтегративного використання
антропологічного, культурологічного, темпорального, трансдисциплінарного і феноменологічного
підходів, а також врахування духовних традицій народів та ідей інтернаціоналізації, гуманізації і
європеїзації освіти.
Вказані методологічно-світоглядні інтенції визначають необхідність рецепції і включення як в
методологічну систему, так і в методики і практики культурних традицій, принципів і візій. Таким
чином, при розробці методології нашої педагогічної системи, як системоорганізуючий і визначальний
аспект, нами представляється освітня та здоров’язбережувальна значимість української культурної та
релігійної традицій, а також їх антропологічно і гуманістично орієнтованих інтерпретацій. Не менш
значимою є використання і ціннісно-смислове осмислення духовних і темпоральних аспектів інших
культур. В цьому плані первинною є актуалізація культурних і духовних візій Суботи, яка є однією з
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центральних в традиції іудаїзму. Таким чином, значимою складовою нашої проблематизації є питання
міжкультурної комунікації і взаємодії, діалогу культур, дружби народів та культурного обміну.
Зазначені вище аспекти проблематизації, включаючи міжкультурну комунікацію, є методологічносвітоглядною та ідеологічною основою постановки питання про необхідність активного використання
для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, культурного,
антропологічного і духовного вимірів культур. Важливим є те, що і культура і буття можуть бути
структурованими на часові, просторові, тілесні, аксіологічні та інші складові. Питання часу за своєю
значимістю співвідноситься з проблематикою буття. Час є складовою індивідуального буття – часовою
онтологією, цінністю і екзистенціалом темпоральності. Час є також одним з системоорганізуючих і
центральних феноменів в культурі. Тому кожна культура виробляє свою специфіку його структурування.
Уявлення про час в рамках традиційних культур має виразний відтінок гетерогенності, унікальності,
зв’язку з життям і сакральним. Не дарма в українській культурі існують вислови ''добра'' чи ''лиха''
година та ін., які характеризують час, перш за все, якісно, антропологічно-ціннісно і духовно.
В сучасній українській освітній традиції, яка несе ''секулярну печать'' епохи модерну та комунізму,
час переважно осмислюється в рамках лінійних, а не феноменологічних і онтологічних уявлень про
нього. Тобто час як фон. Такий підхід, що є характерним для суспільств модерну, базується на
світоглядних інтенціях позитивізму, є основою ''лінійного'' тайм-менеджменту, в смислових рамках якого
час структурується на період занять, години, робочі дні тощо. Тут домінує його кількісна, економічна і
фізична характеристики.
Особливого значення в культурно визначеному структуруванні часу набуває феномен Суботи,
глибинні смисли, якої обумовлені релігійними уявленнями про час як прояв сакрального. Зрозуміло, що
в світській освітній традиції таке розуміння часу є відсутнім, та певною мірою, на жаль не припустимим.
Це визначає технологічне відношення до часу як до середовища, як до аналога простору [1], як до
декартівського res extenza (протяжності). Переважно час розуміється як ресурс, який потрібно берегти.
Це ''вершина'' позитивіського, біологізаторського, технологічного і комерційного його розуміння.
В епоху модерну цілеспрямовано проводилася десемантизація і знецінення традиційних уявлень про
час, і перш за все, про унікальність та святість Суботи і Неділі. Для цього свідомо комуністами
організовувалися суботники і недільники. Символом цього було ''нове'' структурування часу, в якому
відсутніми є ідеї і інтенції сімейного спілкування, самозаглиблення, спокою, рівноваги, гармонії,
осмислення свого і вищого буття. В замін ''видавалися'' – убогий колективізм та наївна, ''вічна'' і
безтолкова боротьба ''За это…'', символом, якої було ''Дайош'', ''Вперьод'' та ''Ленін з колодою'' на
суботнику. Символізм і реальность ''Труда'', ''Війни'', інфернального (нижнього), коллективного,
транспарентного (прозорого в розумінні контрольованого) протиставлялися семантиці сакрального,
гармонійного, врівноваженого, мирного, вищого, індивідуального, таємного, духовного. Нова радянська
влада проводила руйнування культури шляхом акультурації з використанням маніпулювання
темпоральними феноменами. Недарма програмна стаття лідера більшовиків В. Леніна ''Від руйнування
вікового укладу до творчості нового'' безпосередньо містить виклик культурі, а також її способу
організації життя та ''автентичному'' часу культури – ''віковому укладові''. Людина мала віддати свій час і
душу ''молоху світлого майбутнього''. Активно проводилася часова дезонтологізація, що відповідним
чином було відображено і в освітніх практиках. Подібні процеси за їх модерніською і технологічною
сутністю темпоральної дезонтологізації проходили і в західній традиції, але в делікатній і гуманній
формі. Час там знецінювався через інтерпретацію його як гроші чи ресурс. В такому випадку час
присвячувався Золотому тільцю, швидкості, досягненням.
Освітньо орієнтована проблематика феномену Суботи є актуальною в плані розуміння процесу
збереження здоров’я як культурного і духовного феномену, як шляху осмислення цінностей, себе і
способів організації буття. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що проблема, в якій час репрезентується
як антропологічний і сакральний феномен Суботи, є в освіті однією з базисних, світоглядних і
методологічно значимих. В даному контексті значимим є те, що здоров'язбережувальна практика вчителя
фізичної культури, яка реалізується в рамках професійної діяльності, має виразний часовий аспект тому,
що рухова активність за своєю природою темпоральна. Тобто вчитель фізичної культури ''працює'' з
часом, ''проявленим'' в руховій активності. В аспекті занять фізичною культурою і спортом феномен
Cуботи особливо є цікавими в контексті рекреації та відновлення організму після навантаження.
В науковій педагогічній літературі питання використання культурно визначеної феноменології часу
та феноменів Суботи і Неділі для формування методології та методики розвитку здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти, а також співвідносного
застосування в освітніх практиках збереження здоров’я висвітлено недостатньо. Це, разом із значущістю
вище представлених аспектів збереження духовного, психологічного і тілесного здоров'я, визначає наше
дослідження як актуальне.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика використання уявлень про культурно
визначені феномени Суботи, Неділі і П’ятниці (залежно від культурної і релігійної традиції), а також
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співвідносні питання часу та темпоральності для формування методології і методики розвитку
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури у світській педагогічній традиції
розкрита не достатньо. На це вказує недостатня кількість робіт з даної тематики. Безумовно, що в
релігійних освітніх і виховних практиках дані феномени, безпосередньо чи опосередковано,
використовуються. Але вони, перш за все, є включеними у загальний контекст зазначених духовних
традицій. При аналізі духовних і темпоральних питань виховні і творчі аспекти Суботи висвітлюють
Ж. Дюкан, Ісраель-Меір Лау [2], Абрахам-Джошуа Хешель [1]. Проблематика темпоральної педагогіки, в
рамках якої розглядаються феномени Суботи, Неділі і П’ятниці, розробляється В. Федорцем.
Опосередковано і контекстуально педагогічно орієнтовані питання часу та природи дитини є
актуалізованими в рамках феноменологічної і екзистенційної педагогіки та педагогічної антропології, що
в певній мірі відображено в роботах М. Шелера (M. Scheler), М. Бубера (M. Buber), О. Больнова
(O. Bollnow), К. Роджерса (C. Rogers), А. Маслоу (A. Maslow), М. Лангевельда (M. Langeveld), T. Бікмана
(Т. Beekman), Х. Бекрома (Н. Bleeker), В. Лоха (W. Loch), К. Молленхауера (К. Mollenhauer),
Д. Ванденберга (D. Vandenberg), Ф. Бойтендайка (F. Buytendijk), М. Манена (M. Van Manen), В. Ліппітца
(W. Lippitz). Г. Кнеллера (G. Kneller), В. Морриса (W. Morris), Р. Харпера (R. Harper), Р. Штайнера
(R. Steiner), Й. Дерболава (І. Derdolav), К. Ясперса (K. Jaspers) та ін.
Метою нашого дослідження була методологічно-світоглядна і антропологічно-ціннісна рефлексія
уявлень про культурно-духовні традиції Суботи, Неділі і П’ятниці. Методологічно-світоглядне
осмислення культурно-духовних феноменів Суботи, Неділі і П’ятниці спрямовувалося на розробку
методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в
умовах неперервної освіти, а також для удосконалення освітніх практик збереження здоров’я (перш за
все духовного і психологічного) та розвитку інтелекту, цінностей, гармонійної особистості,
міжкультурної комунікації і декомунізації.
Виклад основного матеріалу. В світлі ідей феноменологічної педагогіки освіта є
інституціолізованим шляхом розкриття і реалізації смислу людського буття. Значимим виміром
людського буття є часове, яке, як зазначалося вище, має свої культурні і ціннісні репрезентації.
Відповідно до вказаних бачень в нашій методологічній системі, ми розглядаємо проблематику буття і,
перш за все, темпорального, як центральну та смислоформувальну.
Освітній процес за способом своєї організації переважно визначається не як темпоральнофеноменологічна, а як схематична і лінійно-часова структура. Організація часового буття в освітніх
закладах, що включає розробку певних занять, рухових дій і тренувальних режимів, представляється у
форматі ''лінійного'' тайм-менеджменту, що включає розподіл часу на навчальну і трудову діяльність та
відпочинок. Осмислення часової природи освітнього процесу і темпоральності людини проводиться в
рамках прийнятої парадигми діяльнісного підходу. Це визначає розуміння часу як фону для діяльності, в
якій традиційно виділяють активність і відпочинок
Але ще з давніх часів в рамках культурно-релігійних традицій іудаїзму сформувалися значно ширші,
якісно інші та вищі духовні та феноменологічно-антропологічні розуміння часу. Це розуміння часу як
Суботи, що є для людини Темпоральним Храмом [1], захистом, Духовною онтологією і цінністю. Ще з
часів античності іудейська традиція структурування часу на сім днів тижня з виділенням в ньому Суботи
як особливого часу духовних пошуків була рецептована більшістю культур. Разом з тим, в
здоров’язбережувальній педагогічній теорії і практиці уявлення про Суботу як особливий час розкриття
духовної онтології людини не є достатньо актуалізованим. Тому ми оглядово розглянемо відомості про
Суботу як духовний і темпоральний феномен в традиціях іудаїзму, Західного і Східного християнства,
протестантизму, ісламу, а також представимо деякі аспекти актуалізації цієї духовної онтології в рамках
нашої методологічної системи.
Загальні (точніше мінімізовані) уявлення про Суботу ( івр. ש ָבּת
ּׁ ַ , Шаббат) в іудейські традиції ми
представимо (обмежуючи по можливості власні коментарі) на основі духовних знань розкритих равином
і філософом Абрахамом-Джошуа Хешелем [1] в його творі ''Шабат та його значення для сучасної
людини'' та равином Ісраель-Меір Лау в книзі ''Практика іудаїзму в світлі усной Тори'' [2]. Субота в
іудаїзмі є одним з центральних духовних вчень і одкровень. Субота є ''пам’яттю про справу Творення''
[2], вказуючи на творчий акт Бога. Господь після творення світу установив особливий день: ''Бо шість
днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, і спочив Він в день сьомий – тому благословив
Господь день сьомий і освятив його'' [2]. Відповідно, якщо в Суботу ми не проводимо активної
трудової, навчальної чи тренувальної діяльності, то це є співвідносним до дій Вищої Сили. І таким
чином ми не протирічимо і не робимо виклику Господу.
Наступним аспектом Суботи є її розуміння як ''пам’яті про вихід з Єгипту'' [2] і договір з Господом.
Тому Субота є ''найважливішою національною цінністю'' [2] євреїв. Як пише Равин Ісраель-Меір Лау [2],
Субота є переходом від темноти до світла, від буднів до святості, від рабства до свободи. Субота є дивом.
Актуальним виміром Суботи є загальна рівність [2]. Це розкрито в десяти заповідях – асерет хадварим (за Торою – ש ֶׂרת הַדְ ּב ִָרים
ֶ  ֲע, буквально десять слів; Вихід. 34:28; Второзаконня. 4:13; 10:4) [3].
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Дотримання, пам'ять і оберігання Суботи є четвертою заповіддю. Господь говорить: ''Дотримуйся день
суботній, щоб святити його, як заповідав тобі Яхве, Бог твій. Шість днів працюй і роби кожну справу
cвою, а день сьомий субота для Яхве, Бога твого: не роби нічого спільного, ні ти, ні син твій, ні дочка
твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні прибулець в селищах
твої, щоб відпочив раб твій і рабиня твоя, як ти. І пам'ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській, але
Яхве, Бог твій, вивів тебе звідти рукою дужою і долонею простягнутою; тому і наказав тобі Яхве, Бог
твій, відправляти (дотримуватися) день суботній (Второзаконня 5: 12-15) [3]. Перебуваючи в Суботу в
спілкуванні в колі сім’ї, в молитві і в неактивній діяльності, люди різних статусів та можливостей стають
рівними перед Богом. Равин Ісраель-Меір Лау говорить, що ''В суботу немає працівника і роботодавця –
усі рівні перед Всевишнім'' [2].
Cубота розглядається як день Духу [2]. Вона освячує всі інші дні тижня [2]. В цей день вивчають святі
книги і спрямовують свій погляд до духовного. Люди в Суботу спрямовують свою душу, тіло і думки від
матеріальних занять на духовні пошуки.
В Суботу ''Всі разом'' [2]. Це стосується, перш за все, сімейного кола і близьких людей. В цей день є
можливість переключитися від маси різних проблем на своїх близьких та зрозуміти їх і себе [2]. Це день
сім’ї як духовного способу організації буття. Як пише Равин Ісраель-Меір Лау, ''Ось тут, біля суботнього
столу – справжнє місце розвитку культури бесіди. Тут вчаться слухати і чути, говорити і розповідати,
поглиблювати старе і відкривати нове'' [2].
''Бережи і пам'ятай'' Суботу [2]. ''Пам’ятай Суботу'' означає особливу підготовку і проведення її – в
стані духовного, піднесення, з проведенням особливих ритуалів і читання суботніх молитов [2]. Існує
традиція Каббала́т шабба́т (שׁבָּת
ַ  ; ַק ָבּלַתщо означає буквально прийом Суботи) [4]. А імператив: ''Бережи
Cуботу'' регламентує відмову в цей день від певних видів занять, які спрямовані не на духовну сторону
буття [1; 2]. Як вказує Равин Ісраель-Меір Лау: ''…слід уникати того, що суперечить Духу Суботи – Духу
Святого Дня'' [2]. Важливими в збережені Суботи є особливі суботні духовні практики та підтримання
''Духу Суботи'' [2].
Активне заняття спортом чи фізичною культурою відносяться до занять, які не рекомендують
проводити в Суботу. Вказані заняття не є духовними практиками і суперечать Духу Суботи та
можливості людини заглибитися в себе і духовний вимір. Точніше, в цих заняттях є духовність, але
досить специфічна – не високого і не Божественного порядку. Відповідно існує поняття спортивний дух,
який є проявом специфічної ''спортивної духовності''.
Разом з тим Субота і не є відпочинком, як деякі вважають. Як говорить равин Абрахамом-Джошуа
Хешель ''Шаббат існує заради самого життя'' [1]. Він також вказує на те, що ''Шаббат – це найцінніший
подарунок, отриманий людством зі скарбниці Бога'' [1].
В традиції Західного християнства Субота в значній мірі трансформувалася у святкування Неділі
[5: 146–147]. Але Східна християнська традиція відноситься до Суботи як до великого свята. Про це
говорить професор богослов’я Андрій В'ячеславович Кураєв: ''…Субота в православній пам’яті, в
православному Богослужінні і богослові до цього часу святковий день'' [6]. В протестантизмі культ
суботи є актуальним у конфесії адвентистів сьомого дня [6].
В ісламі субота вважається днем відпочинку. А головним і духовним днем є П’ятниця [7: 253–255].
Таким чином на основі аналізу духовно-темпоральних, релігійних і культурних аспектів феноменів
Суботи, Неділі і П’ятниці (в рамках різних культурно-релігійних традицій) ми можемо представити
основні особливості структурування часу, на основі осмислення яких можливе удосконалення
методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності. До вказаних особливостей ми
відносимо: гетерогенне уявлення про час (час як нерівномірний феномен); виділення особливого часу, в
якому розкривається і розгортається його та людська духовна сутність; структурування часу
здійснюється в рамках біблійного космогонічного міфу; взаємозв’язок антропологічних аспектів часу і
сакральних; актуальним є структурування на відносно великі проміжки – день, ніч, ранок, вечір тиждень;
наявність регламентацій і відповідних табуювань діяльності в певні дні; розуміння часу як особливого
діалогу людини з Богом, сім’єю, собою; час як спосіб виходу за свої межі – трансценденція; час як
гармонізуючий чинник; час як рівність всіх перед Богом; зв’язок з певними духовними практиками
(молитви, налаштування); переживання часу в рамках міфу про повернення; циклічність часу;
субстанціонування часу і розуміння його як прояву Духу; аксіологічне і морально-етичне уявлення про
час; зв'язок часу з людським буттям і трудовою діяльністю та активністю; зв’язок часу і духовного та
психологічного здоров’я; темпорально орієнтоване виділення конкурентних видів діяльності фізичної та
трудової активності і духовних занять (час як поле конкуренції); наскрізність і міжкультурний характер
особливої, ціннісної і духовної темпоральності (Суботи, П’ятниці, Неділі); певного часу як способу
організації буття та шляху духовного очищення і можливості оновлення себе; часу як особливої
осмисленої і рефлексивної ментальної практики; часу як способу культурної адаптації і реалізації себе в
історичному процесі. Але разом з тим виділені нами антропологічно-цінннісні узагальнення не
відображають повноту і глибину духовної сутності Суботи, яка є якісно іншою та вищою.
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Продовжуючи аналізувати особливості структурування часу з метою осмислення духовної і
темпоральної онтології Суботи з наукових позицій ми звертаємося до інтегративних напрямів
хронобіології і хрономедицини [8: 5–24, 102–167, 230–239, 388–428]. В візіях цих наук людина є
надскладною системою біоритмів, які задаються антропною природою і синхронізуються та взаємодіють
з середовищем (сонцем, планетами, Землею). Тобто темпоральна природа людини гетерогенна,
нелінійна, циклічна, біоритмічна, зв’язана з всесвітом.
Людина має також свій внутрішній (іманентний) час. Едмунд Гуссерль вводить поняття ''свідомості
часу'' (Zeitbewusstsein) [10], приділяючи особливу увагу темпоральному чиннику в організації і
консолідації буття людини. Ємке, величне і духовно-ціннісне розуміння часу розкриває нам равин
Абрахам-Джошуа Гешель – ''Час має незалежне первинне значення; в ньому більше величі, ніж навіть в
зоряному небі, воно глибше вражає, вселяє більш сильне почуття благоговіння… Час – це процес
творення, а речі в просторі – результат творення'' [1]. Мартін Хайдеггер формує свою філософську
доктрину на основі осмислення феноменології часу. Іманентний час не є лінійним і не є фоном, він є
способом розкриття буття і самим буттям – темпоральністю. Тому необхідно в освітніх практиках
збереження здоров’я враховувати нелінійну, творчу, іманентну, екзистенцій ну, глибинну, ''живу'' і
духовну природу часу.
Перейдемо до розгляду основних аспектів методологічно-ціннісної та методичної рефлексії
культурно-релігійних феноменів Суботи, Неділі і П’ятниці. Аналіз даної проблематики ми проводимо на
основі трандисциплінарного підходу та сформованих засновником екзистенційної педагогіки філософом
і педагогом Отто Фрідріхом Больновим (нім. Otto Friedrich Bollnow, 1903–1991) феноменологічно
орієнтовних методологічних принципів: ''Антропологічної редукції'' та ''Антропологічної інтерпретації
окремих феноменів''.
Методологічно-світоглядний аспект культурно-релігійної автентичності і унікальності. Первинним
при осмисленні культурних традицій Суботи [1; 2; 6], Неділі [5: 146-147; 6] та П’ятниці [7: 253–255] має
бути розуміння, що вони не можуть бути повністю рецептовані і перенесені на життєві уклади чи
безпосередньо на освітні практики. Ці традиції є проявом Духу. А Дух і духовні практики ''не
переноситься'' і не технологізуються. Дух в кожної людини і в кожного народу має свої прояви. Тому не
коректно і не потрібно копіювати чи ще ''змішувати'' інші традиції. Ми можемо поверхнево з ними
знайомитися. В традиціях християнства, іудаїзму чи ісламу необхідно знаходитися з дитинства та бути в
них посвяченим. Кожна релігійна традиція містить, як необхідну складову, таємницю і систему табу, які
її консолідують. Разом з тим певне і поверхневе знайомство з основними культурно-релігійними
феноменами є необхідною умовою для міжкультурної комунікації, миру, розвитку особистісного
потенціалу та духовного і психологічного здоров’я. Незнання в даному аспекті породжує підозрілість і
міфи. Можливими також можуть бути ''поверхневі'' запозичення.
Аспект необхідності врахування традицій Суботи. У зазначених традиціях Суботи [1; 2; 6],
Неділі [5: 146–147; 6] та П’ятниці [7: 253–255] інтегративно і цілісно відображені культурно та духовно
визначені особливості структурування часу, уклади життя та взаємовідносини з сакральним. Це, з
урахуванням духовної специфіки даного питання, вказує на можливість і необхідність коректного
використання загальних і поверхневих уявлень вказаних традицій в освітній теорії і практиці збереження
здоров’я. Історичність і поширеність, а також виразні світські аспекти культурно-духовних феноменів
Суботи, Неділі, П’ятниці визначають необхідність урахування їх в розробці освітньої проблематики
збереження здоров’я, що включає розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної
культури. Зазвичай світська педагогіка значною мірою ігнорувала ці традиції, які є одними з
центральних і конституюючих в культурах.
Необхідно відмітити, що людина є істотою спрямованою (інтенціональною) і здатною виходити за
свої межі – трансцендентною. Тому в неї має бути час і день трансценденції. Значимим є коли
інтенціональність людини буде спрямована до Вищих сил, а не до інфернальних (нижніх, пекельних).
Тому, ми поруч із традиційними уявленнями про природно і соціокультурно визначені способи буття і
психологічні стани людини, до яких відноситься діяльність (трудова, рухова, інтелектуальна),
відпочинок, сон, трансові стани, пропонуємо виділити стан духовно-темпоральної трансценденції.
Щодо рухової активності, то ми цей стан інтерпретуємо як духовно-темпорально-локомоторну
трансценденцію, основою якої є символічні і цільові дії, які реалізуються в певному контексті і віці.
Наприклад, похід людини до храму – це ''не просто'' рух. Він має інший і вищий смисл –
трансцендентний. На основі казаних візій ми формуємо концепт темпорально-трансцендентного
(споглядального) підходу, який спрямований на розвиток і розкриття в дитини її потенцій (інтелекту,
комунікативності, та ін.), автентичності, ідентичності, екзистенції шляхом актуалізації темпоральності.
Цей підхід певною мірою ''врівноважує'' і гармонізує ''активну життєву позицію'', яка формується
діяльнісним. Темпорально-трансцендентний (споглядальний) підхід має інтернальне (внутрішнє)
спрямування на душу людини, на неї саму, на її внутрішнє буття, а метою діяльніснісного є вплив на
зовнішній світ.
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Відповідно до нашої гіпотези здатність і можливість до розкриття і прояву стану духовнотемпоральної трансценденції є вродженою (і спадковою), інстинктивною і атрибутивною
характеристикою людини. В дитинстві цей стан пов’язаний з руховою активністю, яка є провідною в
дитини, тому він є духовно-темпорально-локомоторною трансценденцією. Уточнюючи відмітимо, що
цей стан не є відпочинком, хоча і даний аспект в ньому може бути присутній як вторинний.
Проявляється стан духовно-темпоральної трансценденції первинно через осмислення часу та
розкривається через специфіку культури, духовні і сімейні традиції. Але цей стан не обмежується тільки
певним днем. Він може тривати хвилини і години чи дні. Основою розкриття стану духовнотемпоральної трансценденції є виключення ''конкурентних'' видів активної діяльності (роботи, спорту,
фізичної культури та ін.). В даному контексті цікавою є духовно спрямовані освітні реформи в
Казахстані, в рамках яких включений новий предмет ''Самопізнання'' [9].
Аспект міжкультурної комунікації. Врахування культурно-релігійних традицій Суботи [1; 2; 6],
Неділі [5: 146–147; 6] та П’ятниці [7: 253–255] є значимим аспектом при плануванні в навчальних
закладах оздоровчих, спортивних, та інших заходів. Вказані заходи некоректно організовувати саме у ці
дні. Це виклик культурам – акультурація. Результатом акультурації є девіантна і кримінальна поведінка,
формування хімічних залежностей та інші особистісні і соціальні проблеми. Якщо зазначені заходи
проводяться в Суботу, Неділю чи П’ятницю, то вони таким чином суперечать і знецінюють як релігійні,
так і світські традиції християнства (Субота, Неділя), іудаїзму (Субота), ісламу (П’ятниця). Школа, як і
фізична культура, має бути співвідносною і коеволюційною до культури, а також сприяти
максимальному розкриттю культурного потенціалу учасників освітнього процесу.
Вказані нами візії і підходи також спрямовуються на використання особливих днів тижня для
розвитку міжкультурної комунікації, дружби між народами та соціальної стабільності. Навіщо робити
глибокий міжкультурний, релігійний і екзистенційно-темпоральний конфлікт тільки тому, що це зручно
для педагогічного колективу чи так сказали ''зверху''?!
Аспект декомунізації. Керуючись ідеологією та духом закону ''Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки'' від 21 травня (опублікований 20 травня) 2015 року та враховуючи приховану антидуховну і
дегуманізуючу традицію суботників та недільників, коли сама брудна і важка робота призначалася на дні
усталених духовних практик, які формувалися тисячоліттями, вважаємо за доцільне рекомендувати не
використовувати в освітньому процесі вказані комуністичні способи організації праці. Суботники – це
знецінення духовного виміру буття, виклик Вищій силі, спосіб психологічного травмування дітей та
закладка в них примітивного колективізму, нігілізму, агресії та системне отуплення. Особливо не
доцільним і шкідливим є поєднання суботників з оздоровчими і спортивними заходами. Для вчителя
фізичної культури це є актуальним тому, що в освітньому процесі він є одним з тих, хто активно бере
участь у більшості заходів.
Методичний аспект. Осмислюючи біблійний міф про творення, в якому виділений унікальний і
особливий духовний статус Суботи, ми вважаємо за доцільне розуміти та інтерпретувати будь-які
феномени і онтології, включаючи антропологічні та освітні, як такі, в яких є наявним духовний і
темпоральний аспекти Суботи (Неділі, П’ятниці). Без Суботи цей світ був би неповним. І чи був би?!
Перейдемо до суто практичних аспектів. Розглянемо питання ціннісно-методичного і практично
(технологічно) орієнтованого осмислення феноменів Суботи, Неділі, П’ятниці.
І. Формування ціннісних орієнтацій і професійних візій вчителя. Субота в такому випадку
розкривається і має бути наявною в серці педагога. Тому професійні візії і ціннісні орієнтації будуть
включати розуміння дитини не тільки як об’єкту впливу, а як: прояв божественного, яке має свої
унікальні і варіативні темпоральні шляхи розвитку; дитину, яка має свій час Суботи, що не є
відпочинком і не є активністю, а представляє шлях духовних пошуків і трансценденції; дитину як
унікальний живий час; дитину як продовження і реалізацію акту божественного Творіння і прояв Духу.
Сукупно вказані професійні візії є світоглядною і ціннісною передумовою освітніх практик, методик і
способів впливу на учня, спрямованих на максимальне збереження його індивідуальних і темпоральноіндивідуальних особливостей, а не тотальну ''переробку дитини'' під замовлення домінуючої групи чи з
власної ініціативи.
ІІ. Актуалізація тижневого ритму тренувань і відпочинку. Ми рекомендуємо в залежності від
належності до релігійної конфесії чи культури один день у тиждень (Суботу, Неділю чи П’ятницю) не
тренуватися взагалі. Якщо тренування все ж таки проводиться, воно має мати рекреаційний, ''легкий'',
''розважальний'' характер, а не цільовий і виснажливий. Таке обмеження не виключає рухову активність.
Навпаки вона в цей день набуває символічних і духовних конотацій. Ідеєю вказаної рекомендації є
переключення зі сфер тілесності, рухової активності і діяльності на ментальну, символічну, ціннісну і
духовну. Це підтверджується класичним вченням П. Анохіна про функціональні системи. Різні
функціональні системи, завдяки яким реалізуються різноманітні види діяльності і буття, є
конкурентними між собою та такими, що витісняють одна одну. Наприклад, ми не можемо одночасно
103

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

спати і їсти, чи активно займатися полюванням і проявляти любов до тварин та думати про вселенську
доброту. Як вказує равин Абрахам-Джошуа Хешель: ''Шість днів на тиждень ми прагнемо панувати над
світом – в сьомий день ми намагаємося встановити панування над собою'' [1]. І саме ця влада, яка йде від
Духу, Часу і Серця, зупиняє людину перед нікчемною (в розумінні девіантною і кримінальною)
поведінкою, перед вживанням наркотиків і алкоголю та цілим розмаїттям інших пригод і проблем.
ІІІ. Врахування феномену Суботи в організації рухової активності. При плануванні занять і при
розробці тренувальних режимів чи окремих рухових дій, ми рекомендуємо привносити в них аспект
Суботи. Заняття має завершуватися практиками осмислення, діалогу, рефлексії. Тобто ми проводимо
трансформацію тілесної і рухової активності в метальний, психологічний, духовний і темпоральний
виміри. Формально – це інтенція ''тіло – діалог (комунікація) – інтелект – духовна сфера''. Частіше це
використовується тренерами, які інтуїтивно розуміють, що завершити тренування необхідно через
розкриття глибинних буттєвих питань, які можуть бути представлені у вигляді жарту, вільного
спілкування тощо. Подібний прийом можна використати і на початку занять чи при навчанні складним
руховим діям. Ми цей прийом, який розробляється нами в рамках феноменологічної і темпоральної
педагогіки, називаємо темпоральним і діалогічно-темпоральним налаштуванням на рухову активність.
Тут важливим є також дух свободи, а не спроба дітей ''гнати'' на заняття, до вправи з радянським
шикуваннями, ходінням строєм тощо.
Вказана практика спрямована також на витіснення небезпечних для життя і здоров’я модних
технологій психогімнастики, яка переважно проводиться в кінці заняття. З позицій фізіології і медицини
незрозуміло як після фізичного навантаження можна рекомендувати дитині прийняти горизонтальне
положення і займалася самонавіюванням. Що буде з серцем в такому випадку?! Потрібно мінімум 10-20
(а реально 20-30) хвилин після фізичного навантаження коли ми це можемо робити. Але тоді, що
залишиться від сорока п'яти хвилин заняття. При коловому тренуванні ми не рекомендуємо включати
більше шести (може бути менше) вправ.
ІV. Використання поваги до Ранку та виділення його як особливої часової онтології. В ранку також є
наявним духовно-темпоральний аспект Суботи. Тому для розкриття духовного, ціннісного і
інтелектуального потенціалів ранку ми рекомендуємо наступне: прокидатися не в авральному чи
військовому режимі (''щасливе'' радянське ''Падйом''); проводити ментально-ціннісні та діалогічні
практики осмислення себе, сім’ї, своїх справ чи інших актуальних для кожної особистості питань
(думати, споглядати, медитувати, читати, творити, займатися мистецтвом, писати і спілкуватися);
можуть бути також використані змішані ментально-локомоторні практики та прогулянки (хода стимулює
когнітивну функцію); при умові належності до певної релігійної чи містичної традиції використовувати
практики молитви та інші духовні заняття. Ранкова зарядка має проводитися після цих духовних і
ментальних практик. В іншому випадку буде конкуренція в системах ''рух, тіло – розум'', ''рух, тіло –
дух'', де без сумніву перемагає тіло. Звичайно, якщо ми хочемо отримати особистість, яка ''боїться'' чи ''не
любить'' мислити, то потрібно робити все навпаки. Що в СРСР робилося цілеспрямовано. Не
рекомендуємо тренуватися (включаючи ранкову зарядку) раніше як за 15-20 хвилин (краще 30-40) після
сну. Вказані візії є співвідносними з даними фізіології. Організм після сну не є готовим до навантаження.
Потрібно хоча б 10-15 хвили щоб кров перерозподілитися з депо – селезінки і печінки та адаптувалося
праве серце. В нічний період у вказаних органах депонується до 30 % крові.
Узагальнючи ми актуалізуємо питання про інтелектуалізацію, аксіологізацію, антропологізацію,
гуманізацію, темпоралізацію і одухотворення освітніх рухових практик та фізичної культури загалом
(включаючи здоров’язбережувальну компетентність) на основі антропологічно-ціннісної рефлексії
уявлень про духовні традицій Суботи. Завершуючи розгляд даної проблеми ми згадуємо давню
темпорально-ціннісну сентенцію – Tempus ager meus (Час – це поле, яке я обробляю) та духовнотемпоральну ідею висловлену равином і філософом Абрахамом-Джошуа Хешелем про те, що ''Найвища
мета духовного життя полягає не в накопиченні великих обсягів інформації, а в сприйнятті моментів
святості'' [1].
Висновки.
1. На основі методологічно-світоглядної і антропологічно-ціннісної рефлексії культурно-духовних
феноменів Суботи, Неділі і П’ятниці представлені шляхи використання деяких аспектів вказаних
культурних явищ для розробки методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури та удосконалення освітніх практик збереження здоров’я.
2. Культурно-духовний феномен Суботи є унікальним та автентичним духовним надбанням
іудейської релігійної і світської традицій. Осмислення феномену Суботи визначає розуміння буття, перш
за все, в духовному, екзистенційному, феноменологічному, антропологічному, часовому, ціннісному і
діалогічному вимірах. З методологічних позицій важливим є те, що з сучасних філософських доктрин, в
яких актуалізується проблематика часу, дотичними є концепції М. Хайдеггера, Е. Левінаса, А. Бергсона,
К. Ясперса. Вказані філософські системи стали філософсько-методологічною основою феноменологічної
і екзистенційної педагогіки. Разом з тим, духовна і темпоральна феноменологія Суботи і Неділі у
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вказаних педагогічних напрямах актуалізована не достатньо, що визначає необхідність розробки нами
напряму – темпоральної педагогіки.
3. Врахування і актуалізація уявлень про феномени Суботи, Неділі і П’ятниці є складовою освітніх
інтенцій декомунізації, в смислових рамках яких пропонується ''демонтаж'' радянської традиції
суботників і недільників як тоталітарних, дивакуватих, дегуманізуючих і антидуховних антропопрактик.
4. Актуалізація традицій Суботи, Неділі і П’ятниці співвідносно з сучасними медичними,
фізіологічними і хронобіологічними уявленнями визначає нелінійне, біоритмічне, духовне і темпоральне
розуміння людини, що нами інтерпретується як значима (центральна) складова методологічної і духовної
основи сучасної педагогіки здоров’я.
5. В культурно-духовному феномені Суботи відображені ідеї інтенціональності і трансцендентності
людини як істоти духовної, темпоральної, моральної і розумної. На основі освітньоорієнтованої
трансформації уявлень про Суботу і Неділю нами формуються концепти особливих станів відмінних від
активної діяльності і відпочинку. Це концепти станів духовно-темпоральної і духовно-темпоральнолокомоторної трансценденції. Нами актуалізується необхідність використання в освітніх практиках
збереження здоров’я концепту темпорально-трансцендентного (споглядального) підходу як такого, що
врівноважує і гармонізує вплив діяльнісного.
6. Феномен Суботи в процесі історичного розвитку був використаний в релігійних системах
християнства й ісламу. Тому духовну і темпоральну природу феноменів Суботи, Неділі та П’ятниці
необхідно враховувати при організації освітнього процесу. Це є актуальним для розвитку міжкультурної
комунікації, дружби між народами, миру, соціальної стабільності і для профілактики девіантної
поведінки та хімічних залежностей.
7. Уявлення про культурно-духовний феномен Суботи пропонується застосувати для формування
ціннісних орієнтацій та удосконалення професійних візій і інтенцій, вчителя, в рамках, яких дитина
розглядається як особлива унікальна темпоральність в якій існує і розкривається акт Творення та прояв
Духу. Це є світоглядно-ціннісною передумовою для формування здатності вчителя до коректного і
делікатного ставлення до темпоральної і духовної унікальності та індивідуальності дитини.
Перспективи подальших досліджень. Ми надалі плануємо представити методичні аспекти даної
проблематики, а також актуалізувати напрям міжкультурної комунікації.
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Федорец В. Н. Антропологически-ценносное осмысление феномена Субботы в контексте
формирования методологии и методики развития здоровьесохраняющей компетентности учителя
физической культуры в условиях последипломного образования.
В статье раскрывается проблематика антропологически-ценностного осмысления культурно-духовных
феноменов Субботы, Воскресенья и Пятницы, которое направлено на разработку методологии и
методики развития здоровьесохраняющей компетентности учителя физической культуры в условиях
последипломного образования, а также на совершенствование образовательных практик сохранения
здоровья. Представляются концепты состояний духовно-темпоральной и духовно-темпоральнолокомоторной трансценденции. Определяются пути использования представлений о культурных
традициях Субботы, Воскресенья и Пятницы для развития профессиональных визий учителя,
межкультурной коммуникации, декоммунизации образования, методик организации двигательной
активности, сохранения здоровья и профилактики девиантного поведения и химических зависимостей.
Ключевые слова: здоровьсохраняющая компетентность учителя физической культуры, Суббота,
Воскресенье, Пятница, последипломное образование, методология, методика, педагогика здоровья,
декоммунизация, темпоральность, трансцендентность, духовность.
Fedorets V. M. Anthropological and Value Apprehension of the Phenomenon of Saturday in the Context of
Forming a Methodology and Methods of Development of the Health Preserving Competence of a Physical
Education Teacher in Conditions of Post-Graduate Education.
The article touches upon the issue of anthropological and value apprehension of the cultural-spiritual
phenomena of Saturday, Sunday and Friday, which is aimed at the formation of the methodology and methods of
development of the health preserving competence of a Physical Education teacher in conditions of post-graduate
education as well as at the improvement of the existing educational practices of health conservation. Ideas of
intentionality and transcendence of a person as a determined, spiritual and intelligent being are reflected in the
spiritual and cultural phenomenon of Saturday. On the basis of apprehension of the cultural-spiritual
phenomenon of Saturday, we represent the concepts of special states, which differ from energy demanding
activities and active rest. These are the concepts of spiritual-temporal and spiritual-temporal-locomotor
transcendence. The article determines the ways of using the existing ideas about the cultural traditions of
Saturday, Sunday and Friday for the development of cross-cultural communication, methods of organizing
locomotors activities, health preservation and prevention of deviant behavior and chemical dependencies.
Actualization of ideas about the phenomenon of a Saturday is a component of educational intentions of
decommunisation within the framework of which it is planned to ''destroy'' the Soviet tradition of Saturday and
Sunday voluntary work days for their being totalitarian, dehumanizing and anti-spiritual practices. Actualization
of the traditions of Saturday, Sunday and Friday in correlation with current medical, physiological, chronobiological visions determines the spiritual, non-linear and temporal apprehension of person, which we interpret
as a component of the methodological and spiritual basis of the contemporary pedagogy of health. We suggest
applying the ideas about the cultural and spiritual phenomenon of a Saturday to the formation of value
orientations and improvement of professional visions and intentions of a teacher, within the framework of which
a child is viewed as a unique temporality, in which the act of Creation and manifestation of Spirit are taking
place.
Key words: health preserving competence of a Physical Education teacher, Saturday, Sunday, Friday, postgraduate education, methodology, methods, pedagogy of health, decommunisation, temporality, transcendence,
spirituality.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ
У статті обґрунтовується актуальність реалізації у закладах вищої освіти принципів всеохоплюючого
менеджменту якості. Проаналізовано дослідження в сфері моделювання систем управління закладів
вищої освіти. Описано взаємозв’язок, проведено порівняння процесного та функціонального підходів,
запропоновано методологічні підходи до моделювання бізнес-процесів освітнього закладу. З’ясовано, що
класифікація визначається, як необхідна передумова опису системи бізнес-процесів. Запропоновано
класифікацію у вигляді карти бізнес-процесів та визначено порядок дій щодо впровадження процесного
підходу у закладах вищої освіти та окреслено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: процесний підхід, бізнес-процес, основні, допоміжні, процеси управління, реєстр
процесів, карта бізнес-процесів, класифікація та документування бізнес-процесів.
Постановка проблеми. Підвищення якості освітнього процесу, приведення його до вимог сучасності
є складною комплексною задачею, вирішення якої потребує системного підходу. Одним з найбільш
ефективних шляхів вирішення цього завдання є впровадження в освітньому закладі всеохоплюючої
системи менеджменту якості на основі стандартів серії ISO 9000 [1]. Базу стандартів управління якістю
становлять 8 принципів [2]. Найбільш складний в імплементації на практиці є принцип процесного
підходу до управління організацією.
Реалії сьогоднішнього часу доводять можливість і необхідність застосування процесного управління в
закладах вищої освіти, хоча б тому, що документування і опис всіх внутрішніх процесів є обов'язковою
умовою впровадження системи менеджменту якості. Необхідність відповідності закладам вищої освіти
вимогам системи управління якістю (СУЯ) базується частково на виконанні вимог Закону України ''Про
вищу освіту'' від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) [3]. При
проведенні комплексної оцінки діяльності вузів стали враховуватися досягнення в створенні
внутрівузівських систем управління якістю освіти. Cистема менеджменту якості, в першу чергу, є
інструментом для підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти шляхом якісного виконання
усіх функцій на протязі життєвого циклу підготовки фахівців [4].
Пряме перенесення управлінських моделей комерційних підприємств в освітнє середовище не
можливе та й не потрібне. Тим не менше перед закладами вищої освіти постає таке саме завдання, що й
перед комерційними структурами, а саме: бути конкурентоспроможними, тобто діяти економічно
ефективно, готувати якісних фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.
Підхід до функціонування закладів вищої освіти, як до суб’єктів конкурентного середовища [5]
висуває ряд вимог, виконання яких роблять заклади вищої освіти відкритими, гнучкими та такими, що
швидко реагують на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінними для проведення нашого дослідження виявилися
результати наукових досліджень, присвячених висвітленню процесів в освіті, механізмів забезпечення
інноваційного розвитку вищої та професійної школи, ступеневості та неперервності освіти, шляхів
гарантування якості вищої освіти, стандартизації університетської освіти (Я. Балюбаш, О. Волков,
Л. Віткін, Л. Кайдалова, В. Кремінь, С. Лаптєв, Г. Хімічева, В. Шинкарук та ін.), а також зарубіжного
досвіду професійної підготовки фахівців (Е. Кеменейд, Р. Герр, Дж. Еванс, Л. Вейнстейн, Дж. Петрік,
П. Сондерс, Дж. Дью, К. Брок та ін.).
Теоретичним дослідженням питань, що стосуються процесного підходу в управлінні організацією,
моделюванню, опису та автоматизації бізнес-процесів присвячено сьогодні достатньо наукових праць,
зокрема: І. Ансофа, Н. Вінера, М. Вітцель, К. Ерроу, М. Уорнера, Р. Хьюберта, К. Шеннона.
На думку дослідників, саме процесний підхід істотно змінює логіку організації та механізм
управління організацією [4]. Якщо функції можна уявити собі як деякі ''смуги'', які ''розрізають''
організацію від верху до низу, то процеси ''розрізають'' організацію поперек, перетинаючи кордони
функціональних підрозділів та націлені на задоволення вимог ринку праці та суспільства в цілому. І це
забезпечує руйнування бар’єрів між підрозділами (рис. 1).
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Рис. 1. Зв’язок процесного та функціонального підходів
На основі процесного підходу до управління зміщуються акценти від управління окремими
структурними елементами на управління наскрізними бізнес-процесами, що зв’язують разом діяльність
цих структурних елементів, пронизують організаційно-штатну структуру по горизонталі [6]. Отже,
головним суб’єктом управління стає система бізнес-процесів закладу вищої освіти. З огляду на це, постає
необхідність для впровадження процесного підходу до управління закладами вищої освіти виокремити
бізнес-процеси освітньої організації, як основні показники діяльності.
Метою дослідження є класифікація бізнес-процесів освітньої установи як необхідної умови побудови
ефективної моделі діяльності закладів вищої освіти на основі процесного підходу, що забезпечить
відповідність вимогам системи управління якістю.
Виклад основного матеріалу. У сучасній практиці управлінської діяльності прийнято
використовувати термін ''бізнес-процес'' в формулюванні національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2007,
в якому під бізнес-процесом розуміється ''сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих видів
(операцій), що перетворює входи на виходи'' [7; 8].
Враховуючи ряд невирішених питань у цій сфері, в умовах зростаючих вимог до якості освітніх
послуг і до якості управління освітніми закладами, питання визначення та ідентифікування бізнеспроцесів в освітніх закладах продовжують залишатися актуальними.
Переважна більшість освітніх закладів сьогодні побудовані за функціонально-ієрархічним
принципом, що передбачає наявність декількох рівнів управління – від ректора (президента) до
викладача. Ланки ієрархічної системи (інститути, деканати, кафедри, структурні підрозділи освітніх
закладів) згруповані за функціональною ознакою, тобто за видами діяльності всередині освітнього
закладу. Усередині кожної такої ланки існують: функціональна ієрархія від керівника верхнього рівня –
до виконавця та потоки інформації, які рухаються ''знизу-вгору'' та навпаки . Діяльність закладів вищої
освіти за функціонально-ієрархічним принципом наведена на прикладі РДГУ (рис. 2):
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Рис. 2. Організаційно-штатна структура Рівненського державного гуманітарного університету
Управління якістю передбачає процесний підхід, при якому суб'єктом управління є система бізнеспроцесів організації. Необхідність впровадження процесного підходу викликана, в першу чергу,
наступним:
реальна діяльність являє собою послідовність процесів;
успішне функціонування закладів вищої освіти забезпечується не розв’язанням окремих проблем
за допомогою поточних адміністративних заходів, а шляхом усунення причин виникнення проблеми;
забезпечення конкурентоспроможного майбутнього закладу вищої освіти можливо тільки
шляхом підвищення результативності та ефективності усіх бізнес – процесів, що відбуваються в ньому.
Проведене досліження на базі Рівненського державного гуманітарного університету засвідчило, що
виокремлення та опис бізнес-процесів освітнього закладу є складним процесом. При функціональному
підході до управління, що діє у закладі вищої освіти, основним управлінським документом є посадова
інструкція. Вона визначає місце кожного працівника в ієрархічній організаційній структурі, його
підпорядкування, кваліфікаційні вимоги, завдання та обов’язки, права та відповідальність. При
впровадженні процесного підходу з’являється новий управлінський документ – регламент бізнеспроцесу, що описує сам процес, входи процесу, управлінські фактори впливу, механізми та ресурси для
реалізації процесу та результати (рис. 3).

Рис. 3. Функціональний блок IDEF0
Також постає необхідність у створенні нової інституції – власники бізнес-процесів, або особи, що
відповідальні за реалізацію конкретного бізнес-процесу. Кількість регламентів і, відповідно, власників
бізнес-процесів, не мають бути занадто великою. Для забезпечення оптимальної деталізації опису бізнеспроцесів діяльності закладу вищої освіти необхідно виділити базові категорії, тобто побудувати
класифікацію бізнес-процесів освітнього закладу.
Нами було використано два підходи до класифікації бізнес-процесів освітнього закладу:
по відношенню до споживачів результатів процесів;
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по відношенню до створення додаткової цінності.
По відношенню до споживачів результатів процесів виділено зовнішні процеси та внутрішні.
Клієнтом (споживачем) процесу називається суб’єкт (фізична, юридична особа функціональний
підрозділ, інший процес та ін.), який використовує результати (виходи) процесу. Для клієнта процесу
важливі цінність і час надання результату (виходу процесу). Відповідно, розрізняють зовнішніх та
внутрішніх клієнтів процесів. Зовнішні клієнти розглядаються по відношенню до закладу в цілому або
стосовно бізнес-процесів закладу. На думку дослідників, зовнішніми клієнтами освітнього закладу є не
тільки споживачі освітніх послуг, а й інші зацікавлені сторони [5]. До їх числа відносяться: держава,
потенційні роботодавці, міністерства і відомства, а також організації, що використовують результати
діяльності закладів вищої освіти (інформацію, фінансові та матеріальні ресурси, персонал). Внутрішніми
клієнтами процесів є функціональні підрозділи – виконавці і процеси, що використовують результат
виконання (вихід) процесу.
По відношенню до створення додаткової цінності виділено основні, допоміжні та управлінські
процеси.
До основних процесів освітньої організації, ми відносимо ті, що створюють додаткову цінність. В
нашому дослідженні на базі Рівненського державного гуманітарного університету ми виокремили три
напрямки основних процесів, які окреслюють діяльність закладу вищої освіти згідно Статуту [9], а саме:

освітній напрям або реалізація освітніх програм (підготовка згідно з державним замовленням і
договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за напрямами, визначеними Міністерством
освіти та науки України, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, післядипломна
перепідготовка кадрів);

науково-інноваційний напрямок (група процесів, що забезпечують виконання фундаментальних
та прикладних досліджень, дослідно-конструкторських робіт, розробку нових та вдосконалення наявних
технологій тощо);

інформаційний та культурно-просвітницький напрямок (процеси, що здійснюють формування
ключових компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції,
соціальної злагоди і здатності до працевлаштування в суспільстві).
Допоміжні процеси безпосередньо не додають цінності, але збільшують вартість результатів
основних процесів (послуги, інформації). До таких процесів відносяться: інформаційне забезпечення,
технічне обслуговування обладнання, адміністративно-господарська діяльність і т.п.
Процеси управління – особлива група процесів, які забезпечують реалізацію в закладі вищої освіти
управлінського циклу: планування – організація – мотивація – контроль – вдосконалення. До них
відносяться стратегічне управління, тактичне управління, управління персоналом, бюджетне управління
та інші.
Підсумовуючи вищесказане, отримаємо такі базові категорії: основні процеси, допоміжні та процеси
управління. При цьому, слід зазначити, що такий поділ досить умовний.
Дослідження особливостей виділення типових бізнес-процесів у закладі вищої освіти також вимагає
чіткого визначення підходів до опису процесів. Як засвідчують результати опрацювання джерельної
бази, існують два взаємодоповнюючих інструменти: методологічний і програмний.
Методологічний інструментарій заснований на використанні обраної методики моделювання та опису
процесів. Програмний інструментарій – це обраний програмний продукт, який підтримує ту нотацію
моделювання, яку пропонує використовувати обрана методологія.
Серед сучасних методологічних інструментів побудови моделей бізнес-процесів ключове місце
займають методології структурного і об’єктно-орієнтованого аналізу.
Структурним аналізом прийнято називати метод дослідження системи, яке починається з її загального
огляду з подальшою декомпозицією, набуваючи ієрархічної структури з подальшим рівнем деталізації.
Яскравим прикладом такої методології є SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методологія,
що інтегрує процес моделювання, управління конфігурацією проекту, використання додаткових мовних
засобів та керівництво проектом зі своїм графічним мовою [10]. Визнання корисності SADT призвело до
стандартизації та публікації її частини, призначеної для функціонального моделювання. Таким чином,
з’явилась методологiя і стандарт функціонального моделювання і опису бізнес-процесів – IDEF0
(Integration Definition for Function Modeling). Моделювання бізнес-процесів засобами IDEF0, як правило,
є першим етапом вивчення системи, яка постає у вигляді набору взаємопов’язаних функціональних
блоків (рис. 4). Ці спеціальні графічні об’єкти дозволяють зробити опис процесів більш наочними й
зрозумілими для виконавців. На рис. 4. розглянуто приклад блок-схеми процесу стратегічного
планування, який є частиною системи карт процесів Рівненського державного гуманітарного
університету.

110

Педагогічні науки. Випуск 3 (94).

Рис. 4. Блок-схема процесу ''Стратегічне планування''
Методологію IDEF0 необхідно застосовувати при описі основних бізнес-процесів на верхньому рівні.
При цьому основним критерієм ефективності при описі процесів ВНЗ повинна бути повнота моделі.
Основна мета оптимізації бізнес-процесів у термінах IDEF0 полягає у побудові моделі TO-BE (''як буде'').
Дана модель базується на реальному стані справ (AS-IS). В моделі TO-BE повинні бути враховані й
виправлені всі недоліки, виявлені в процесі аналізу моделі AS-IS. Очевидно, що процес побудови обох
моделей має ітераційний характер і підкоряється однаковим правилам моделювання.
Інший метод нотації – IDEF3, призначена для опису потоків робіт (Work Flow Modeling). У вищих
навчальних закладах вона використовується для створення моделей бізнес-процесів закладів вищої
освіти на нижньому рівні – для опису робіт, що виконуються, наприклад, на кафедрах та у відділах
університету. Методологія IDEF3 дозволяє графічно описати та скласти вичерпну документацію
процесів, фокусуючи увагу на ході їх виконання. IDEF3 припускає побудову двох типів моделей:
1) модель відображає деякі процеси в їхній логічній послідовності, дозволяючи побачити, як функціонує
організація; 2) модель показує ''мережу перехідних станів об’єкта'', де відображено послідовність станів,
у яких може виявитися об’єкт при проходженні певного процесу. При цьому найважливішим атрибутом
процесу є час. Іншими словами, на відміну від IDEF0, IDEF3 призначений для моделювання діяльності,
розгорнутої в часі. За допомогою IDEF3 може бути описана логіка виконання довільних субпроцесів у
вищому навчальному закладі, послідовність їх запуску й завершення, тобто IDEF3 надає інструмент
моделювання сценаріїв дій професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників кафедр і
відділів тощо.
Серед інших відомих нотацій, що можуть бути використані для опису та моделювання процесів
діяльності закладу вищої освіти, слід виділити діаграми потоків даних (інформації) DFD (Data Flow
Diagram), які потрібні для опису реально існуючих в організації потоків даних; методологію ARIS,
основною перевагою якої є комплексність, що проявляється у взаємозв’язку моделей, побудованих у
різних нотаціях; методологію UML (Unified Modeling Language), що являє собою набір правил, який
можна назвати стандартом програмного забезпечення для опису функціонування складних програмних
продуктів, що ґрунтуються на об’єктноорієнтованих мовах програмування.
На часі, існує досить багато програмних продуктів, що дозволяють автоматизувати процес опису
бізнес-процесів. Сучасні інструментальні засоби, що забезпечують процес моделювання при
впровадженні процесного підходу, можна розділити на п’ять категорій [1]:

інструментальні засоби створення діаграм;

Case-Засоби для структурного й об’єктного проектування;

засоби вартісного аналізу;

засоби імітаційного моделювання;

інтегровані багатофункціональні засоби.
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Вибір програмного продукту стане основою нашого подальшого дослідження.
Для функціонального аналізу на концептуальному етапі зручно використовувати прості, доступні для
широкого розуміння, добре опрацьовані методології. Незважаючи на солідний вік стандартної
методології IDEF0, вона як і раніше дуже популярна серед аналітиків і широко використовується,
особливо на етапі концептуального аналізу. Детальний аналіз функціональної IDEF0-моделі є основою
для вивчення існуючих процесів і для розробки нових процесів, які в подальшому будуть основою для
розробки алгоритмів системи управління.
На основі підходу до класифікації бізнес-процесів освітнього закладу по відношенню до створення
додаткової цінності, а саме ''якісного конкурентно спроможного випускника закладу вищої освіти'' нами
виділено такі основні, допоміжні та управлінські процеси, що дозволили сформувати нам карту типових
бізнес-процесів закладу вищої освіти (рис. 5). Проведені дослідження на базі Рівненського державного
гуманітарного університету і отримані практичні результати обмежені специфікою даного закладу –
підготовка майбутніх вчителів.

Рис. 5. Типові бізнес-процеси освітнього закладу
Дана карта враховує рекомендації Міжнародної бенчмаркінгової палати (International Benchmarking
Clearinghouse) [2].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Враховуючи все вищевказане можна зробити
висновок, що використання даної карти формує оптимальну структуру бізнес-процесів закладу вищої
освіти, а саме педагогічного, для подальшого їх опису та формалізації у вигляді регламенту, який є
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основою для впровадження в таких закладах процесного підходу до управління.
Наведені стандарти функціонального та інформаційного опису бізнес-процесів мають достатню
виразну потужність і розвинені графічні нотації. Однак у даних методах не передбачені процедури
оцінки та оптимізації. Сутність цих методів полягає в описовому характері моделювання бізнес-процесів.
Незважаючи на потужні можливості в цьому плані, жоден з методів не здатний сам по собі дати відповіді
на найважливіші питання, що стосуються оптимальності організації бізнес-процесів. Розглянуті методи
функціонального та інформаційного моделювання варто розглядати тільки як деяку графіко-аналітичну
основу для аналізу освітньої, наукової, господарської та інших видів діяльності закладів вищої освіти.
Доповнення стандартів і методів механізмами оцінки й оптимізації бізнес-процесів дозволить вищому
навчальному закладу:

формалізувати бізнес-процеси у вигляді економіко-математичних моделей;

проводити кваліметричний аналіз і верифікацію моделей;

оптимізувати діяльність закладу вищої освіти в умовах невизначеності вхідних і вихідних
параметрів моделі;

прогнозувати та враховувати невизначені параметри моделі, що викликані впливом нестійкого
економічного середовища;

упорядкувати інформаційні потоки (у тому числі документообіг) у межах закладу вищої освіти.
Наше дослідження дозволило виділити наступні етапи впровадження процесного управління в
закладах вищої освіти, а саме:
1 етап. Побудова продуктового портфеля, який полягає у визначенні робіт, послуг і клієнтів
університету.
2 етап. Виділення основних напрямків діяльності.
3 етап. Визначення бізнес – процесів.
4 етап. Побудова моделі бізнес-процесів першого і другого рівня деталізації.
5 етап. Побудова моделі, яка наочно ілюструє власників та учасників бізнес – процесів.
6 етап. Ідентифікація входів і виходів процесу з використанням обраного методу формалізації
процесів (SIPOC).
7 етап. Декомпозиція бізнес процесів. Побудова моделі бізнес- процесів нижнього уровня.
8 етап. Докуменування та опис бізнес-процесів.
Перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів реалізації ефективної моделі діяльності
закладів вищої освіти на основі процесного підходу, апробація, експериментальна перевірка
ефективності моделі управління.
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Шлихта А. А. Классификация бизнес-процессов в образовательных учреждениях.
В статье обосновывается актуальность реализации в учреждениях высшего образования принципов
всеобъемлющего менеджмента качества. Проанализированы исследования в сфере моделирования
систем управления учреждений высшего образования. Проведено исследование существующей системы
управления, определены ее недостатки и преимущества перехода к процессному управлению. Проведено
сравнение процессного и функционального подходов, предложены методологические подходы к
моделированию бизнес-процессов образовательного учреждения. Выяснено, что классификация
является необходимой предпосылкой описания системы бизнес-процессов. Предложена классификация в
виде карты бизнес-процессов и определен порядок действий по внедрению процессного подхода в
учреждениях высшего образования и намечены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процесс, основные, вспомогательные, процессы управления,
реестр процессов, карта бизнес-процессов, классификация и документирования бизнес-процессов.
Shlikhta A. A. Classification of Business Processes in Educational Institutions.
This article is focused on the relevance and efficiency of total quality management in high educational schools.
In addition, it observed different approaches of research in the sphere of business process modelling and their
results. Special attention is paid to the classification of business processes as the important component of
management system in high educational school. The map of business processes of educational system is
developed. Map usage forms optimal structure of business processes in high educational schools, which later
can be described and formalized into a list of regulations. List is used as a basement for transitioning to process
management in high educational schools. It is proved that clear classification is the main precondition of high
quality business process model. The study of the management system in the Rivne State Humanitarian University
allowed us to describe the advantages and disadvantages of current approaches to the implementation of
management system. Transition to process management is determined as the most efficient way to improve
current management system. Modern methodological tools for building business process models are defined. In
addition, methodology and tools of structural and object-oriented analysis were discussed. IDEF0 and DFD
notations are considered to be used to describe and simulate processes of the institution of higher education. The
scientific explanation of the concept of business process was aimed to identify the stages of implementation of
process management in higher education schools. Further research should include development of different
ways to realize effective model of activities for high educational schools based on process approach.
Key words: process approach, business process, basic, auxiliary, management processes, process registry,
business process map, classification and documentation of business processes.
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ OPEN OFFICE CALC
У статті на прикладі транспортної задачі запропоновано методику застосування табличного
процесора Open Office Calc у розв’язуванні прикладних задач з математики, спрямованих на
оптимізацію економічних процесів. Розглянуто можливість представлення вхідних даних задачі,
відображення її математичної моделі, особливості використання вбудованих функцій ''SUM'' та
''SUMPRODUCT'' для спрощення обчислень, а також опції ''Решатель'' для відшукання мінімального
значення при заданих умовах.
Ключові слова: компетентність, математична компетентність, підготовка здобувачів вищої
економічної освіти, методика навчання математики, розв’язання прикладних задач з математики,
табличний процесор Open Office Calc, транспортна задача.
Постановка проблеми. Кардинальне збільшення обсягів інформації, що характерне для
інформаційної епохи, загострення соціально-економічних протиріч, прискорення процесів глобалізації,
поглиблення суспільного розподілу праці, поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій в
усіх галузях життя висувають нові вимоги до змісту освіти й обсягів знань, якими володіють фахівці.
Формується нова освітня парадигма, яка знайшла своє відображення у новому Законі України ''Про
освіту'' (2017). Метою освіти стає ''всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і
необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу
Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору'' [1].
У Національній рамці кваліфікацій висувається задача контекстного навчання, розвитку у тих хто
навчається креативного мислення, аналітичних навичок, вміння створювати і синтезувати нові знання
міждисциплінарного характеру. Міжпредметні зв’язки інформатики та математики ґрунтуються на теорії
побудови математичних та інформаційних моделей. Одним із основних пріоритетів у сучасній освіті,
який носить загальнонауковий і загальноінтелектуальний характер, є формування у здобувачів вищої
освіти інформаційної компетентності, що включає в себе цілісне світорозуміння і науковий світогляд,
заснований на розумінні можливості математичного опису єдності основних інформаційних законів у
природі і суспільстві, перетворення на практиці інформаційних об’єктів за допомогою засобів
інформаційних технологій, етичні, правові норми поведінки людей в інформаційному просторі. Все
зазначене цілком узгоджується з ''Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до
2021 року'', в котрій ставиться проблема інформатизації системи освіти, впровадження в освітній процес
інформаційно-комунікаційних технологій.
Актуальність статті обумовлена тим, що комп’ютер, як інструментарій, широко використовується при
викладанні математичних дисциплін і якщо раніше основна увага викладача була зосереджена на
математичних методах, які передбачали проведення розрахунків вручну, то тепер студентам необхідно,
перш за все, розуміти основні математичні поняття і вміти застосовувати сучасне програмне
забезпечення для вирішення математичних завдань. Універсальні математичні системи (Derive, MuPAD,
MathCAD, MatLAB, Mathematica, Maple) дозволяють без знання алгоритмів і програм вирішувати на
комп’ютері найскладніші чисельні та аналітичні завдання: знаходити похідні складних функцій,
будувати графіки, розв’язувати системи рівнянь тощо. Їх зручно використовувати у рамках викладання
дисциплін математики та економічної інформатики здобувачам закладів вищої економічної освіти.
© Шульга Н. В., Піддубна Л. В., 2018
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Однак, вартість такого програмного забезпечення сьогодні є основною перепоною у використанні
зазначених пакетів прикладних програм у навчальному процесі. У той же час, на ринку програмного
забезпечення існує цілий ряд безкоштовних пакетів, що надають змогу розв’язувати прикладні
математичні задачі з економічним змістом. Поміж них відкритий багатофункціональний пакет офісних
додатків Open Office, до складу якого входить табличний процесор Open Office Calc. Даний пакет є
сумісним з усіма більш розповсюдженими операційними системами, зокрема з Windows.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відсутність плати за ліцензію, можливість використання
без інсталяції, організація спільної роботи кількох користувачів, наявність інтерфейсу з підтримкою
більш ніж 20 мовами для операційних систем Mac OS Х, Linux, FreeBSD, Solaris, Windows, підтримка
автооновлень з можливістю доповнення сторонніми розробками зробили пакет прикладних офісних
програм Open Office привабливим для використання в навчальному процесі закладів освіти України.
Однак, зазначимо, що практично немає методичних розробок присвячених особливостям застосування
пакету Open Office та його додатку Open Office Calc у викладанні математичних дисциплін майбутнім
економістам. Аналіз літературних джерел дозволяє констатувати, що принципи роботи з програмами
пакету Open Office досить широко висвітлено на спеціальних сайтах в мережі Інтернет, зокрема ''База
знаний OpenOffice.org'' [2], ''Центр новых информационных технологий'' [3], ''Prosto Pro Office'' [4],
''Основы преподавания офисных технологий на базе OpenOffice.org'' [5] тощо. В роботах І. Акімової [6],
В. Клячкіна [7], С. Тімохіної [8], Є. Шереметьєвої [9], Д. Расторгуєва [10], представлено методичні
розробки щодо застосування офісного додатку Open Office в процесі навчання.
Метою статті є розроблення методики застосування табличного процесора Open Office Calc для
розв’язання прикладних задач (а саме задач пов’язаних з оптимізацією економічних процесів), що
сприятиме формуванню математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти.
Виклад основного матеріалу. У пакеті Open Office будь-які дані зберігаються у відкритому форматі
'' .odf'' , який був схвалений міжнародною організацією зі стандартизації ISO. Пакет Open Office дозволяє
зберігати дані і в інших розповсюджених форматах, в тому числі і тих, що підтримуються Microsoft
Office. Передбачено також і експорт в формат '' .pdf''. Пакет містить такі офісні додатки, як текстовий
редактор Writer, програма роботи з презентаціями Impress, табличний процесор Calc, редактор формул
Math, система управління базами даних Base, графічний редактор Draw. На нашу думку, з усіх додатків
пакету Open Office у навчанні стохастики найбільш доцільним є табличний процесор Open Office Calc,
вікно якого розподілене на п’ять частин: рядок меню, панель інструментів, рядок стану, рядок вводу
даних, область вікна робочої книги, що складається з робочих листів, кожен з яких є електронною
таблицею. Кожна комірка електронної таблиці може розміщати дані трьох типів: текст, число або
формула. У процесор Calc вбудовані функції, розподілені за категоріями: ''Дата і час'', ''База даних'',
''Масив'', ''Інформація'', ''Текст'', ''Логічні'', ''Математичні'', ''Статистичні'', ''Фінансові'', ''Електронна
таблиця'', ''Додаток''.
Табличний процесор Open Office Calc надає широкі можливості задовольнити вищезазначені вимоги,
в тому числі і при розв’язуванні проблемних ситуацій пов’язаних з відшуканням умов, що забезпечують
мінімізацію витрат (коштів, часу, тощо), або максимізацію надходжень (прибутку, продуктивності праці
та ін.).
Розглянемо методичні підходи до застосування вбудованих функцій Open Office Calc у розв’язуванні
задач на відшукання максимуму (мінімуму) функції при заданих обмеженнях на прикладі транспортної
задачі лінійного програмування.
У сучасних умовах транспортна задача є однією з найбільш затребуваних задач лінійного
програмування, що спрямована на оптимізацію розподільчих процесів у торговельно-економічній
діяльності: визначення найбільш раціональних шляхів та способів транспортування вантажів від
постачальника до споживача, розподілу робіт поміж робітниками, закріплення за верстатами операцій з
обробки деталей та ін., що дозволяють мінімізувати витрати грошей, часу, людської праці.
Математична модель транспортної задачі має вигляд:
(1)
m
n

F 

c
i 1

j

ij

 x ij  min

,

за умов
n

x
j 1

ij

 ai , ( i  1, m );

m

x
i 1

ij

 b j , ( j  1, n ),

xij  0 ( i  1, m , j  1, n ),
де
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xij – кількість продукції, що перевозиться із пункту постачання Аi , в якому зберігається аi одиниць
однорідної продукції, в пункт споживання Вj з потребами bj одиниць цієї продукції;
сij – вартість перевезення одиниці продукції із пункту постачання Аi в пункт споживання Вj (тариф);
F – цільова функція, що відображає мінімізацію вартості витрат на перевезення продукції із пунктів
постачання Аi в пункти споживання Вj .
Розв’яжемо наступну задачу. До складу холдінгу входить чотири агрофірми A1 , A2 , A3 , A4 , що
вирощують 100, 55, 90, 55 т однорідної продукції відповідно. Вирощену продукцію в кількості 50, 40, 55,
80, 75 т холдінг постачає п’ятьом споживачам B1 , B2 , B3 , B4 , B5 відповідно. Матриця вартостей
перевезень однієї тони продукції від постачальника до споживача (грн.):

8 5 3 2 7


 3 6 12 4 6 
сij  
8 10 8 5 14 


14 18 10 16 3 


Потрібно визначити такий план перевезень продукції від виробників до споживачів, щоб загальна
вартість транспортних послуг була мінімальною.
Представимо початкові умови в OpenOffice Calc (рис. 1). Як видно з рис. 1 використання табличного
процесора надало змогу не тільки представити вхідну інформацію у більш компактному вигляді, а й
візуалізувати початкові дані, представити їх у власній інтерпретації.

Рис. 1. Вхідні дані задачі
Побудуємо математичну модель наведеного прикладу.
Нехай, xij – кількість продукції, що перевозиться із агрофірми Аi до споживача Вj . Тоді вартість
перевезення становитиме

F  8  x11  5  x12  3  x13  2  x14  7  x15  3  x 21  6  x 22  12  x 23  4  x 24  6  x 25 

 8  x31  10  x32  8  x33  5  x34  14  x35  14  x 41  18  x 42  10  x 43  16  x 44  3  x 45  min
Всю виготовлену продукцію потрібно вивезти з агрофірм

A1 , A2 , A3 , A4 ,

отже маємо систему

обмежень:
(3)

 x11  x12  x13  x14  x15  100
 x  x  x  x  x  55
 21
12
23
24
25

 x31  x32  x33  x34  x35  90
 x 41  x 42  x 43  x 44  x 45  55
Також потрібно повністю задовольнити потреби споживачів
систему обмежень (3) додаємо додатково умови:
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(4)

 x11  x 21  x31  x 41  50
 x  x  x  x  40
22
32
42
 12
 x13  x 23  x33  x 43  55
 x  x  x  x  80
24
34
44
 14
 x15  x 25  x35  x 45  75

Крім того, кількість продукції, яка перевозиться – величина, що не менша нуля, в, в більшості
випадків, є цілим числом. Отже, до обмежень (3) та (4) потрібно додати умову x ij  0 та (виходячи з
умови задачі) xij - цілі числа.
Важливо перевірити транспортну задачу на збалансованість:
m

a
i 1

n

b
j 1

Оскільки

m

n

i 1

j 1

j

i

(5)

 100  55  90  55  300 ,

 50  40  55  80  75  300 .

 ai   b j , то задача може бути розв’язана без введення фіктивних постачальників або

фіктивних споживачів. Відображення
Open Office Calc представлено на рис. 2.

математичної

моделі

задачі

в

табличному

процесорі

Рис. 2. Відображення математичної моделі задачі
Під час побудови моделі було використано функцію ''SUM'' (надає можливість обчислити суму
вибраних аргументів) з категорії ''Математические'', щоб задати систему обмежень, а також функцію
''SUMPRODUCT'' (обчислює суму добутків виділених масивів даних) з категорії ''Масив'', для
представлення цільової функції (рис. 3, 4).

Рис. 3. Діалогове вікно функції ''SUM''
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Рис. 4. Діалогове вікно функції ''SUMPRODUCT''
Відшукання розв’язку транспортної задачі в табличному процесорі Open Office Calc відбувається із
застосуванням опції ''Решатель'' (Solver), що знаходиться в меню ''Сервис''. За допомогою зазначеної
опції можливе визначення максимального (мінімального) значення цільової комірки при заданих умовах
за рахунок внесення змін в комірки, що пов’язані як з цільовою коміркою, так і з комірками, які
відображають обмеження задачі (рис. 5). Як видно з рис. 5:
 в якості цільової визначимо комірку, що містить значення цільової функції (у відображенні
математичної моделі задачі – це комірка І16 із назвою ''Витрати на транспортування'');
 зазначимо, що в результаті обчислень в цільовій комірці потрібно отримати мінімальне значення.
Для отримання мінімального результату вносимо зміни у діапазон комірок ''С16:G19'', які
відповідають значенням xij математичної моделі та на рис. 2 позначені як ''Змінні'';




обмеження задачі можна задавати як масиви даних: ліву частину обмежень, представлених в
системі рівнянь (3) та (4), введено в поле ''Ссылка на ячейку'' (діапазони ''B16:B19'' та ''C20:G20''
відповідно), праву частину – в поле ''Значения''. Поле ''Операция'' надає можливість обрати
необхідний знак, що співвідносить ліву та праву частини;

Рис. 5. Діалогове вікно опції ''Решатель''
для того, щоб задати невід’ємність та цілочисельність змінних потрібно перейти на вкладення
''Параметры'' та відмітити поля ''Принять переменные как неотрицательные'', ''Принять
переменные как целочисленные'' (рис. 6).
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Рис. 6. Вкладення ''Параметры'' діалогового вікна ''Решатель''
Результати обчислень наведено на рис. 7.

Рис. 7. Розв’язок задачі
Таким чином, оптимальний план перевезень може бути представлено матрицею

 0 40 55 0 5 


 40 0 0 0 15 
*
X 
10 0 0 80 0 


 0 0 0 0 55 


Значення цільової функції при цьому буде дорівнювати 1255.
Важливим моментом у формуванні математичної компетентності здобувачів вищої економічної
освіти є інтерпретація отриманих результатів: для того, щоб отримати мінімальну вартість перевезень у
1255грн. потрібно
 із першої агрофірми (A1) перевезти 40 одиниць продукції другому споживачу (B2), 55
одиниць продукції третьому споживачу (B3) та 5 одиниць продукції п’ятому споживачу (B5);
 із другої агрофірми (A2) перевезти 40 одиниць продукції першому споживачу (B1) та 15
одиниць продукції п’ятому споживачу (B5);
 із третьої агрофірми (A3) перевезти 10 одиниць продукції першому споживачу (B1) та 80
одиниць продукції четвертому споживачу (B4);
 із четвертої агрофірми (A4) перевезти всю продукцію (55 одиниць) п’ятому споживачу (B5).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Застосування табличного процесора
Open Office Calc в навчальному процесі надає змогу розв’язати цілу низку дидактичних задач: розкрити
нові можливості використання інформаційних технологій у вирішенні прикладних задач; сформувати
навички побудови моделей, алгоритмів, а також опрацювання та представлення даних; автоматизувати та
спростити процес обчислень (в тому числі процес пошуку розв’язку задач, пов’язаних з на оптимізацією
економічних процесів); візуалізувати навчальну інформацію тощо. Крім того, важливою перевагою
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пакету офісних додатків Open Office є те, що він знаходиться у вільному доступі та не потребує оплати за
користування. Таким чином, зазначений додаток може стати важливим інструментом для розв’язання
багатьох видів прикладних задач, що стосуються економічної сфери діяльності. Саме тому,
напрацювання різноманітних методик використання пакету Open Office Calc у навчанні математики
майбутніх економістів – є перспективним напрямком (з огляду на незначний обсяг проведених науковометодичних розвідок) педагогічних досліджень.
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Шульга Н. В. , Поддубная Л. В. Формирование математической компетентности соискателей
высшего экономического образования на примере использования приложения Open Office Calc.
В статье на примере транспортной задачи предложена методика применения табличного процессора
OpenOffice Calc в решении прикладных задач по математике, направленных на оптимизацию
экономических процессов. Рассмотрена возможность представления входных данных задачи,
отображения ее математической модели, особенности использования встроенных функций ''SUM'' и
''SUMPRODUCT'' для упрощения вычислений, а также опции ''Решатель'' для отыскания минимального
значения при заданных условиях.
Ключевые слова: компетентность, математическая компетентность, профессиональная подготовка
соискателей высшего экономического образования, методика обучения математике, решения
прикладных задач по математике, табличный процессор Open Office Calc, транспортная задача.
Shulga N. V., Piddubna L. V. Mathematical Competence Formation of Applicants of Higher Economic
Education on the Example of Using the Application Open Office Calc.
The method of using the OpenOffice Calc table processor in solving applied problems in mathematics is
discussed in the article. It is noted that the dramatic increase in the volume of information, the exacerbation of
socio-economic contradictions, accelerating the processes of globalization, the spread of new information and
communication technologies in all spheres of life put forward new demands on the content of education and the
amount of knowledge that specialists possess. The authors indicate that the use of computer technology in the
mathematics teaching provides a wide range of possibilities to solve a number of didactic tasks, including
visualization of educational material, compact presentation of the input data of the problem, formation of skills
for constructing solutions models, assimilation of new techniques for the use of ICT in the future professional
activity. However, despite the availability and broadness of the OpenOffice application package, the problem of
developing methods for using some of its applications (including OpenOffice Calc) has not been sufficiently
investigated. The method of using the OpenOffice Calc table processor in solving tasks for optimizing economic
processes is considered on an example of a transport task. The ability to represent the input data of the task, the
reflection of its mathematical model in the table processor is characterized, the features of using the built-in
functions SUM and SUMPRODUCT for simplification of calculations, as well as the SOLVER option to find the
minimum (maximum) value under given conditions is shown. The article emphasizes the importance of economic
interpretation of the results of mathematical calculations. The authors believe that the use of the Open Office
Calc application contributes to the formation of mathematical competence of higher education graduates.
Key words: competence, mathematical competence, training of applicants for higher economic education,
methodology for teaching mathematics, solution of applied problems in mathematics, Open Office Calc table
processor, transport task.
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