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Ольга Баніт 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Україна 

 

МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Актуальність морально-духовного розвитку особистості в сучасному освітньому 

просторі зумовлена низкою «небачених раніше «викликів», які вимагають від освіти як 

сфери, що готує людину до життя, нових підходів. Погоджуючись з В. Кременем щодо 

важливості визначених ним першого, другого і четвертого викликів, пов’язаних із 

високими технологіями, лавиноподібним розвитком знань, глобалізацією та 

інформаційною насиченістю середовища життєдіяльності, вважаємо за доцільне звернути 

особливу увагу на виклики третій і особливо – п’ятий. В. Кремень зазначає, що третій 

виклик вимагає формулювання на загальносуспільному й індивідуальному рівнях 

розуміння людини як найвищої цінності, права кожного стати і залишатися самим собою 

відповідно до своїх природних здібностей, а останній, п’ятий виклик, зорієнтований на 

мінімізацію асиметрії між матеріальністю і духовністю, культивування у кожної 

особистості піднесеної думки та духу відповідно до національних традицій та переконань, 

формування конструктивізму як основи життєвої позиції, утвердження культури 

толерантності [3, с. 7]. 

Філософські та концептуальні засади морально-духовного розвитку особистості в 

контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених як широким 

розповсюдженням нових освітніх технологій, заснованих на використанні можливостей 

сучасної комп’ютерної техніки, так і суттєвим розширенням можливостей і потреб у 

професійному, індивідуальному, особистісному розвитку людини, знаходять 

відображення у працях сучасних вітчизняних філософів, науковців, педагогів і психологів, 

зокрема В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Кудіна та інших дослідників, які 

шукають шляхи розв’язання порушеної проблеми передусім у сфері філософії. 

Аналізуючи філософсько-методологічні аспекти освіти, В. Кремень справедливо 

вважає, що філософія освіти забезпечує узагальнену відповідь на кризові питання, 

оскільки займається граничними основами освіти й педагогіки (місце і смисл освіти в 

культурному універсумі, розуміння людини та ідеалу освіченості, смисл та особливості 

педагогічної діяльності тощо), і на цій основі здатна розробляти форми оптимізації 

освітньої практики. Філософське дослідження освітніх проблем також відкриває 

можливості узагальнюючого аналізу розвитку системи освіти в контексті основних 

соціокультурних змін сучасного суспільства. Розгляд освітніх проблем у межах 

філософської методології також дає можливість дослідження взаємозв’язку соціальних та 

освітніх змін, що принципово важливо для проектування й генерування посткласичних 

форм освітньої діяльності. На думку В. Кременя, філософія освіти, здійснюючи 

зпівставлення різних концепцій освіти, рефлектуючи над їх основами, виявляючи основи 
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кожної з них та піддаючи їх критичному аналізу, знаходить граничні основи освітньої 

системи і педагогічної думки, що можуть слугувати базою для консенсусу навіть вкрай 

різнобіжних позицій [3, с. 8].  

Наряду з В. Кременем низку питань філософського, загальнокультурного і 

морально-духовного характеру піднімає В. Андрущенко. Філософське бачення нової 

картини світу, як стверджує вчений, – це передусім відзняття факту домінування у 

буттєвості відкритого раціоналізму, вибудованого на принципах глобального 

еволюціоналізму, єднання наук про природу й наук про духовність, тобто синтезування 

різних способів духовно-практичного осягнення світу. Отже, нова картина світу – це 

переважно корелят світоглядних ідей та ідеалів протилежних культурних традицій. Вона 

утворює таку матрицю людської поведінки та діяльності, яка виключає конфронтацію, 

забезпечує конструктивізм і неможливість тим самим домінування в житті істини поза 

мораллю. Ця картина світу спонукає, приневолює будь-кого до морального вдосконалення 

й самовиявлення. В. Андрущенко зазначає, що за своєю сутністю означена матриця 

глибоко гуманістична й педагогічна, бо звільняє буттєвість від антагонізмів, ворожнечі, 

безперервних суперечностей і протистоянь, тобто потенційно «працює» на культуру та 

матеріалізацію її в цивілізованість, а отже, є затребуваною для філософії освіти 

інформаційного суспільства [1, с. 7-8]. 

Дещо по-іншому розрізі розглядає цю проблему В. Кудін. Сприймаючи планету 

Земля як «єдиний і спільний для всіх дім», як «природний космічний корабель всіх 

землян», В. Кудін наголошує на зростанні потреби мобілізації інтелектуальних і 

матеріальних ресурсів усіх народів у розв’язанні загальнолюдських проблем, що виникли і 

виникають [4, с. 62]. Автор звертає увагу на нові надзавдання для жителів Землі як власне 

земного характеру, так і пізнання законів навколоземного, космічного простору. 

Загостреніше почали сприйматися і здійснюватися пошуки подолання та усунення з життя 

можливостей розв’язування та ведення війн, ліквідації класового гніту, експлуатації 

людини людиною, однією країни – іншого, претензії будь-якого народу чи країни на 

особливе, панівне місце у світі. Люди починають усвідомлювати, що все це – пережиток 

спадщини варварства, що виражається у досконаліших технічних можливостях. Учений 

стверджує, що ми є свідками перетворення все більшої кількості людей зі сформованого 

типу homo sapiens (людини розумної) в його новий історичний тип into homo having a good 

knowledge (людини, яка знає). Зростаюча необхідність розв’язання виникаючих складних 

наукових і соціально-економічних проблем потребує все більш розширеного і 

зростаючого кола освічених, ґрунтовно підготовлених фахівців, які володіють знаннями. 

Освіта стає провідною силою розвитку суспільства, ядром сучасної цивілізації [4, с. 63]. 

Усі названі фактори й обставини висувають якісно нові вимоги до організації 

сучасної системи освіти. Адже утвердження і розвиток сучасної цивілізації неможливі без 

високого рівня освіти народів, всебічного інтелектуального і культурного розвитку кожної 

людини. В. Кудін вважає, що освіта повинна давати уявлення про цілісність і єдність 

світу, про нерозривність зв’язків між розв’язанням однієї конкретної проблеми з іншими, 

навіть віддаленими від предмету діяльності. Головне в навчанні – пробудження і розвиток 

творчих здібностей кожної людини, її уміння знаходити оригінальні шляхи підходу до 

практичної реалізації отриманих знань, прагнення до пошуку нового, до широти і глибини 

засвоєння наукового матеріалу з обраної професії [4, с. 65]. 
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Наголошуючи на тому, що особливе місце в сучасній освіті належить формуванню 

наукового світогляду, В. Кудін веде мову про необхідність переходу від сформованого 

обмеженого технічно-унітарного ставлення до життя і відповідного світоглядного підходу 

до нього до діалектико-гуманістичного, планетарного, космічного мислення й 

відповідного йому світорозуміння. Освіта веде до формування загальноземної, єдиної 

цивілізації людей Планети. Це не означає якоїсь стандартної одноманітності, яка просто 

неможлива. Єдність майбутньої земної цивілізації – у її різноманітті життя, культури, 

побуту та рівня знань народів нашої Планети. Кожен із них буде приносити ті частинки 

неповторного, які, з’єднуючись, будуть збагачувати зміст загальноземної цивілізації, 

благотворно впливати, своєю чергою, на життя і культуру кожного народу і кожної країни 

[4, с. 66].  

Таким чином можемо стверджувати, що глобальна концепція єдності світу, згідно з 

якою всі чинники людської цивілізації тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені, а також 

досягнення науково-технічної революції стали поштовхом для створення теорії навчання 

упродовж життя, тобто неперервної освіти. У зв’язку з цим звернемося до роздумів 

академіка І. Зязюна. На його думку, неперервну професійну освіту можна віднести до 

особистості, освітнього процесу (програм, змісту навчання), організаційних структур. У 

першому випадку це поняття означає, що людина навчається постійно, без тривалих 

перерв або ж в освітніх установах, або займається самоосвітою. Залишаючись на одному й 

тому ж формальному рівні (наприклад, слюсарем, медсестрою, інженером), вона 

удосконалює свою майстерність (назвемо умовно «динаміка руху по горизонталі»), 

піднімається ступенями і рівнями професійної освіти («динаміка руху по вертикалі»). 

Людина не лише продовжує освіту, але й змінює її профіль («рух від прямої»). Людина 

включена в освітній процес на всіх стадіях її розвитку з урахуванням наступності при 

переході з одного ступеня на інший. Згідно з динамікою руху особистості «вихід» з однієї 

освітньої програми має «стикуватися» із «входом» в іншу. А це потребує «наскрізної 

стандартизації всіх програм, які ґрунтуються на єдиних цілях усієї системи професійної 

освіти» [2, с. 15]. Процес неперервного морально-духовного розвитку в цьому контексті 

має охоплювати всі ланки на різних етапах життєдіяльності людини, починаючи від 

дошкілля, школи, і до післядипломної освіти, перенавчання, перекваліфікації, самоосвіти.  

У результаті проведеного аналізу праць філософів, науковців, педагогів черговий 

раз переконуємося, що основою морально-духовного розвитку кожної людини є системна 

неперервна освіта і постійне самовдосконалення, зорієнтовані не лише на активну участь 

у рамках суспільно-громадської, соціально-культурної, професійної діяльності, але й на 

особистісне зростання, що виходить на рівень планетарного масштабу.  

 

1. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів / В. Андрущенко // Філософія освіти. – 

Київ: Майстер-клас, 2005. – № 1. – С. 5-17. 

2. Зязюн І. Неперервна освіта як основа соціального поступу / І. Зязюн // Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика : зб. наук. пр. : [у 2 ч.] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти; за ред. І.А. 

Зязюна, Н.Г. Ничкало. – Київ, 2001. – Ч. 1. – С. 15-23. 

3. Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / В. Г. Кремень // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 23. – С. 7-8. 

4. Кудін В. Образование в системе современной цивилизации / В. Кудін // Проблеми та перспективи 

формування національної гуманітарно-технічної еліти. – Харків : ХПІ, 2010. – С. 60-68. 
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ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ВИШІ  

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ  
 

Реформування системи вищої освіти України актуалізує питання соціальної 

відповідальності фахівців, в той же значна кількість публікацій присвячено питанню 

соціально відповідального бізнесу, корпоративній соціальній відповідальності. 

У стандарті ISO 26000 8, с. 13, що визначає вимоги до якості економічної 

діяльності де соціальна відповідальність трактується як  «відповідальність компанії за 

вплив її рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної 

поведінки, яка: сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров’ю та добробуту суспільства; 

враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству та 

міжнародним нормам поведінки; інтегрована у діяльність організації і практикується в її 

відносинах з іншими» 

 Ринок праці, сьогодні як ніколи, потребує  соціальної відповідальності держави, 

соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства, соціальної 

відповідальності бізнесу, що спонукає формуванню соціально відповідальної людини: 

відповідального сім’янина, відповідального працівника, відповідального та 

законослухняного громадянина, відповідального учасника соціальних груп, 

відповідального споживача та відповідального мешканця планети Земля [6, с. 45]. 

Актуальним для нашого дослідження є визначення процесу формування означеного 

складного особистісного утворення у вищому економічному навчальному закладі. Саме 

цей напрямок потребує уваги вчених України, оскільки вищі навчальні заклади як 

соціальні інститути відповідають перед українським суспільством за результати та якість 

своєї професійної діяльності. Науковці по різному трактують процес формування 

соціальної відповідальності студентів у вищих навчальних закладах. Є.Г. Книш, 

Н.О. Ткаченко, Н.М. Червоненко виокремлюють одне із завдань вітчизняної вищої 

фармацевтичної освіти це формування у майбутніх фахівців культури соціальної 

відповідальності – надання базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності 

та сприяння набуттю відповідної професійної компетенції [7]. 

На думку Л.А. Барановської  формування соціальної відповідальності студента в 

соціокультурному освітньому просторі буде результативнішим якщо: буде розроблена 

інтеграційна  концепція формування соціальної відповідальності студента з урахуванням 

основних ідей історико-онтологічного, філософсько-антропологічного, 

культурологічного, аксіологічного, компетентнісного та індивідуального підходів. 

Формування соціальної відповідальності студента є  на думку дослідниці, складним, 

багаторівневим процесом, який реалізується за допомогою спеціально розроблених 

педагогічних стратегій, що забезпечують ієрархічний перехід до вищого рівня соціальної 

відповідальності, потребою, що мотивується, «для інших» [1].  А.Ф. Гулевська та В.П. 

Максимов його уявляють як  процес «організованої, послідовної, цілеспрямованої, 

систематичної діяльності керівництва та професорсько-викладацького впливу на 

свідомість, почуття та волю студентів з метою формування у них якості особистості, норм 

поведінки у відповідності до вимог до соціальної відповідальності що висуваються» 
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[2, с. 77]. Даний процес відбуваєтся в аудиторний та позааудиторний час.  Студентам були 

запропоновані програми курсів за вибором «Основи соціального проектування» та 

«Соціальна відповідальність бізнесу» для студентів спеціальності 080105. – фінанси та 

кредит та для студентів спеціальності 080705.65 – менеджмент організації. 

Результати та аналіз впровадження у навчальний процес курсів за вибором 

дозволили дослідникам зробити наступні висновки: у студентів формуються професійні 

знання, навички та вміння, розкривається творчий стиль мислення; комплексне рішення 

професійних проблем стимулює формування соціовідповідальних та профеійних мотивів; 

курси за вибором є ефективним засобом контролю над змінами світоглядних поглядів та 

рівнем підготовленості студента до майбутньої професії, його соціальної відповідальності 

та адаптованості до зовнішнього середовища [2, с. 92]. 

Формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки у 

фаховій підготовці ми розуміємо як  педагогічну діяльність, що забезпечує отримання 

знань що до сутності соціальної відповідальності, придбання досвіду соціально 

відповідальної поведінки, стимулювання емоційного та ціннісного переживання соціально 

відповідальних вчинків та включення соціальної відповідальності у ієрархію особистісних 

цінностей майбутніх менеджерів з економіки. Означений процес спонукає до зміни змісту 

фахової підготовки майбутніх менеджерів, методики викладання у вищих економічних 

навчальних закладах тощо. Аналіз програм вищих навчальних закладів європейських 

країн свідчить про впровадження курсу з корпоративної соціальної відповідальності на 

рівні магістратури  у Лондонському метрополітенівському університеті, університеті 

Йоркшира, Лейцерській бізнес-школі, бізнес-школі Ноттінгемського університету, 

університеті прикладних наук у Відні та інших.  

В Україні майже 60 університетів викладають дисципліни «Корпоративна соціально 

відповідальність» та «Соціальна відповідальність» зокрема і у нашому навчальному 

закладі. Міністерством освіти і науки. Молоді та спорту Украіни рекомендовано з 1 

вересня 2010 року введення цього академічного курсу у навчальні плани підготовки 

фахівців за напрямами «Економіка та підприємництво», «Менеджмент та 

адміністрування». Досвід з формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів 

з економіки у фаховій підготовці дозволяє стверджувати, що для ефективності означеного 

процесу необхідно створити певні науково-методичні умови у навчальних закладах, а 

саме: розробити навчально-програмну документацію; забезпечити студентів та викладачів 

науково-методичною та навчальною літературою з соціальної відповідальності; 

запровадження у навчально-виховний процес вищого економічного закладу інноваційних 

педагогічних технологій; ознайомлювати науково-педагогічних працівників з передовим 

педагогічним досвідом з формування соціально відповідальних фахівців у вищій школі та 

інше. 

 

1. Барановская Л. А. Формирование социальной ответственности студента в социокультурном 

образовательном пространстве: автореф. дис. на соискание ученой степени докт. пед. наук: спец. 13.00.01 

«Общая педагогика, история педагогики и образования»/ Л. А. Барановская. – Чита, 2012. – 42 с 

2. Гулевськая А. Ф. Педагогические условия формирования социальной ответственности студентов 

экономических специальностей: монографыя / А. Ф. Гулевская, В. П. Максимов. – Южно-Сахалинск: Изд-во 

САХГУ, 2012. – 208 с. 

3. Колот А. М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: Монографія / А. М. Колот, 

О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с. 
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4. Лункіна Т. І. Формування соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах України / 

Т. І. Лункіна// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки.  – № 12. – 

Т.І. – Ч.2. – С.145-147. 

5. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, 

И. С. Сергеев.  М. : Издательство Юрайт, 2013. 315 с. 

6. Соціальна відповідальність / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко. –  К.: КНЕУ, 2015. –  

519 с. 

7. Ткаченко Н. О. Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти / 

Н. О. Ткаченко, Є. Г. Книш, Н. М. Червоненко. – [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: irbis-

nbuv.gov.ua/…/  cgiibis_64.exe? 

8. We’re ISO, the International Organization for Standardization. We develop and publish International Standards. – 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: www.iso.org 

 

 

 

Антоніна Гавліцька  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 Сучасні наукові уявлення про мотивацію і мотиви, що є загальновизнані 

психологами, дозволяють констатувати: діяльності поза мотиву не існує (Л. Верещагіна, 

С. Занюк, Є. Іл’їн, О. Леонт’єв та ін.). Вважається недоречним у суто науковому сенсі 

стверджувати про невмотивовану діяльність із суб’єктивно або об’єктивно прихованим 

мотивом. До того ж принципово важливо врахувати ще й таке: саме мотивація виступає 

своєрідним «стрижнем» психології особистості, який обумовлює особливості її діяльності 

та поведінки, оскільки «задає» вектор спрямованості, впливаючи на характер, здібності; 

мотив є результатом мотивації. Отож, мотив виступає спонукою певних цілей особистості. 

Відтак, формування мотивації навчальної діяльності постає актуальною проблемою через 

впливовість на подальший розвиток дитини як школяра. В цьому контексті важко 

переоцінити роль початкової ланки освіти, оскільки тут навчання вперше постає як 

окремий вид діяльності дитини.  

 Вчені дійшли згоди у тлумаченні як синонімічних таких понять –  «мотивація 

учіння» і «навчальний мотив». Йдеться про усвідомлену потребу дитини молодшого 

шкільного віку здійснювати організовану навчально-пізнавальну діяльність. До того ж 

теоретично обґрунтовано і експериментально доведено, що на початку шкільного 

навчання мотиви досягнень, самоствердження і змагання виступають домінуючими, 

посідаючи провідне місце в мотивації дитини, а на етапі завершення початкової ланки 

освіти провідною стає внутрішня мотивація – це мотиви новизни, самовдосконалення, 

прагнення самостійно долати навчальні труднощі [1, c.12-13]. 

 Отже, аналіз психологічної літератури засвідчує стійкий науковий інтерес 

теоретиків і практиків сучасної початкової освіти до динаміки мотивів учнів, до розвитку 

їх мотиваційної сфери, виходячи як з точки зору ієрархічної побудови, супідрядності 

мотивів, так і в контексті реалізації в умовах довкілля програми «Впевнений старт», де 

ключового значення, як відомо, надано формуванню усталеності пізнавальних мотивів 

особистості вже на етапі дошкільного дитинства. Натомість ще й досі значення розвитку 

http://www.iso.org/


11 

 

мотиваційної сфери для дитини вважається неоціненним, що науковці пов’язують із 

цілковито очевидними негативними наслідками. З-поміж останніх такі: небажання 

вчитися, низький інтерес до навчальних занять, наявність синдрому «шкільної 

тривожності», що характеризують значну кількість учнів початкових класів [2]. Зазначене 

обумовлює той факт, що з видноколу психологічної науки не зникають намагання 

віднайти підходи до запобігання деструктивних чинників, які впливають на процес 

розвитку мотивації учіння школярів І-ІV класів. Так, нині вже склались певні напрямки 

психологічних досліджень проблемних питань мотивації учіння дітей, з-поміж яких, на 

наш погляд, найбільшою конструктивністю вирізняються такі: 

 психологічні особливості дитини як суб’єкта навчальної діяльності (Л. Грицанюк, 

Т. Марцинковська, Н. Шевченко та ін.); при цьому базовим виступає сучасне 

психологічне тлумачення суб’єкта – індивіда, який діє з метою задоволення власних 

потреб; 

 психодіагностика взагалі навчальної мотивації молодших школярів (М. Корольчук, 

М. Кузьма, М. Талапканич та ін.); йдеться про загальновизнану ефективність, зокрема, 

таких методик: дослідження мотивації учіння у першокласників (М. Гінзбург), оцінки 

шкільної мотивації учнів початкових класів (Н. Лусканова), визначення рівня шкільної 

тривожності (Б. Філіпс), мотивації успіху і уникнення невдачі (А. Реан), «Тесту 

кольорових виборів» (Л. Собчик), вивчення пізнавальної потреби (В. Юркевич); 

 психологічні особливості зовнішньої і внутрішньої мотивації дітей при зміні 

соціальної ситуації розвитку (Т. Патирко, К. Поліванова, Н. Пророк та ін.), з’ясування 

яких сприяє поясненню спаду навчальної мотивації (наприклад, через брак особистісної 

значущості навчального предмета, непродуктивність навчальної діяльності, 

незрозумілість або неприйняття мети навчання тощо); 

 стиль керівництва вчителя початкових класів – провідного фактора розвитку 

пізнавальної мотивації дітей (Л. Дзюбко, С. Максименко, Л. Подоляк та ін.); проведені 

дослідження, зокрема засвідчили про особистісно-професійну впливовість класовода на 

набуття пізнавальними мотивами ознак дієвості через підтримку активності дитини і 

статусу в колективі, вдумливий і доброзичливий підхід до неї, розвиток відчуття 

компетентності, включення нових спонук, тобто забезпечення полімотивованості. 

Зауважимо на існуючій позиції (О. Орлов) щодо доцільності інтерпретувати мотиваційно-

потребнісну особистісну сферу у термінах центрації; при цьому центрація трактується, з 

одного боку, як результат особистісного зростання і учня, і педагога, розвитку їх 

співтворчості, «суб’єктивного росту в цілому», а з іншого – як взаємодія, що ґрунтується 

на емпатії, конгруентності переживань і поведінки, безоціночному прийнятті іншої 

людини. Отож, у контексті гуманістичної психології нині розширено сталі уявлення про 

різновид центрації (егоїстична, бюрократична, конфліктна, авторитетна, пізнавальна, 

альтруїстична, гуманістична). В контексті останнього виокремлюються нові грані 

сучасних психологічних концепцій діалогу – багатопланового «парадоксального явища». 

Дослідники вважають одним із проявів такої парадоксальності наступне: «Я – Ти» момент 

не можна розуміти як певну високу ідеальну модель, якої слід досягати в діалозі» [3, 

с. 27]. Зазначене має суттєве значення, оскільки вважається фундаментальним і суттєвим 

моментом концепції діалогу саме «напруга між зв’язком та відокремленістю». 

 У площині вищезазначеного, неабиякий інтерес становить і психологічний портрет 

сучасного молодшого школяра, життєдіяльність якого відбувається в умовах 
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інформаційного суспільства. Так, відомою є тенденція, встановлена дослідниками 

(С. Гончаренко, Л. Кондратенко) відносно динаміки змін основних показників 

когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку: за останні 25 років фахівці мають 

справу з феноменом «цифрові діти» [4, с. 49-51]. Йдеться про такі їх характеристики: 1) 

вони «багатозадачники» (і співають, і перебувають у чаті тощо), отож наявною є 

багатовекторність, що віддзеркалена в їх діяльності; 2) ці діти поступово втрачають 

соціальні зв’язки, що природньо позначається на синдромах тривожності (загальна 

тривожність у школі, страх самовираження, страх ситуації перевірки знань, переживання 

соціального стресу, страх невідповідності очікуванням оточуючих); 3) у цих дітей частим 

є стан «безперервної розсіяної уваги», а це негативно впливає на сформованість 

загальнонавчальних умінь, що призводить до спаду навчальної мотивації;   4) надмір відео 

затримує розвиток мовних навичок такої дитини на фоні її вищого IQ та кращого розвитку 

когнітивних здібностей порівняно з однолітками. 

 Отже, спектр проблематики розвитку навчальної мотивації в учнів початкової 

школи нині значно розширюється. А це зумовлює загострення потреби у визначеності тих 

умов, які (на рівні змісту навчального матеріалу, організації та оцінки навчальної 

діяльності, стилю педагогічної діяльності учителя школи першого ступеню) позитивно 

впливають на формування навчальної мотивації учнів. 

 Вивчення й узагальнення регіонального педагогічного досвіду творчих учителів 

деяких початкових шкіл (ЗОШ № 10 м. Ізмаїла – О. Мустафа, Є. Чумаченко, ЗОШ № 9 

м. Ізмаїла –  В. Запорощенко) засвідчує, що найбільш конструктивним підходом до 

розвитку мотивації учіння молодших школярів слід уважати «створення ситуації успіху». 

Виявляється, що створюючи таку ситуацію (через роз’яснювання значення для дитини 

досягнення успіху, стимулювання «надії на успіх», вмотивування суб’єктивної оцінки 

ймовірності досягнень успіху та формування еталонів досягнення), вчитель, збагачує 

навчальну мотивацію ще й мотивацією досягнень (А. Бандура, Б. Вайнер, Дж. Парсонс). 

Відтак, формується повноцінна навчальна мотивація, а розвиток мотивів учіння 

відбувається через привабливу для учня навчальну діяльність, тобто шляхом «зсуву 

мотиву на ціль». 

 Таким чином, розвиваючи мотивацію учіння дітей молодшого шкільного віку, тим 

самим забезпечується формувальний вплив на успішність початкового навчання для 

кожного учня. 

 

1. Дзюбко Л. Діагностика навчальної мотивації / Л. Дзюбко, Л. Грищенюк. – К. : Шкільний світ, 2011. – 

128 с. 

2. Красуля В. Розвиток пізнавальної активності учнів у початковій школі / В. Красуля  // Педагогіка у 

системі гуманітарного знання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2015. – С. 

33-35. 

3. Герасимова І.В. Проблема діалогу у психології / І. В. Герасимова, Н. Є. Герасимова // Вісник Черкаського 
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ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ САМОІМІДЖУВАННЯ 
 

Одним з важливих чинників підвищення конкурентоспроможності людини на 

ринку праці є її діяльність з формування власного іміджу. Імідж виступає як соціальна 

установка, ціннісний стереотип, модний символ. Вважається, що імідж відображає 

зовнішню і внутрішню своєрідність, властиву конкретній людині, а саме: внутрішній зміст 

особистості, який зовні представлено відповідними засобами. 

Педагогічна іміджологія – науковий напрям, покликаний розробляти й 

використовувати теорію і практику формування іміджу педагогічних працівників, 

педагогічних установ (наприклад, школи), іміджу самої системи освіти в країні [5, с. 130]. 

До актуальних питань педагогічної іміджології сьогодні віднесений професійний 

імідж вчителя, дослідженню якого присвячені роботи А. Калюжного, А. Панасюка, 

О. Перелигіної, О. Петрової, Г. Почепцова, В. Шепеля та ін.). Окремим аспектам 

формування іміджу сучасного педагога присвячені роботи Н. Гузій, А. Гончарова, 

О. Горовенко, Ф. Джалілової, Л. Ковальчук, О. Котової, Т. Кузнєцової, Л. Мітіної, 

Н. Павловської, А. Савостьянова, І. Свидерської, В. Черепанової, О. Щербакової та ін. 

Метою нашого дослідження є виокремлення прийомів самоіміджування з метою 

їхнього використання майбутніми вчителями початкової школи. 

Болгарська дослідниця Г. Димитрова вважає імідж важливою характеристикою 

майбутньої конкурентоспроможної особистості. Зокрема, вона звертає увагу на те, що в 

основі сприятливого іміджу знаходиться природна чарівність, безпосередньо пов’язана з 

певними внутрішніми духовними рисами і якостями, які відображаються в зовнішньому 

вигляді, проявляються в поведінці і діяльності і сприймаються оточуючими. Це, перш за 

все, доброзичливий інтерес і увагу до людей, виражене бажання контактувати з ними, 

готовність допомогти, створити оптимальні умови до взаємодії і сприятливих взаємин [2, 

с. 237]. 

Майбутньому фахівцеві в сфері освіти необхідно цілеспрямовано формувати 

власний імідж як основу для конструктивних відносин у професійній діяльності. Грамотно 

побудований професійний імідж, з одного боку, відображає цілі, які ставить перед собою 

молодий педагог, а з іншого – виступає як інструмент для досягнення цих цілей. Однак, 

щоб досягти своїх цілей, необхідно чітко визначити їх, продумати способи досягнення, а 

також вивчити самого себе. Використання прийомів самоіміджування, на нашу думку, 

відкриває перед майбутнім учителем, необмежені можливості для самовдосконалення і 

кар’єрного зростання. 

Сам процес роботи з формування іміджу зветься іміджуванням. У процедурі 

іміджування використовується комплекс теоретичних знань з галузі психології, 

психотерапії, етики, естетики, ортобіотики, конфліктології, медицини і, в той же час, вона 

спирається на практико орієнтовані сфери: риторику, пластику, жестіка, етикет, 

косметологію, моду, дизайн одягу і аксесуарів, перукарське мистецтво, боді-  і 

фейсбілдінг тощо. 
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Самоіміджування – процес побудови власного іміджу, що володіє заданими 

властивостями, а також перетворення вже існуючого іміджу з метою досягнення 

поставлених цілей. Навчання прийомів самоіміджування – важлива умова професійного 

становлення фахівця будь-якої сфери. 

До прийомів власного іміджування дослідники відносять, зокрема, такі:  

фейсбілдінг – створення обличчя з урахуванням усіх супутних чинників; кінетика – 

тілесне інформування; дизайн одягу – підбір і носіння одягу, використання аксесуарів; 

володіння словом – риторична оснащеність; флюїдне випромінювання – створення 

особистісного «біоенергетичного поля»; комунікативна механіка – майстерність 

спілкування тощо [6, с. 198-199]. 

Важливим засобом формування іміджу особистості вважається самопрезентація. 

Дослідницею О. Горовенко встановлено, що самопрезентація вчителя – це процес 

управління враженням про себе, що виникає у інших людей, через сукупність установок, 

направлених вчителем на самого себе, за допомогою залучення механізмів соціального 

сприйняття, пов’язаних із зовнішнім виглядом учителя, його особистісною і 

комунікативною поведінкою та мовленням, під час якого формується особистісно-

професійний імідж учителя [1, с. 8]. 

Суттєве значення для самоіміджування має програма self-branding, тобто 

самопросування себе як професіонала. Програма містить конкретні дії щодо 

вдосконалення професіоналізму, методи і терміни виконання. Самопросування передбачає 

відкрите пред’явлення свідчень своєї компетентності і кваліфікації для того, щоб бути 

оціненим гідно і завдяки цьому отримати переваги у відборі кандидатів, призначенні на 

посаду, отриманні заохочення тощо.  Зокрема, під час працевлаштування та побудови 

успішної кар’єри необхідно враховувати роль портфоліо, яке дає змогу представити свої 

досягнення, результати роботи, реалізовані проекти, а також нагороди, рекомендації тощо. 

Для професії вчителя важливе значення має не тільки самоосвітня діяльність щодо 

підвищення свого інтелектуального та культурного рівня, а й систематична робота з 

удосконаленню свого зовнішнього вигляду – фізичних даних, вербальної та невербальної 

поведінки, правильно підібраного гардероба, відчуття стилю тощо.  

Зовнішній вигляд допомагає людині привернути до себе увагу, створити 

позитивний образ, показати себе не тільки симпатичною людиною, але й прекрасним 

професіоналом.  

На думку В. Шепеля, найкраща візитна картка – це наш власний зовнішній вигляд. 

І в цій справі немає дрібниць, особливо якщо йдеться про одяг. Будь-яка деталь нашого 

костюма може викликати цілу низку як приємних, так і неприємних асоціацій. Як у 

розмовному мовленні ми не можемо дозволити собі нецензурні вирази, так і у власному 

одязі не можна дозволити будь-якій деталі «проговоритися». Наш вигляд повинен 

говорити про нас лише те, що ми самі хочемо сказати [7]. 

Українська дослідниця Л. Ковальчук відзначає, що зовнішній вигляд вчителя 

свідчить про ціннісні риси, які в гармонійному поєднанні з педагогічним артистизмом 

створюють позитивний образ учителя, сприяють формуванню гарного враження й 

репутації, допомагають проявити себе не тільки привабливою людиною, але й прекрасним 

педагогом [4, с. 67]. 

Зовнішня (візуальна) привабливість або візуальність проявляється в здатності 

вчителя викликати до себе прихильність учнів та дорослих. З зовнішністю вчителя 
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повинні гармонійно поєднуватися багатий внутрішній світ, любов до дітей і турбота про 

них. Слід завжди пам’ятати, що діти вчаться у дорослих людей і, перш за все, в 

улюбленого вчителя правильно одягатися. 

Змістом навчальної дисципліни «Імідж сучасного вчителя», яка викладається 

майбутнім учителям в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка (факультет педагогіки і психології, спеціальність «Початкова 

освіта»), передбачено ознайомлення студентів з такими поняттями, як: мода, стиль, одяг, 

аксесуари, ансамбль, костюм, гардероб, дизайн одягу. Також розглядаються питання: 

функції і стилі одягу, вимоги до зовнішнього вигляду педагога, правила побудови 

вчительського гардеробу тощо. 

Приміром, соціально-іміджева функція одягу свідчить про приналежність людини 

до певної професії, рівень її доходів, етнічне або регіональне походження. Одяг створює 

умови для самовираження, персоніфікації особистості, допомагає налагодити спілкування 

з людьми певного кола. В манері одягатися проявляється одне з головних правил: мати 

гарний вигляд – означає проявляти повагу до людей, що вас оточують. Завдяки одягу, 

людина самостверджується й набуває в суспільному оточенні певного іміджу. 

Неабиякий інтерес у майбутніх педагогів викликає обговорення необхідності дрес-

коду в закладах освіти, адже ця проблема нині набула дискусійного характеру.  

Дрес-код (від англ. dress code – кодекс одягу) – це форма одягу, що вимагається під 

час відвідування певних заходів, в конкретних ситуаціях ділового спілкування, а також є 

обов’язковою для співробітників деяких організацій, закладів, установ. 

Порівняно молоде поняття «дрес-код» з’явилося в Великобританії на початку XX 

ст. і швидко поширилося світом. Стрімкі зміни, що перевернули тоді традиційний уклад 

життя, зажадали спрощення та формалізації норм етикету. Були створені відносно прості 

правила щодо того, що можна і що не можна надягати в певних ситуаціях, пов’язаних 

першою чергою з діловим спілкуванням. Дрес-код став спільною мовою людей різних 

станів, які були змушені вести спільні справи. Так розвивалася історія дрес коду. 

Оскільки педагогічна професія вимагає від її представників наявності ділових 

якостей та дотримання ділового стилю в одязі і спілкуванні, то вважаємо доцільним 

обговорювати з майбутніми вчителями проблему дрес-коду освітньої установи та 

знайомити з його правилами. 

Наприклад, будь-який одяг повинен відповідати не тільки професійному статусу, а 

й віку. Одяг, що надмірно обтягує або занадто прозорий, буде виглядати зухвало не тільки 

в школі, але і в будь-якому іншому місці. В основі гардероба молодої вчительки повинні 

знаходитися жакети, блейзери, класичні брюки, а також прямі спідниці до середини 

коліна. Завжди доречними будуть костюми, до яких слід добирати блузки різного крою та 

елегантні светри. Взуття (туфлі, черевики, напівчобітки) слід підбирати або з невеликим 

підбором, або взагалі на пласкій підошві.  

Радимо майбутнім учителям-жінкам неодмінно придбати сукню-футляр. Не 

обов’язково вибирати чорний колір. Це може бути будь-який глибокий, насичений і 

благородний колір, включаючи деякі відтінки червоного – не їдкі й не дуже помітні. 

Довжина такої сукні визначається індивідуально, однак вона не повинна бути занадто 

короткою, максимальна відстань від коліна до краю спідниці – одна долоня. У святкові дні 

таке вбрання можна доповнити брошкою, кулоном або елегантною шийною хусткою. 

Вчителям (особливо початкової школи) також не варто зловживати біжутерією – це 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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відволікає увагу дітей. Не слід забувати, що помірність у всьому – запорука успіху. Але 

виглядати стильно і модно педагог просто зобов’язаний. Тоді успіх у дітей гарантований, 

адже вони тягнуться до всього гарного.  

Разом зі студентами доходимо висновку, що дрес-код у школі зобов’язує 

дотримуватися правил, прийнятих саме в освітньому співтоваристві, водночас він не є 

уніформою  – не виключає індивідуальності в одязі і не перешкоджає творчому ставленню 

до своєї зовнішності. 

Як і будь-яка людина, сучасний учитель має право на свободу самовираження, 

можливість залишатися в будь-якій ситуації самим собою, реалізувати власний смак в 

оформленні зовнішності. Однак у спілкуванні з дітьми, домінуючою функцією якого є 

виховна, самовираження вчителя неминуче обмежується певними етичними й 

естетичними нормами. До школи він приходить вчити і виховувати. Його зачіска, макіяж, 

костюм сприймаються й оцінюються оточуючими – учнями та колегами, першою чергою, 

з функціональної точки зору, відповідно до ситуації спілкування [3, с. 66]. 

Отже, вимоги, що пред’являються до зовнішнього вигляду педагога, допомагають 

йому поліпшити свій професійний імідж і домогтися успіху в професійній діяльності. 

Справжній вчитель не стане підкреслювати одягом свою зовнішність, він буде 

демонструвати свій розум, професійні навички та здібності, завдяки чому зможе 

наблизитися до гармонії візуального образу і стати професіоналом.  

В умовах професійної конкуренції майбутній учитель повинен володіти прийомами 

самоіміджування та вміло застосовувати їх на шляху професійного становлення. Отримані 

в процесі професійної підготовки знання з іміджології, прийоми й засоби самоіміджування 

сприятимуть формуванню професійного іміджу молодого фахівця з початкової освіти. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВНАЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

В последние годы объектом пристального внимания общества и предметом 

междисциплинарных исследований во многих высокоразвитых странах становятся 

различные аспекты поведения человека по отношению к своему здоровью.  
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Одним из решающих условий, обеспечивающих эффективность и результативность 

профессиональной деятельности, является наличие продуктивной общей 

работоспособности, базирующейся на крепком духовном и физическом здоровье 

человека. 

Проблема формирования духовной и физической культуры студентов вузов в 

подготовке к профессиональной деятельности существенно актуализируется в связи с 

психолого-педагогическими факторами, основными характеристиками которых 

выступают высокая психическая и физическая напряженность процесса исполнения 

профессиональных обязанностей, востребованность высокого здоровье творческого 

профессионализма. 

Высшее назначение физической культуры и спорта – служить средством 

воспитания всесторонне и гармонично развитой личности. В системе воспитания они 

являются факторами воздействия не только на физическое развитие человека, но и на его 

духовный мир, создавая дополнительные возможности для формирования активной 

жизненной позиции, высоконравственного поведения. Физкультурно-спортивная 

деятельность справедливо считается одним из животворных источников 

самосовершенствования, самовыражения и самоутверждения личности. 

Многочисленные исследования подтверждают, что физкультурно-спортивные 

занятия в вузе эффективно способствуют воспитанию у студентов важнейшей 

нравственной черты – коллективизма. Это происходит потому, что в занятиях реализуется 

потребность человека в общении с людьми, близкими по интересу к роду занятий, причем 

в обстановке эмоциональной приподнятости, раскованности и непринужденности. В таких 

условиях легко формируется чувство дружбы, взаимовыручки, взаимной ответственности. 

Нельзя недооценивать роль физической культуры в формировании дисциплины труда и 

учебы через механизм воспитания собранности, коллективности, умения концентрировать 

внимание, приобретаемые в процессе соревнований, командных игр, занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенство как идеал, к которому можно только приблизиться, 

предполагает и гармонию физических качеств, и здоровье, и красоту тела. Поэтому в 

процессе формирования гармонично развитой личности студентов большую роль играет 

взаимодействие физического совершенствования не только с нравственным, но с 

эстетическим воспитанием. 

Еще Аристотель писал, что основным принципом гимнастического воспитания 

следует считать прекрасное, а Н. Г. Чернышевский отмечал, что человеческое тело – 

лучшая красота на Земле. 

Студенты воспринимают как красивое хорошую осанку, легкость и грациозность 

движений, правильные, гармоничные пропорции тела – качества, которые формируются в 

процессе физического совершенствования. Занятия физическими упражнениями, спортом 

воспитывают стремление к завершенности, целесообразности, чистоте и слаженности 

движений. В них заложен эстетический элемент, иначе они бы были отвергнуты. Гегель 

говорил, что «…у действительно культурных людей изменение фигуры, способ держать 

себя и всякого рода внешних проявлений имеет своим источником высокую духовную 

культуру». 

Воздействие физической культуры на духовную студентов наиболее эффективно 

происходит посредством проведения в вузе массовых спортивных соревнований, которые 



18 

 

являются важнейшим стимулом физического совершенствования учащейся молодежи. 

Цель этих соревнований не только в достижении какого-то спортивного результата. Их 

главное предназначение – вызвать положительные эмоции, принести радость общения, 

самосовершенствования, укрепить здоровье, почувствовать счастье преодоления самого 

себя. Их важнейшая духовно-нравственная роль и в том, чтобы воспитывать у студентов 

честность, справедливость, уважение к соперникам, а если это командное соревнование, 

то и чувства коллективизма, взаимопомощи, товарищества.  

В формировании физических способностей и здоровья как базы интеллектуального 

развития человека существенную роль играет наличие у него потребности в физическом 

совершенствовании, на выработку которой влияют все стороны его духовной жизни: 

знания, мораль, мировоззрение, эмоции, интеллект, целевые установки и т.д. Это и есть 

тот самый «мостик» между культурой физической и духовной. 

Конечно, физическая культура не панацея от всех бед и возможности ее нельзя 

переоценивать. Но нельзя и недооценивать. Притягательность, эмоциональность, 

оздоровительный эффект физкультурно-спортивных занятий, приносимые ими чувство 

радости, возможность человеческого сближения и общения, благоприятная для этого 

обстановка раскованности – в сумме не просто замена суррогатного настроения, а 

естественное духовное и физическое здоровье, элемент полноценного человеческого 

счастья. 

Необходимым условием гармоничного формирования духовной и физической 

культуры, которые определяют цели, содержание и способы здорового образа жизни 

студента, может рассматриваться образовательная среда вуза. 

На современном этапе развития общества необходимо уделять особое внимание 

вопросам воспитания будущих специалистов, ориентированных не только на 

профессиональную деятельность, но и на физическое совершенство, моральную чистоту, 

эстетическое сознание и духовное богатство – те качества, гармоничное сочетание 

которых является основой всесторонне развитой личности будущего специалиста. 

Изменения, происходящие в общественно-политической жизни, влияют на процесс 

воспитания молодого поколения и требуют повышенного внимания к роли и значению 

человеческого фактора, который предусматривает формирование целостной, духовно 

богатой и физически совершенной личности [3, с. 8]. 

Большое значение при этом имеют высшие учебные заведения, где в процессе 

привлечения студентов к разным видам образовательной, общественной и 

профессиональной деятельности формируются мировоззренческие и познавательные 

интересы, эстетические представления и поведенческие нормы личности. 

Профессиональная деятельность в условиях современной динамической жизни выдвигает 

также повышенные требования и к психофизическому состоянию молодого человека. 

Следовательно, физическая подготовка необходима для укрепления здоровья будущих 

специалистов, повышения их умственной и физической работоспособности, 

профессиональной пригодности к будущей деятельности, эстетическая – для обеспечения 

духовного развития и гармонии личности [1, с. 62]. 

Форма организации процесса физического воспитания в вузе должна обеспечивать 

как можно больше возможности для освоения каждым из студентов ценностей 

физической культуры в соответствии с индивидуальными задатками, способностями, 
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личностными установками, потребностями и интересами, уровнем физического 

воспитания и подготовленности [2, с. 5]. 

Эффективное управление процессом интеграции духовной и физической культуры 

студентов вузов должно осуществляться на основе научно обоснованного планирования, 

организации и контроля за их деятельностью. В основе управления лежит пошаговая 

обратная связь в соответствии с этапами и логикой данного процесса. При этом 

результативность управления возрастает, когда контроль преподавателя сочетается с 

самоконтролем, самоуправлением студентов. 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что физическая культура и 

спорт по силе воздействия на формирование личности выдвигаются на одно из 

важнейших мест. Поэтому необходима дальнейшая интеграция физической культуры и 

культуры духовной. В настоящее время роль физической культуры и спорта возрастает не 

только в оздоровлении людей и всего подрастающего поколения, но и в нравственном, 

эстетическом, духовном, патриотическом и интернациональном их воспитании, в 

подготовке к производительному труду и обороне своей страны [4, с. 136]. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ  

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У теперішній гонитві за підготовку конкурентоздатного фахівця в умовах вищої 

школи значна увага приділяється найуживанішому в професійній педагогіці поняттю – 

«імідж». Уперше цей термін був заангажований у вітчизняній практиці як «образ, 

спрямований на зовнішні ознаки» наприкінці минулого століття, хоча ще й досі в 

сучасних фахових словниках ця дефініція відсутня.  

Як засвідчують дослідження в галузі формування іміджу (Т. Довга, А. Ковальчук, 

В. Метаєва, А. Панасюк, О. Перелігіна та ін.), видається за можливе стверджувати про 

таке: професійний імідж безпосередньо пов’язаний із особистісним. Це й зрозуміло, 

оскільки аксіомою сучасної психологічної  науки є розуміння, що поняття «особистість» 

значно ширше за поняття «професія». Відтак, правомірним є судження про особистісно-

професійний імідж – сукупний образ, який утворюється в результаті виховання й освіти 

особистості, професійної підготовки і самовдосконалення фахівця. Принагідно зауважимо 

на зовнішніх (наприклад, зовнішня привабливість особистості, якої вона набуває ще й за 

рахунок уміння самовдосконалюватися) та внутрішніх (зокрема, наявність «високого 
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життєвого тонусу») чинниках іміджу педагога. До того ж учені розрізняють ще й 

позитивний імідж педагога,  обумовлений ціннісним його ставленням до високого 

особистісно-професійного призначення, та негативний, носієві якого властиві, зокрема, 

низький рівень професійної культури, відсутність толерантності.  

Отож, специфіка педагогічної професії (публічний характер; насиченість 

міжособистісними контактами; стресовогенність педагогічних ситуацій; вияв синдрому 

«професійного вигорання») актуалізує соціально-професійні вимоги до формування у 

майбутніх учителів позитивного іміджу; за твердженням А. Дистервега, «найбільш 

важливим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим прикладом 

для учня є сам учитель. Він – уособлений метод навчання, само втілення принципу 

виховання». 

Зауважимо, що у науковій літературі, де безпосередньо (П. Берд, С. Болсун, 

Т. Довга, В. Черепанова та ін.) або опосередковано (А. Галанов, А. Ковальчук, А. Панасик, 

М. Спиллейн та ін.) осмисляються зони практичного прояву іміджу успішного педагога, 

небезпідставно окреслено найбільш рельєфні з них. Йдеться, по-перше, про вагу 

антистресового шкільного середовища, про ресурси його гуманізації; по-друге, про 

педагогічну взаємодію – гуманістично-орієнтований процес співробітництва, 

співтворчості, співтовариства у підсистемах «педагог-вихованці», «педагог-батьківська 

громада», «педагог-педагог»; по-третє, про домінування саме здоров’язберегаючих 

педагогічних технологій у розрізі як діяльності загальноосвітнього закладу, так і 

педагогізації  дозвілля вихованців; по-четверте, про задіяність потенціалу психолого-

педагогічної терапії у шкільній практиці – естетотерапії, арт-терапії, кольоротерапії, 

фітотерапії [1, с. 107-125].  

Вищеокреслене дозволяє розширити наукове уявлення про феноменологію іміджу, 

його осмислення в площині особистості та професії саме вчителя. Втім, якщо виходити із 

своєрідності педагога саме школи першого ступеня, то, вочевидь, варто брати до уваги ще 

й специфіку соціального призначення та абриси професійної діяльності  такого фахівця.  

Так, науковці, які досліджують специфіку професійної діяльності вчителя школи 

першого ступеня (Н. Бібік, В. Бондар, І. Пальшкова, Л. Пєтухова, Р. Пріма, О. Савченко, 

Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.), здебільшого єдині у визнанні її в наступному: вчитель 

початкових класів завжди є класним керівником; він викладає, як правило, більшу 

кількість різнопрофільних навчальних дисциплін; такому педагогві притаманна 

вірогідність роботи як в умовах традиційної, так і малочисельної школи та навчально-

виховних комплексах різних типів (НВК–школа–дошкільний навчальний заклад, НВК–

школа І-ІІ ступенів-ліцей, школа-гімназія), а також авторської, спеціалізованої школи 

(школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів). До того ж саме 

педагог школи першого ступеня, з огляду на психолого-педагогічну характеристику 

дитини молодшого шкільного віку, виступає для неї найавторитетнішою особою, виконує 

вирішальну особистісно-професійну роль у забезпеченні компетентної взаємодії з 

батьківською громадою. Понад усе саме педагогу початкової школи, який стоїть біля 

витоків становлення дитини як школяра, належить виняткова роль у випереджувальному 

розвиткові творчої індивідуальності учня.  

Якщо ж виходити зі структури іміджу, що включає насамперед «зовнішні 

смислоутворюючі ознаки» – ті цінності, котрі вчитель початкових класів «несе 

оточуючим», то слід взяти до уваги ще й таке: місія цього фахівця найтісніше пов’язана із 
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корисністю для суспільства в аспекті набуття дитиною грамотності. Натомість, нині, як 

відомо, концепт функціональної грамотності значно розширився. Так, якщо наприкінці 

минулого століття функціонально грамотним уважався індивідуум, який «може брати 

участь у діяльності, що потребує грамотності для ефективного функціонування у 

суспільстві і надає можливість використовувати читання, письмо та лічбу для 

персонального та суспільного розвитку», то модифіковане його визначення, 

запропоноване  ЮНЕСКО на початку третього тисячоліття, є таким: «здатність розуміти 

оточуючих, інтерпретувати інформацію, спілкуватись, лічити, використовувати друковані 

й письмові матеріали у відповідному контексті. Грамотність передбачає постійне 

навчання для сприяння індивідууму в досягненні цілей, розвитку знань і потенціалу та 

активної участі у житті суспільства» [2, с. 148]. Отож, як стверджують науковці (Н. Бібік, 

О. Локшина, О. Савченко та ін.),  діапазон поняття грамотності набуває нових 

характеристик – особистісних, мотиваційних, етичних, соціальних. До того ж нині 

актуалізується ще й такий вектор цього концепту – діяльнісний, що передбачає 

компетентнісну спрямованість. Відтак, грамотність, на досягнення якої здебільшого  

націлені педагогічні зусилля і класовода, і навчально-виховний процес сучасної 

початкової школи, розцінюється не як самоціль, а як чинник набуття дитиною  стартових 

можливостей бути успішною протягом усього життя і насамперед у майбутньому стати 

конкурентоздатним фахівцем. 

У зазначеному ракурсі важко переоцінити вагу такої особистісно-професійної 

якості вчителя початкових класів, як відповідальність. При цьому у широкому сенсі цього 

філософсько-соціологічного поняття, що «відображає історично конкретний характер 

взаємин між особистістю, колективом, суспільством з погляду свідомого здійснення 

взаємних вимог, що ставляться до них» [3, с. 52]. Отож, виховання почуття 

відповідальності у майбутніх педагогів є принципово важливим, оскільки його 

сформованість стає властивістю особистості; сприймаючи соціально-професійні вимоги, 

студент набуває внутрішню мотивацію відповідальної поведінки. 

Зауважимо на тому, що ще педагоги-класики минувщини наголошували на 

винятковому значенні особистісно-професійної відповідальності саме педагога з-поміж 

інших представників соціономічних професій. Принагідно звернемося лише до зауважень 

у цьому зв’язку, які були зроблені Г. С. Сковородою:  «Учитель – той, хто живе так, як 

навчає». 

Отож, до іміджових ознак учителя саме початкової ланки освіти додаються такі 

соціально-рольові характеристики, які пов’язані із його репутацією – громадською 

думкою, що ґрунтується на особистісно-професійних досягненнях, а також з 

усвідомленням ним на рівні переконань   відповідальності перед соціумом.  

Постає питання такого змісту: якими слід уважати конструктивні шляхи 

формування у вищій школі іміджу студента, що набуває спеціальність учителя початкових 

класів? Саморефлексія досвіду педагогічного супроводу процесу формування у майбутніх 

педагогів позитивного особистісно-професійного іміджу переконливо засвідчує про 

доцільність прицільного впливу принаймні на розвиток у студентів творчого потенціалу 

та активізацію їх інтересу до педагогічних інновацій.  

Дослідники (Н. Вишнякова, В. Кан-Калик, В. Харкін та ін.) встановили, що 

ознаками педагогічної імпровізації виступають педагогічна значущість, загально-

педагогічна цінність, творчий підхід до педагогічної діяльності. Якщо ж виходити із 
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розуміння, що педагогічний процес передбачає важливість постійної оперативної 

орієнтації фахівця у різноманітних педагогічних ситуаціях, підґрунтям яких виступає 

«взаємодія індивідуальностей» («педагог-учень», «учень-учень», «учень-батьки», 

«педагог-батьки», «педагог-педагог»), то стає  зрозумілою вагомість осмислення 

педагогічної імпровізації саме в контексті особистісно-орієнтованої педагогіки. Щоб 

поглибити наукове уявлення про переваги останньої, варто по-новому оцінити доробок 

стосовно представників гуманістичної психології. Так, за К. Роджерсом, провідними 

принципами особистісно-орієнтованої освіти є всі підстави вважати наступні: 

1) оскільки індивід перебуває у центрі мінливого світу, то для нього значущим є 

саме власний світ сприйняття оточуючого; цей внутрішній світ індивіда не може бути 

зовні ніким пізнаний до кінця; 

2) ставлення людини до оточуючої дійсності відбувається крізь призму саме 

власного сприйняття й розуміння; 

3) людина прагне як самопізнання, так і самореалізації; 

4) людині властива внутрішня потреба до самовдосконалення; 

5) взаєморозуміння, що має виключне значення для розвитку особистості, може бути 

досягнуто лише у спілкуванні; 

6) процеси самовдосконалення й розвиток відбуваються на основі  взаємодії людини 

з оточуючим середовищем, з іншими. Зовнішня оцінка є надзвичайно важливою для 

людини, для її самопізнання, що досягається через прямі й приховані контакти [4]. 

Вищеокреслені позиції дозволяють в особистісно-орієнтованому підході вбачати 

«нову філософію освіти» (І. Д. Бех), що й посилює пояснювальну його потужність щодо 

такого педагогічного явища, яким є педагогічна імпровізація, особливо в аспекті 

формування готовності студентів до педагогічної імпровізації на етапі їхньої 

університетської освіти. 

Зауважимо, що механізм виникнення педагогічної імпровізації сучасні науковці 

здебільшого пов’язують з інтуїцією особистості, уявою, увагою, натхненням; існує думка 

(Ю. П. Азаров), що  ця особистісно-професійна якість спирається не лише на інтуїтивний 

пошук, але й на логічний аналіз здобутих педагогом знань. 

Отже, принципово важливо в умовах навчально-професійної діяльності студентів 

вищої педагогічної школи сформувати особливий стан їх готовності до педагогічної 

імпровізації, де ключового значення набувають уміння миттєво приймати рішення у 

непередбачуваних ситуаціях, виявляючи творчість.  

Як переконливо засвідчує практика, процес формування готовності майбутнього 

фахівця до педагогічної імпровізації набуває стійких позитивних результатів, якщо 

спиратися на евристичне навчання. Його переваги науковцями доведено 

експериментальним шляхом (Є. Доманський, О. Хуторський та ін.). Дійсно, на відміну від 

традиційного навчання студентів, мета якого полягає у «переході від незнання до знання», 

саме в останньому проблемне поле «незнання» значно розширюється, оскільки стає 

вважливим елементом змісту освіти. До того ж змінюються і методи, і методика 

евристичного навчання. Так, за умов такого навчання домінують механізми створення 

нового, актуалізуючи методи конструювання певного наукового поняття; йдеться про  

метод захисту творчої роботи, евристичну бесіду, ділову гру тощо. Методика ж 

евристичного навчання студентів набуває таких особливостей, як-от: знання стають 

«відкритими», вони не є «єдино-правильними» – припустима версія (ідея), що спонукає 
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студента до творчого самовираження; посилюється роль рефлексії – діалог із власним 

«Я». Все це слугує аргументацією судження (зокрема. О. Хуторського) про евристичне 

навчання як продуктивне.  

Зазначимо, що сучасні науковці (В. Бабак, В. Буряк, І. Ільясов, М. Князян, 

В. Утишев та ін.) чітко структурують функції дослідницької діяльності у суцільній 

педагогічній праці фахівця. При цьому слід зауважити, що сучасні довідкові джерела 

визначають поняття «дослідження» як ключове в означеній сфері діяльності особистості, 

котру трактують як спеціалізовану форму сукупності пізнавальних дій, як засіб 

вироблення нового знання, де визначальними виступають фіксація мети і способів 

пізнання, що спрямовується методологічними нормами відтворення не просто результатів, 

але й їх об’єктивності та доказовості. Таке розуміння переваг дослідницької діяльності 

студентів дозволяє стверджувати, що, з одного боку, саме ця сфера набуває особливого 

значення у розвитку суто професійної компетентності особистості  через здатність до 

наукового пізнання педагогічної дійсності, стимулювання науково-педагогічного стилю 

мислення, що забезпечують педагогові особливу спроможність – «бокового бачення» 

(Н. Постолюк). З іншого ж боку, дослідницька діяльність майбутнього фахівця передбачає 

активну самостійну роботу на основі контекстного підходу, який реалізується завдяки 

опорі на сукупність принципів проблемності, самовизначеності, рефлективності. А це 

позитивно позначається на виробленні особливої «чуйності» до педагогічних інновацій.  

У зв’язку із зазначеним актуалізуються принаймні два аспекти порушеної 

проблеми: які навчальні завдання студентам є підстави вважати найбільш продуктивними 

у цьому плані та в чому все ж таки полягає педагогічний сенс активізації інтересу 

студентів до педагогічних інновацій специфічними засобами самостійно-дослідницької 

діяльності? Щодо першого аспекту, то, на нашу думку, вичерпне пояснення містять 

результати психологічних досліджень (А. Матюшкін, Н. Тализіна, О. Тихомиров та ін.), в 

яких йдеться про створення так званого «когнітивного дисбалансу», котрий і породжує 

внутрішню мотивацію пізнання, відкритість до пізнання нового, бажання утворювати нові 

схеми та варіанти вже існуючих нововведень. Відносно другого аспекту окресленої 

проблеми, то, на наш погляд, варто взяти до уваги переваги занурення студентів саме у 

дослідницькі проекти з-поміж інших їх типів (творчі, рольові, ігрові, інформаційні, 

прикладні, телекомунікаційні (Інтернет-проекти, практико-орієнтовані тощо). Отож, саме 

у цьому сенсі варто тлумачити проектно-дослідницьку діяльність як ресурс процесу 

активізації інтересу майбутнього фахівця до інноваційної діяльності. 

Досвід переконує, що дослідницькі проекти сприяють опануванню студентом 

логіки дослідження; їх структура, по суті, за змістовим параметром  є подібною до 

наукового дослідження. Принагідно зауважимо, що відтепер досить поширеним є 

педагогічний квест-проект (з англ. – подорож), тобто дослідницьке завдання електронного 

типу, для виконання якого студент має застосувати як власні науково-педагогічні знання й 

досвід, так і спілкування з іншими учасниками проекту. Як засвідчує практика, такий 

проект актуалізує суто дослідницький потенціал, розвиває підприємницьку 

передбачуваність, творчість особистості, вдосконалює її вміння щодо вибору 

інноваційного підходу.  

Отже, вже не етапі професійної підготовки у вищій школі майбутніх фахівців є 

доцільним педагогічний вплив на формування духовно-творчої константи, яка складає 

основу особистісно-професійного іміджу спеціаліста. 
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ШЛЯХИ ЗБАГАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ  

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Сьогодні умови життя пред’являють високі вимоги до рівня фізичного розвитку, 

працездатності та функціонального стану організму дітей. Особливого значення 

набувають питання вибору шляхів фізичного виховання, спрямовані на максимальний 

оздоровчий ефект у дітей молодшого шкільного віку, тому що саме в 7-8 років 

закладається фундамент здоров’я людини, формується її ставлення до фізичної культури 

[3, 4]. 

У наукових працях [2, 3, 8,], присвячених дослідженню шляхів удосконалення 

фізичного виховання, наголошується на актуалізації проблеми виховання у дітей і молоді 

активного ставлення до фізичної культури і спорту. Так, відзначають, що соціально 

значуща особистісна потреба зміцнення здоров’я людини трансформується в одну із 

культурних потреб, визначаючи її прагнення до фізичного вдосконалення. Аналізуючи 

проблему фізичної активності дітей молодшого шкільного віку, дослідники 

обґрунтовують положення про те, що найважливішим моментом у фізичному вихованні 

молодшого школяра є формування його особистісного ставлення до фізичного 

тренування, виховання активної позиції щодо свого здоров’я. 

Слід додати, що в проведених дослідженнях піднімається проблема біологічної 

потреби в рухах у дітей молодшого шкільного віку з огляду на важливість урахування 

цього фактора при розробці педагогічних засобів формування потреби у фізичному 

вдосконаленні молодшого школяра. Проте, за цілком слушним зауваженням окремих 

дослідників, зокрема М. Козленка, біологічна потреба – це не єдиний збудник для дітей 

систематично виконувати фізичні вправи і не визначає повною мірою спонукання до 

таких занять. Отже (а це доводить і шкільна практика), необхідно вивчати інші спонуки 

дітей до таких занять і удосконалювати технологію педагогічного впливу на молодших 

школярів з метою формування у них стійкої потреби у фізичному вдосконаленні, що 

передбачає вивчення відповідних мотивів, які свідчать про актуальність даного 

дослідження. 

Мета статі – визначити основні шляхи стимулювання інтересу, потреб, 

схильностей, попереднього досвіду фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів, довести 

ефективність таких її форм організації як: «Старти здоров’я», фізкультхвилинки, 

динамічні паузи, рухливі «Веселі перерви», домашній фізкультурний майданчик, гра-

змагання «Долаємо кілометри шляхами козацької слави наших земляків». Для цього нами 
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була проведена дослідно-пошукова робота із залученням учнів молодших класів 

Тернопільської області. 

Специфічною особливістю розробленої нами програми «Стартів здоров’я» стало 

включення в систему традиційних учнівських змагань серії естафет «Моя спортивна 

родина». Їх суть полягала в тому, що, змагаючись родинами, діти отримували велике 

емоційне задоволення від співучасті у змаганнях дорослих, і, що особливо важливо, 

найавторитетніших і душевно близьких їм людей, а члени родини активно залучалися до 

шкільної фізкультурно-оздоровчої роботи, бачили фізичний стан своєї дитини порівняно з 

однолітками та робили для себе необхідні висновки. 

Як засвідчила практика, це сприяло залученню членів родини учня до участі в 

організації і проведенні спортивно-оздоровчої роботи з дітьми в школі, підвищенню 

емоційного тла проведення такого роду змагань, що, своєю чергою, ініціювало активну 

участь у «Стартах здоров’я» дітей з різними рівнями усвідомленого ставлення до 

зміцнення свого здоров’я. 

Важливим аспектом запропонованої експериментальної технології виступало 

емоційне збагачення виховних ситуацій. Результативною в цьому плані видалася така 

форма, як гра-змагання «Долаємо кілометри шляхами козацької слави наших земляків». У 

нашому дослідженні вона стала найефективнішим засобом організації рухової активності 

молодших школярів. Її суть полягала у проходженні певної кількості кілометрів уздовж 

маршрутів козацьких походів, а саме: у 1-му класі учні долали кілометри від «Вишнівця 

до Запоріжжя». Це шлях нашого земляка Байди Вишневецького – засновника Запорізької 

Січі; у 2-му – крокували шляхами битв козаків з турками під проводом Северина 

Наливайка, також вихідця з 

теренів Тернопільської області, за маршрутом : «Гусятин – Біла Церква» у 3 і 4-му 

класах – дорогою війни запорізьких козаків з турками на чолі з прославленим гетьманом 

Петром Сагайдачним, за маршрутом – «Запоріжжя – Крим (Кафа)». 

На макеті карти України були позначені всі маршрути та їх довжина в умовному 

кілометражі, який, своєю чергою, для зручності проведення підсумків поділявся на 

кожний навчальний семестр. Стартували класи щорічно в День фізичної культури і спорту 

України – свята всіх, хто розуміє, що здоров’я людини – всьому голова, і що здорові люди 

– це здорова держава. Фінішували в День незалежності України, а козацька доба для 

нашого народу є символом волі, свободи, сміливості, витривалості, гордості. 

Щоденно тренуючись, тобто долаючи умовні кілометри шляхами козацької слави, 

учням доводилося добре працювати над фізичним самовдосконаленням, щоб, по-перше, 

добитися особистісного «місцеперебування» на маршруті, яке досягалось унаслідок 

покращення рівня фізичної підготовленості, а, по-друге, тим самим набрати якомога 

більше додаткових балів для перемоги свого класу серед класів паралелей на фініші. 

З цією метою школярам був запропонований добовий руховий режим, 

розрахований на 3-4 – годинну рухову активність, де певна тривалість занять дорівнює 

одному умовному кілометру. 

Для обліку виконаної роботи діти вели «Щоденник фізичного самовдосконалення». 

Це був учнівський зошит із яскравими обкладинками, власноруч оформлений самим 

школярем. До його змісту входили: 

1. Таблиця показників фізичного розвитку. 
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2. Таблиця нормативів, за якими визначається рівень сформованості свідомого 

ставлення до свого здоров’я. 

3. Контури маршруту «Шляхами козацької слави наших земляків» на карті 

України, намальовані самими учнями, та їх «місцезнаходження» на даному маршруті. 

4. Таблиця можливих фрагментів рухового режиму молодшого школяра. 

5. Щоденний облік виконаної роботи, що визначався в кількості умовних 

кілометрів. «Мої тижневі фізкультурно-оздоровчі успіхи». 

6. Рекомендовані вчителем фізичної культури домашні завдання. 

Наше дослідження переконує в тому, що саме ігровий метод організації рухової 

активності молодших школярів, його аналіз і контроль через ведення «Щоденника 

фізичного самовдосконалення» дає можливість спонукати учнів початкових класів до 

активної праці над самовдосконаленням і тим самим привчати їх до дотримання здорового 

способу життя. Разом з тим сім’я-родина має систематичну, чітку й об’єктивну 

інформацію про результати та рівень фізичного розвитку дитини і може брати в цьому 

процесі активну участь. 

Окрім того, запропонована гра сприяє формуванню національної свідомості й 

самосвідомості молодших школярів, їх патріотичному вихованню, що стає можливим 

лише за умови, коли дитина якнайчастіше стикається з національними цінностями і 

залучається до процесу їх творення. 

Запропоновані шляхи особистісно-зорієнтованого родинно-шкільного виховання у 

дітей звички дотримуватися здорового способу життя передбачали: наступність і 

послідовність планування різноманітних активних форм роботи для забезпечення рухової 

активності дітей у режимі дня; диференційований підхід до фізичного виховання 

хлопчиків і дівчаток, оснований на врахуванні особливостей фізичного розвитку і 

власному вирівнюванні недостатнього розвитку рухових якостей у домашніх умовах, 

керуючись рівневими нормативами фізичного розвитку. 

Зауважимо, що система позаурочних самостійних занять оздоровчо-спортивного 

характеру розглядалась як логічне продовження уроків. У зв’язку з цим ускладнювалася 

робота вчителя на уроці, головною метою якого було організувати заняття так, щоб учні 

навчилися самостійно виконувати різноманітні фізичні вправи, рухливі ігри, 

контролювати свій стан, вміли використати отримані на уроці знання в самостійній 

практичній діяльності. Практика підтвердила, що виконання домашніх завдань активізує 

рухову активність школярів, підвищує розумову працездатність, допомагає заповнити 

вільний час активними заняттями. 

При підборі вправ для домашніх завдань та їх перевірці використовувалися 

різноманітні методи й засоби, які сприяли забезпеченню взаємозв’язку навчального 

матеріалу із самостійними завданнями і врахуванню рівня фізичної підготовленості учнів. 

При цьому засоби рекомендувалися з урахуванням функціонального стану і рухової 

підготовленості дитини; забезпечували випереджуючий розвиток фізичних якостей для 

засвоєння запланованого навчального матеріалу з фізичної культури. Перспективне 

планування сприяло регулярному повторенню й закріпленню попередньо вивченого 

матеріалу, вдосконаленню умінь і навичок, планомірному підвищенню фізичної 

підготовленості учнів відповідно до рівня їх фізичного стану та рухового потенціалу. 

Відомо, що при визначенні домашніх завдань з фізичної культури надзвичайно 

важливим питанням є нормування фізичного навантаження. Тому в шкільній практиці 
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сьогодення слід нормувати фізичні навантаження, враховуючи не паспортний, а 

біологічний вік. Такий підхід дає можливість врахувати рівень розвитку фізичних якостей, 

досягнутий на конкретному етапі, і впливати на «зону наближеного розвитку». 

Тепер уже не викликає сумніву, що успіхи фізичного виховання та його вплив на 

стан здоров’я значною мірою залежать від того, наскільки адекватна біологічним 

можливостям організму програма тренувальних впливів, що пропонується, і наскільки 

зацікавлено вона реалізується учнями. Розв’язання цієї проблеми лежить у площині 

педагогічних експериментів. Тому для стимулювання дітей займатися фізичними 

вправами в домашніх умовах ми використовували систему нарахування балів. Наприклад, 

кожний школяр, долаючи кілометри «Шляхами козацької слави», повинен намагатися не 

менше двох годин на день виділяти на різноманітні оздоровчі заняття. Це може бути 

виконання загальнорозвиваючих вправ, біг, лижні прогулянки, ходьба, плавання, катання 

на велосипеді, скейті, санках, ковзанах, рухливі ігри та ін. (кожна хвилина занять – бал, a 

60 балів = 1 км на «Шляху козацької слави»). При цьому важливий сумарний тижневий 

результат, тому що в реальному житті не кожний день школяр може виконувати 

однаковий обсяг навантаження. Було з’ясовано, що причиною цього можуть стати дні 

хвороби, поганий настрій або інші обставини, тому «недопрацьоване» можна частково 

компенсувати в наступні дні. Особливостями зазначеної форми роботи було те, що в бальну 

систему оцінки входили лише ті заняття, які виконувались школярем у домашніх умовах у 

позаурочний час. Наприклад, ранкова гімнастика, вправи на розслаблення й оздоровче 

тренування ввечері разом із членами родини, заняття на «домашньому стадіоні», ходьба (в темпі 

120 кроків за хвилину) до школи й зі школи зараховується в тому випадку, якщо на це 

витрачається не менше 10 хвилин. Це додаткові очки. Тут необхідно уточнити, що енергетична 

вартість перерахованих навантажень не однозначна, але в даному випадку оцінюється не тільки 

фізіологічний ступінь впливу фізичного навантаження на організм, а й психічний. Головне – це 

щоденне вольове зусилля і систематичність занять, що сприятиме зміцненню здоров’я дитини і 

формуванню звички дотримуватися здорового способу життя. 

Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

1. Система оцінки дозволяє кожній дитині не тільки оцінити ступінь своїх зусиль, але й 

позмагатися як з самим собою, так і з членами родини, друзями. 

2. Система самоконтролю й самооцінювання дає можливість ефективно впливати на 

свідоме ставлення школяра до зміцнення свого здоров’я вже на етапі початкового навчання. 

3. Період молодшого шкільного віку є сенситивним у формуванні численних 

особистісних новоутворень, у тому числі й потреб у фізичному вдосконаленні, інтересу до 

фізичних вправ, схильності до занять фізичною культурою і спортом. Підґрунтям останнього є 

природна й елементарна потреба дитини цього вікового періоду в руховій діяльності. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДУХОВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ 

 

Євроінтеграційна спрямованість вітчизняної вищої школи передбачає, що 

випускник магістратури – найбільш професійно підготовлений працівник певної галузі 

народного господарства. Головне професійне призначення випускника магістратури – 

фахівець, здатний до творчої наукової роботи за визначеним напрямом. Обсяг і якість 

загальноосвітньої та фахової підготовки забезпечують йому здатність самостійно, на рівні 

сучасних вимог здійснювати навчання й виховання студентів, організовувати і проводити 

науково-дослідну роботу, керівництво діяльністю установ. Основні фахові уміння 

магістра  знаходяться у площині викладацької, просвітницької та наукової діяльності. Як 

науковець магістр здатен до продукування нових ідей, що можуть слугувати основою для 

розробки концепцій, програм, обґрунтування нових технологій, методів і форм навчально-

виховної роботи.  Водночас поза увагою розробників концептуальних засад вищої освіти 

залишаються питання вдосконалення духовної сфери особистості студента, котрий 

навчається за магістерською програмою. На наш погляд, означена проблема набуває 

особливої актуальності, адже саме в умовах магістратури формується майбутня 

національна еліта покликана до соціально-культурних і наукотворчих звершень.  

Під час навчання в магістратурі молоді варто не лише отримувати фахові знання, 

вміння й навички, але й збагатити свій внутрішній світ, розширити світогляд, розвинути 

кращі риси характеру, отримати кваліфіковану допомогу з питаннь самовиховання й 

самореалізації свого творчого потенціалу. Відтак, перед вищою школою постає завдання у 

створенні сприятливих умов для духовного розвитку особистості студента в процесі 

професійного становлення.    

Дослідницькі здобутки сучасної психолого-педагогічної науки надали змогу 

інтерпретувати духовний розвиток і вдосконалення особистості як динамічний  процес 

формування певних якостей (інтелектуальних, моральних, чуттєво-емоційних, 

мотиваційних) [2, с. 6]. 

Педагогічний супровід духовного вдосконалення тлумачимо як систему заходів 

інтегрованих у навчально-виховний процес, покликаних спрямувати  студентів до:   

 пошуку істини, переживання краси, прагнення до добра;   
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 індивідуальної виразності двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби 

пізнання та соціальної потреби діяти на благо інших; 

 спрямованості інтересів і нахилів людини до пізнання, засвоєння та створення 

духовних цінностей; 

 творчої самореалізації особистості й самовдосконалення, зумовленої когнітивно-

інтелектуальною, чуттєво-емоційною та вольовою сферами, що сприяють успішному 

формуванню й реалізації потреби у цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в її 

життєдіяльності істини, загальнолюдських етичних і естетичних цінностей, усвідомленню 

єдності себе та Всесвіту; 

 проникливого розуму, гармонійних почуттів і твердої волі; 

 зорієнтованості на людину, яка має високий гуманістичний потенціал, моральну 

стійкість, постійне прагнення до втілення в життя таких вищих ідеалів людства як віра, 

надія, любов, сумління; 

 утвердження моральних установок, громадянськості, компетентності 

(професійності), віри у світлі ідеали й почуття відповідальності за все, що відбувається 

навколо людини.   

Відповідно до означених завдань система педагогічного супроводу духовного 

вдосконалення студентів в умовах магістратури має реалізовуватись у низці напрямів:   

1) розумового розвитку – у вигляді системи мобільних знань і гнучких методів 

здобуття й критичного осмислення цих знань, що уможливлює адекватне оцінювання 

дійсності в органічній єдності із засвоєними цінностями та продуктивну реалізацію 

професійних завдань, розв’язання життєвих проблем;  

2) морального розвитку – як утілення змісту моралі та інших суспільних 

регулятивів у свідомість і поведінку особистості, що є основою для соціальної регуляції 

життєдіяльності; 

3) естетичного розвитку – як утілення естетичних ідеалів у свідомість і поведінку 

особистості, що забезпечує естетичну оцінку подій та естетизацію життєдіяльності 

діяльності. 

Педагогічний супровід передбачає планування й реалізацію системи заходів 

покликаних активізувати магістрантів у різних сферах життєдіяльності. 

Духовний розвиток особистості реалізується передусім у сферах: 

- розумової діяльності –  як шлях від сприйняття інформації про навколишнє до 

глибокого усвідомлення її сутності;  

- моральної діяльності – через референцію широкого спектру моральних норм (від 

засвоєння формальних норм ввічливості до прийняття гуманістичних принципів взаємодії 

з людьми); 

- естетичної діяльності – у напрямі осягнення краси й вироблення потреби 

створювати прекрасне до оволодіння способами творіння прекрасних учинків, дій, речей 

[3, с. 206].            

При навчанні магістрів провідними формами організації навчання виступає 

науково-дослідна робота студентів, пов’язана з написанням магістерської роботи та 

самостійна навчальна діяльність під керівництвом викладача. Зберігаються й інші форми, 

серед яких лекція як головна інформаційна магістраль в освітньому процесі вищої школи.  

Під час навчання у магістратурі студенти проходять педагогічну практику у виші, 

знайомляться з усіма напрямами роботи викладача, що спонукає їх до переосмислення 
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деяких власних позицій і посилення самостійної навчальної роботи. Магістранти віддають 

перевагу індивідуальним консультаціям викладача серед усіх інших форм організації 

навчальної діяльності студентів у ВНЗ. На основі знань, набутих протягом попередніх 

років навчання, та досвіду практичної діяльності, у них сформовані власні світоглядні 

позиції, які вони прагнуть узгодити (чи протиставити) з існуючими науковими теоріями. У 

студентів виникає багато питань, на які відсутні відповіді у літературі. Ці питання вони 

прагнуть обговорити з викладачем, з яким працюють над навчальним матеріалом. Серед 

методів контролю у студентів магістратури домінує самооцінка та взаємооцінювання. 

Серед форм контролю, обліку й оцінки знань найбільш значущою є захист магістерської 

роботи [1, с. 150]. 

В означеному контексті особливої ваги набувають питання самопізнання і 

самовиховання особистості як провідні чинники вдосконалення її духовної сфери. Для 

розв’язання означених питань педагогам варто стимулювати читацький інтерес 

магістрантів й рекомендувати літературні твори, в яких сконцентровано духовний 

імператив національної та світової культури. Важливо, щоб студенти не тільки 

ознайомилися з рекомендованими творами, а й мали нагоду поділитись своїми 

міркуваннями, ідеями, сумнівами під час обговорення в колі академічної групи або на 

спеціально створеному читацькому форумі в режимі Оnline.  

Оскільки благодійництво постає провідним виміром духовно-моральних орієнтацій 

особистості, на часі постає запровадження благодійних проектів, до яких на добровільних 

засадах будуть залучені студенти магістратури. Виховний ефект обумовлений тим, що 

успіх будь-якого проекту щільно пов’язаний з відповідним плануванням і розумінням: 

хто, для кого і чому створює та реалізує даний проект. Після ретельного вибору й 

визначення проблеми, на яку спрямовано проект, його учасникам слід починати 

проводити збір і аналіз інформації. Наступний крок – визначення мети, завдань проекту та 

складання плану реалізації проекту, що повинен відповідати поставленій меті й 

завданням, а також очікуваним результатам [4, с. 96].  

По завершенні складається звіт про оцінку реалізації проекту. Поширення 

інформації про реалізацію проекту повертають до початку проектного циклу, і знову 

починається пошук наступного кроку, використовуючи набутий досвід і результати для 

просування реалізації наступної ідеї для покращення життя довкіл. 

Планування й реалізація таких заходів першочергово орієнтована на те, щоб кожен 

студент мав змогу проявити власні особистісні ціннісні орієнтації і постати на новий 

щабель духовного вдосконалення.  

         

1. Бєлєнька Г. В. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів 
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Володимирівна; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 495 с. 
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2000. – (№ 36/37) 20-27 травня. – 6 с. 
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280 с. 
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 SZTUKA JAKO ŚRODEK EDUKACJI MORALNEJ OSOBY 

 

Wychowanie przez sztukę jest częścią wychowania w ogóle. Nie jest to jednak część 

wydzielona, odosobniona. Wraz z wychowaniem umysłowym i moralnym stanowi jedność. 

Wychowanie estetyczne jest jednak na tyle prężne, że oddziałuje na pozostałe rodzaje 

wychowań. Szczególnie mocno zarysowany jest związek wychowania przez sztukę z 

wychowaniem moralnym.  

Rozwój człowieka dokonuje się poprzez jego uczestnictwo w świecie cywilizacji – 

rozwój ten jest niepodzielny, integralny i równoczesny. Oddziaływanie wszystkich środków 

wychowawczych jest więc niepodzielne, integralne, i równoczesne; tym samym zostaje 

zakwestionowany podział wychowania na odrębne dziedziny: wychowaniu umysłowemu 

odpowiada jedynie intelekt, wychowanie moralne ma jedynie związek ze sferą woli, 

wychowanie estetyczne ma odpowiednik jedynie w uczuciach estetycznych. Niepodzielność 

osobowości i integralny charakter wychowania zakłada, że wychowanie umysłowe angażuje 

również wolę i uczucia, wychowanie moralne odwołuje się do intelektu i sfery estetycznej, a 

wychowanie estetyczne ma swoje konsekwencje również na poziomie postaw moralnych i aktów 

poznawczych [1, s. 120].  

Związek wychowania estetycznego z wychowaniem moralnym nie podlega 

wątpliwościom. Od najdawniejszych czasów istniało zaufanie do sztuki nie tylko jako 

potwierdzenia człowieczeństwa, ale i jako czynnika formowania pozytywnego stosunku 

człowieka do wartości moralnych dobra. «Jednak już w greckiej starożytności zauważono, że 

różne mogą być odmiany środków moralnego wychowania przez sztukę. Zarysowały się dwie 

orientacje, które w różnych ujęciach i przetworzeniach są wciąż aktualne (...). Podstawowa 

koncepcja wychowania moralnego przez sztukę polegała i polega wciąż na kierunkowym 

organizowaniu uczuć i wyobraźni, dzięki pewnemu utożsamianiu się odbiorcy z sugestywnie 

prezentowanymi postaciami bohaterów. Są oni nosicielami określonych wartości czy ideałów, a 

działanie tych postaci na odbiorcę wynika z pobudzenia uczuć aprobaty i sympatii» [2, s. 17-18]. 

Zwolennicy tej koncepcji dodają, że sztuka osiąga swój cel wychowawczy – moralny o tyle, o ile 

wyraża pozytywne wartości. W innych przypadkach sztuka może okazać się szkodliwa i 

niebezpieczna. Takie kategoryczne rozdzielanie sztuki na pozytywnie oddziaływującą i na «nie» 

– sztukę w znaczeniu negatywnie oddziaływującą, dyskryminuje i właściwie wyklucza z kręgu 

wychowawczego te wszystkie dzieła sztuki, których treść wypełniają dramatyczne sceny, 

złowieszcze wizje, haniebne postacie. A przecież takie ujęcie treści może przyczynić się do chęci 

przerwania zatrważającego pasma wydarzeń, może wskrzesić działania zapobiegawcze i postawę 

krytyczną wobec groźnych następstw ukazanych w dziele.  

Druga orientacja wychowania moralnego przez sztukę również zakorzeniona jest w 

starożytności greckiej. Wartość moralną upatruje w mocy oczyszczającej i wzbogacającym 

działaniom sztuki. Narzędziem oddziaływania jest sztuka pozbawiona bezpośrednich wskazówek 

moralnego postępowania, pozbawiona modelowych bohaterów. Taka sztuka ma znamiona 

wartości dramatycznych, przedstawia bowiem człowieka uwikłanego w sytuacje trudne, 

problemowe, niejednoznaczne. «Bohater tragiczny jest postacią konfliktową, nie budzi 
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jednoznacznej aprobaty czy sympatii dla swego postępowania, a tylko zmusza do pewnego typu 

refleksji, inspiruje nowe doświadczenie o charakterze moralnie niejednoznacznym, 

wymagającym wszakże osobistego stanowiska krytycznego» [2, s. 18]. Istnieje oczywiście 

pewne niebezpieczeństwo i w tej orientacji. Możliwe jest bowiem utrwalenie nieakceptowanej 

społecznie postawy.   

Pod względem wychowawczym drugi model oddziaływania moralnego przez sztukę jest 

znacznie trudniejszy. Wymaga bowiem od wychowanków pewnej życiowej dojrzałości i 

zdolności do samodzielnej refleksji moralnej, zaś od wychowawcy wnikliwej obserwacji, 

wzmożonej uwagi i wrażliwej oceny sytuacji wychowawczej. Nie można jednak ograniczać tego 

rodzaju wychowania moralnego – wychowanie mogłoby w oczach wychowanków okazać się 

nieszczere, nieprzystawalne do życia, niepełne, gdyż pozbawiałoby ich elementu wzbogacania 

osobowości, zdobywania własnej, świadomej postawy moralnej. «Fakt coraz szybszego 

dojrzewania młodzieży, jej wcześniejszego niż dawniej kontaktu z tak zwanym prawdziwym 

życiem, a także powszechne i nie dające się ograniczyć kontakty z różnymi zjawiskami kultury 

masowej, nie pozwalają na izolowanie jej od trudnej problematyki moralnej, również w sztuce» 

[2, s. 20]. 

Łatwiejszy wychowawczo jest model afirmatywny, który odwołuje się do istnienia 

określonych instancji i kryteriów moralnego wychowania. Łatwiej kierować wychowankiem 

pokazując mu ideał  moralny i wymagać analogicznej postawy, z czego zdaje sobie sprawę wielu 

pedagogów. Sugestywność artystycznego wyrazu, talent artysty zdolny jest do zaszczepienia 

określonych wzorów i w pewnych zakresach tak się rzeczywiście dzieje. Przykładem wielcy 

bohaterowie literatury romantycznej czy sienkiewiczowskie postaci pomyślane z wzniosłą 

intencją wychowawczą «ku pokrzepieniu serc». «Znane są również «nadużycia» pedagogiczne 

wynikające z konstruowania na doraźny moralizatorski użytek utworów z tak zwanym morałem, 

oddalone świadomie od życiowej prawdy i sugerujące banalną filozofię kary i nagrody, 

personifikowaną w historii o «Kopciuszku» [2, s. 19]. Przekonanie, jakoby ten model 

afirmatywny był nieaktualny i niepotrzebny jest nieprawidłowy. «Wydaje się, że wprost 

przeciwnie jego znaczenie jest podstawowe dla kształtowania postaw moralnych, zwłaszcza w 

początkowych latach życia, kiedy trzeba zaszczepić człowiekowi elementarne prawdy moralne, 

zasady międzyludzkiego współżycia, uformować postawę afirmatywną wobec wartości. 

Aktualność tego modelu wydaje się bardzo ważna w chwilach zwątpienia w sens świata i 

ludzkich poczynań, jako źródło optymizmu i zaufania do człowieka, utrwalanie więzi ze 

światem. Ten model wychowania stosowany wobec ludzi dorosłych ma charakter przede 

wszystkim kompensacyjny» [2, s. 19-20]. 

Procesy poznawcze kojarzone są najczęściej z autonomicznym funkcjonowaniem 

intelektu, stąd potoczne przekonanie opinii pedagogicznej, że sztuka ma znaczenie wyłącznie 

uczuciowe i wyobrażeniowe. Jednak jej udział w usprawnianiu procesów poznawczych i 

rozszerzaniu zakresu wiedzy jest niepodważalny. Realizacja procesów poznawczych 

dokonujących się za pośrednictwem sztuki jest percepcja. Sztuka wyostrza działanie wszystkich 

zmysłów i wrażliwość, przez co pozwala na konkretne widzenie rzeczywistości zarówno tej 

wewnętrznej jak i tej zewnętrznej. Suchodolski precyzyjnie dookreśla, że sztuka zmniejsza 

«nieprzejrzystość świata».  

Sztuka wzbogaca obraz świata – uczy «widzenia razem», ujmowania faktów i zjawisk w 

nowe związki. Uogólnienie i zobiektywizowanie pewnych faktów i zjawisk w sztuce, jest 

uzupełnieniem poznania naukowego. Odgrywa więc istotną rolę w wychowaniu umysłowym w 
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tym sensie, że przybliża społeczną, kulturową i psychiczną rzeczywistość ludzi a także 

konkretne barwne i plastyczne obrazy ich życia. 

Sztuka jako symboliczna reprezentacja rzeczywistości, wzbogaca możliwości ekspresji 

symbolicznej, uruchamia zdolności odczytywania symboli. Symbol zasadza się w wiedzy 

osobistej, interpretując nie w sposób potocznie informacyjny, suchy, lecz w powiązaniu z 

osobistymi i społecznymi doświadczeniami zjawiska rzeczywistości, w ten sposób poszerza 

spektrum wiedzy i wzmacnia usadowienie człowieka w konkretnej przestrzeni dziejowej. 

«Ale sztuka jest źródłem poznania nie tylko w tym sensie, że odwołuje się do istnienia 

innej, poza artystycznej rzeczywistości. Sama sztuka jest swoistym rodzajem procesu 

poznawczego, poznawczą koncepcją rzeczywistości, z tego punktu widzenia kontakt ze sztuką 

stanowi już z istoty swej proces poznania, czy też udział w tym procesie. Odnosi się to 

oczywiście do zjawisk kulturowych, do sfery twórczego działania człowieka, traktowanych 

jednak szerzej niż tylko ze względu na ich funkcje ilustratorskie. Przy takim ujęciu wartości 

poznawcze przypadają nie tylko dziełom, czy utworom, które prezentują obrazy życia i sytuacje 

człowieka, ale i tym, które mają charakter nieprzedstawiający, stanowią odrębną swoistą 

rzeczywistość: «świat sztuki». Sztuka należy bowiem jednocześnie do sfery świadomości i do 

świata materialno – przedmiotowego, jest rodzajem działalności człowieka, znajdującej swoje 

konkretyzacje w postaci elementów rzeczywistości przedmiotowej porównywalnej z tą, jaką 

współtworzą inne rodzaje ludzkiego działania, również wywodzące się ze świadomości i z 

aktywności ludzi, mianowicie nauka i technika» [2, s. 22-23].  

Zagadnienia moralne i problematyka poznawcza dopiero wówczas zyskują w świetle 

sztuki swój pełny sens wychowawczy, gdy zostaną wzbogacone o wymiar wyobraźni. Sztuka 

będąc wytworem wyobraźni, właśnie do wyobraźni ludzkiej trafia w sposób bezpośredni i 

najpełniej, inicjuje wyobraźnię własną – inspiruje wszystkie, artystyczne i pozaartystyczne, 

procesy «tworzenia nowego». Ta specyficzna wartość wyobraźni zadecydowała o tym, że 

współczesne teorie pedagogiczne szczególną rolę upatrują w swobodnej ekspresji artystycznej. 

«Ekspresja swobodna stanowi potrzebę rozwojową każdej ludzkiej istoty i tą samą potrzebą jest 

postawa twórcza, wyrażająca się w samourzeczywistnieniu człowieka potwierdzanym 

przedmiotowo. (...) Wyobraźnia – ekspresja – twórczość to kategorie nie tyle wewnętrznego 

autonomicznego świata jednostki, ile kategorie jej nowego stosunku do rzeczywistości 

zewnętrznej» [2, s. 25]. Tym samym ekspresja i twórczość stają się narzędziem pełniejszego 

poznania świata i indywidualnym sposobem jego przyswajania. 

W wychowaniu estetycznym skumulowana jest działalność stymulująca w zakresie życia 

uczuciowego i wyobraźni, a także zainteresowań intelektualnych i zagadnień moralnych. 

Równowaga emocji i intelektu stanowi podstawową zasadę wychowania estetycznego. Żadną 

miarą nie można przeciwstawiać wrażenia – pojęciom, wrażliwości – intelektowi, emocji – 

rozumowi, a raczej dostrzec możliwości współbrzmienia wychowania moralnego, 

intelektualnego, emocjonalnego w wychowaniu przez sztukę człowieka [1, s. 123].  

 

1. Olczak M. Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / M. Olczak. – 

Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2009. – 488 s. 

2. Wojnar I. (red.) (1997), Teoria wychowania estetycznego / I. Wojnar. – Warszawa: Wydawnictwo ŻAK, 1997. – 

297 s.  

 

 

 



34 

 

Іван Пастир  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

ПРОСТІР  МИСТЕЦТВА ЯК ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Численні захисники «заповідного характеру» мистецтвознавства вже змирилися з 

тим, що кількісні методи успішно застосовуються при вивченні еволюції мистецтва: 

аналізі масових явищ, контакти населення з мистецтвом, великі рухи в мистецтві, зміни 

стильових напрямів і т. п. Враховуючи такого роду «ієрархію», ми спочатку спрямуємо 

мову про масові явища мистецтва, про поняття  «простір образотворчої мови», а потім 

перейдемо до структури окремих художніх творів, творчості конкретних митців тощо. 

Зрозуміло, ці  складові тісно пов’язані одна з одною.  

Більшість моделей припускають перевірку їх вихідних передумов за допомогою 

конкретних вимірювань. Своєю чергою, вимірювання для того, щоб відображати істотні 

риси досліджуваної реальності, повинні спиратися на якісь моделі цієї реальності. Кожна 

із зазначених складових більше чи менше автономна, начебто живе власним життям, 

розвиваючи свої… тенденції [1; 2]. Категорії простору формують базу як раз для таких 

досліджень, істотних для будь-якої науки, в тому числі і для художньої педагогіки. 

Найбільш очевидно це у випадку простору образотворчого мистецтва. 

Проблема пізнання простору художніх творів знайшла відображення у науковому 

доробку  В. І.  Бондаря,  І. А. Зязюна, Н. В. Кічук,  В. Ф. Орлова, Г. М. Падалки,  

О. П. Рудницької, О. Я. Савченко,  О. А. Тарасенко, О. Л. Шевнюк. Для нас інтерес 

представляють дослідження Л. С. Виготського, Ю. М. Лотмана, Ю. Б. Максименко, 

К. Мартиндейла, В. М. Петрова, О. В. Ткачука,  кожен з яких тяжіє до теоретико-

інформаційного підходу, покликаного стати основою нової наукової парадигми (світогляд, 

що спирається на теорію інформації) – нового погляду на світ, характерного для XXI 

століття.                           

Дійсно, на проблему того, які функції простору, його місце в духовному житті 

людини і суспільстві існує безліч самих різних поглядів. Але є блок значимих проблем, 

пов’язаних з тим реальним простором, в якому функціонує будь-який твір мистецтва, 

будь-який його вид. Тут доречно сказати про різні типи [1; 2] таких просторів: 

а) «зовнішній» простір, в якому живуть художні твори: від простору виставкового 

залу, де експонуються конкретні живописні твори до простору географічного ареалу, в 

якому функціонують конкретні національні школи (скажімо, французький живопис, 

українське декоративно-прикладне мистецтво, російська література і т.п.); 

б) простір безпосереднього функціонування творів мистецтва – фрагментах, 

«віднімаємих» ними від навколишнього «зовнішнього» простору; наявність подібних 

зразків особливо очевидна у випадку таких масштабних (у просторовому відношенні) 

видів образотворчого мистецтва, як архітектура, скульптура, живопис, графіка, 

декоративно-прикладне мистецтво; 

в) «внутрішній простір» мистецтва або окремі художні твори; тут може йти мова, 

по-перше, безпосередньо про простір, що відображається мистецтвом (наприклад, простір 

кімнати, зображеної на картині в жанрі інтер’єру); а по-друге, про «простір якостей» – 

сукупності тих параметрів, характеристик, які несуть реципієнту мистецтво (наприклад, у 
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деяких романах читач занурюється в особливий простір – світ категорій ядерної фізики, 

академічної науки, спортивної команди, студентської групи, творчого колективу тощо). 

Із цих трьох типів (а-в) просторів найпростіший – перший: «зовнішні» простори, в 

яких функціонує мистецтво. Своєю чергою, з цих «зовнішніх» просторів найбільш 

очевидне, крупномасштабне і значуще – простір географічного ареалу. З нього і необхідно 

почати виклад. Найбільш наочним тут може стати матеріал образотворчого мистецтва – 

багато в чому через те, що простір географічного ареалу найчастіше має багато спільного 

з простором, що відображається в образотворчому мистецтві, насамперед у живописі [1, 

с. 17]. 

Географічний простір згідно з дослідженнями В. М. Петрова тісно пов’язаний з 

ареалами національних культур, хоча цей зв’язок неоднозначний. Наприклад, в одному й 

тому ж географічному ареалі може розміщуватися декілька національних культур; і 

навпаки, одна й та ж національна культура може охоплювати кілька географічних ареалів. 

При цьому, в більшості випадків, говорячи про будь-яку національну культуру, ми 

зазвичай маємо на увазі одночасно якийсь конкретний географічний ареал, де ця культура 

зароджувалася, розвивалася і функціонувала. Сам факт наявності національної специфіки 

як мистецтва в цілому, так і  окремих його видів, родів, жанрів, здається, ні в кого не 

викликає сумніву. Виникають лише два основних питання, пов’язаних із цією 

проблематикою: у чому національна специфіка полягає і як цю специфіку можна 

виміряти? 

Грунтуючись на безпосередніх спостереженнях, можна стверджувати, наприклад, 

що французькому живопису як і поезії, властива висока темпераментність, чуттєвість, 

«тілесність», тоді як англійський живопис «холодний»,  для нього характерний 

раціоналізм, схильність до абстракції і т. п. Аналогічні відмінності можна спостерігати 

між іспанським та російським живописом. Але обидва основних питання змушують 

учених [1; 2; 3], які працюють під керівництвом М. Петрова, замислитися: чому саме ці 

риси (а не, припустімо, якісь інші) вбачаються як специфічні? Яким чином, користуючись 

вимірювальними засобами, можна підтвердити подібну – поки що гіпотетичну – 

специфічність? 

Отже, для вирішення завдань такого роду потрібні обидві основні складові, 

властиві науковим дослідженням: моделі, що відображають структуру досліджуваного 

художнього явища і методи вимірювання, що дозволяють працювати з конкретним 

емпіричним матеріалом мистецтва. Тому, звертаючись до завдання національної 

специфіки живопису, ми повинні почати з модельних – теоретичних – міркувань, котрі 

стануть фундаментом для вирішення поставленого завдання [2]. 

Національна специфіка може проявлятися в самих різних гранях, аспектах 

мистецтва: зміст та мотиви творчості, зображувані ситуації, використані художні засоби 

тощо. Однак особливий інтерес викликають лише ті аспекти, які пов’язані з реальним 

географічним простором, де функціонують різні національні культури. Їх прийнято 

поділяти на ряд характеристик, що описують живописний твір: 

а) до жанрово-змістової сторони твору; ці характеристики описують так званий 

«зміст» твору, тобто відношення картини до реалій зовнішнього світу: чи є картина за 

своїм жанром портретом або інтер’єром, натюрмортом та ін.; які об’єкти або явища 

навколишнього світу зображені на картині (скажімо, якщо це натюрморт, то він може 
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представляти квіти, фрукти, посуд тощо); яке «планове» рішення картини (багато в ній 

планів або є лише один план) тощо; 

б) до структурно-формальної сторони твору; такі фактори описують саму будову 

зображення, його внутрішню структуру («геометрична конструкція» картини, «кольорове 

рішення твору», тобто облік займаних колірних площ, їх властивостей, змістової ролі в 

зображенні). 

У плані дослідження важливо перейти до розгляду іншого типу простору, причому 

типу вельми специфічного – простору безпосереднього функціонування мистецтва, тобто 

простору художнього поля творів, їх розмірів – висоти та ширини. Здавалося б, ці 

характеристики не дуже значимі для внутрішнього змісту живопису. Та й рішення про 

вибір значень цих характеристик художник здійснює самостійно, використовуючи 

стосовно до кожної картини свій дозрілий або ще дозріваючий творчий задум. Досліджень 

у цьому напрямі дуже мало. Проаналізуємо докладніше положення, що випливають із 

загальної ологічної моделі функціонування мистецтва, в додатку до такої суто 

недооціненої, але важливої проблеми, як   формати картин. У дослідженні В. Петрова, Н. 

Прянишникова першим етапом роботи став збір і первинний аналіз статистичних даних, 

що відносяться до геометричних розмірів картин. Спочатку вивчали досвід провідних 

учених у плані дослідження. Окремо проводилася перевірка отриманої вибірки на 

репрезентативність, тобто перевірялося, чи відображає ця вибірка, наприклад, 

французький живопис зазначеної епохи. Аналізу були піддані 978 картин, зафіксованих у 

каталогах 16 різних музеїв світу. Кожна картина була віднесена до одного з чотирьох 

жанрів: портрет, пейзаж, сюжетна композиція, натюрморт [3, c. 20]. Потім були 

побудовані розподіли картин за їх розмірами (висоті та довжині), а головне – за їх площею 

– як для картин кожного жанру, так і для картин кожного століття: XVII-XVIII першої 

половини XIX і другої половини XIX століть. Окремий розгляд живопису першої і другої 

половини XIX століття обумовлений сильними змінами, що мали місце в живописі кінця 

цього століття, і насамперед – появою імпресіонізму і течій, які  за ним послідували. 

Разом з тим, кількість пейзажів набагато більша, ніж натюрмортів. Така сталість 

свідчить про наявність якогось загального фактора (або ряду загальних факторів), вплив 

якого на розміри картин не залежить ні від їх жанру, ні від епохи їх створення [1, с. 43]. Як 

показав аналіз, картини «нормальної зони» (мають площу менше 1 м
2
) можна 

охарактеризувати середніми розмірами (бо такі досить «кучно» групуються навколо 

якогось простору середньої величини). Вони орієнтовані на сприйняття, що протікає в 

умовах оптимальної відстані між глядачем і картиною, коли істотну роль відіграє відчуття 

композиційної єдності, так само як і мазка, фактури і т. п. деталей. Все це призводить до 

певної «інтеграції» психіки глядача. При цьому сам глядач, його «людські розміри» 

відіграють роль своєрідного «модуля», з яким повинні бути пропорційні і площі картин 

цієї «нормальної зони». А картини «аномальної зони» («гіганти», які мають площу більше 

1 м
2
) краще характеризувати їх чисельністю – часткою в загальній масі картин (бо, по-

перше, «картин-гігантів» зазвичай буває досить мало, а по-друге, вони дуже сильно 

відрізняються одна від одної своїми розмірами, погано «згруповані» щодо середньої 

величини) . При цьому вони орієнтовані на інші механізми сприйняття, при яких не так 

допустима  психічна інтеграція, композиційна єдність, «схоплена» миттєво; замість них і 

цілого ряду «мікромеханизмів» працює «оповідна процедура» та ін. Недарма серед 

«картин-гігантів» так багато сюжетних композицій, тобто картин, які мають справу з 
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«розповіддю» про різного роду значущі, історичні події. Отже, дві зазначені зони – це як 

би два окремих світи, два окремих рода живопису, кожен з яких живе за своїми власними 

законами. (Можна навіть припустити, що картини «нормальної зони» орієнтовані значною 

мірою на «враження», а картини зони «аномальної» – швидше на яскравість, зовнішній 

ефект, на далеке сприйняття тощо). Ці рекомендації ми врахуємо, перейшовши до нашого 

безпосереднього завдання – вивчення еволюції картинних розмірів. 

Згідно з отриманими рекомендаціями всі подальші розрахунки проводилися окремо 

для картин «нормальної зони» (площею до 1 м
2
) і зони «аномальної» (з більшою площею). 

Згадаймо, що спостереження В. М. Петрова підтвердили, що саме п’ятдесятирічна 

періодичність характерна для великих стильових змін у будь-якому виді мистецтва. 

Виходячи з моделі «потенціалу збудження», періодичність у розмірах площ  приблизно 

збігається з періодичністю в стильових змінах.  

На основі низки досліджень [5; 6] ми зіставили дві загальні (за всіма жанрами) 

еволюційні криві – для «звичайних» картин і для «картин-гігантів». Виявилося, що 

останні «випереджають» перших приблизно на 20 років (як елементарна одиниця часу в 

даному дослідженні виступало десятиліття). Тому й оцінки синхронії, «випередження» та 

подібних ефектів мають досить обмежену точність. Інакше кажучи, «картини-гіганти» 

виступають свого роду «гіпотетичними моделями», які  начебто «знаходять шлях» для 

всієї решти маси картин. Ці інші картини (тобто картини, що належать до «нормальної 

зони») потім просто повторюють шлях «картин-гігантів», у потрібні моменти збільшуючи 

свої розміри або зменшуючи. 

Нарешті, треба порівняти спостережувані коливання розмірів картин з тими 

стильовими змінами, які мали місце в живописі протягом досліджуваного часового 

діапазону. Згідно з теоретичним прогнозуванням кожен максимум еволюційної кривої 

розмірів картин повинен спостерігатися дещо раніше, ніж відповідна йому «екстремальна 

точка» стильової еволюції. Як «екстремальні точки» можна прийняти моменти найвищого 

розвитку «аналітизма» в живописі, адже саме зниження ваги «синтетичного», 

безпосередньо-чуттєвого початку і зростання початку аналітичного як раз і відповідає 

моментам головних стильових змін у мистецтві, згідно з, наприклад, моделлю К. 

Мартиндейла [4]. Відповідно до кожного мінімуму кривої розмірів картин належить дещо 

випереджати момент «належного» розквіту стилю «синтетичного». 

Усереднення подібних різниць за вивченим тимчасовим діапазоном дає величину 

«випередження» близько 10 років (зі стандартним відхиленням близько 8 років). Саме на 

стільки років (у середньому) еволюція площ картин випереджає пов’язану з нею еволюцію 

мальовничого стилю. 

Таким чином, підтверджуються теоретичні передбачення, що відносяться до 

розгляду обох особливостей еволюції розмірів картин: до їх періодичної поведінки і до 

«випередження» ними відповідних стильових змін. Ми бачимо, що такий, здавалося б, 

«несущностный» параметр, як площа картин, може служити прекрасним індикатором 

досить глибоких сутнісних процесів у мистецтві. 
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ДУХОВНО-ТВОРЧА КОНСТАНТА  

ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Процеси, що  відбувається нині в українському соціумі, потребують 

переосмислення соціально-педагогічної ролі вищої школи – важливого осередка 

становлення майбутнього фахівця, конкурсноздатного професіонала із яскравим виявом 

особистісної духовно-творчої константи. 

З позиції педагогічної антропології педагогічні впливи ефективні, коли  вони 

природодоцільні. За Б. А. Ананьєвим, природо доцільність значною мірою означає опір на 

внутрішні зв’язки розвитку, спрямованість педагогічих впливів(змісту, методів, засобів) 

до сенситивного моменту і вибір ключового елемента, на який повинен бути націлений 

педагогічний «стимул». Суб’єкт  як система має внутрішню логіку розвитку, що залежить  

від зв`язків, що склалися у його структурі. До того ж, як зазначають дослідники, 

педагогічне управління процесом розвитку особистості реально здійснюється з 

допомогою регулювання цих зв’язків, тобто з допомогою управління «корелятивними 

залежностями між відповідними психофізіологічними функціями і властивостями 

особистості». 

Встановленно (І. Бех, В. Кремень, В. Луговий, С. Максименко, В. Рибалка, 

В. Сластьонін та ін.), що будь-яка діяльність є процес (дія) перетворення та його 

результат. Якщо продукт праці має практичну цінність, то діяльність стає продуктивною, 

оскільки людина формує не лише себе, але й оточуюче середовище,створює певні об’єкти, 

структури. Але тут необхідно пом`ятати,  що результатами діяльності можуть бути  

емоції, які сприяють чи заважають здійсненню видів діяльності, спостереження, що 

доповнюють досвід суб’єкта діяльності, а також досвід ії здійснення. Отож, результат 

діяльності, в тому числі і педагогічної, є складним. 

Нами розумілось, що чим повніше індивід опановує суб’єктивну позицію у 

діяльності, тим більше можливостей отримує в реалізації себе як особистості й 

індивідуальності й свого суб’єктного  потенціалу. 

Професійне самовизначення трактується сучасними дослідниками «як важливий 

прояв психічного розвитку, як активний пошук можливостей розвитку, формування себе 

як повноцінного учасника спільності й «діяча» чогось корисного, спільності 

професіоналів»[1, c. 39]. Наприклад, М. С. Пряжников розкриває сутність професійного 

самовизначення як пошук і знаходження особистісного смисла обраної, тієї, що 
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опановується трудової діяльності, а також знаходження смисла  у  самому процесі 

самовизначення. 

Період життя юнаків і дівчат з 16 до 23 років супроводжується отриманням 

професійної освіти у навчальних закладах. Як засвідчує практика, багато хто з молоді 

переживає незадоволеність і розчарування в зробленому виборі навчально-професійного 

поля. Виявляються  в дії  закономірні особливості психічного і соціального розвитку 

вчорашнього школяра, які викликають відповідні труднощі, пов’язані з процесом 

адаптації у вищому навчальному закладі наявних шкільних стереотипів навчання. Нове, 

незвичне для особистості соціокультурне середовище і більш вільний характер організації 

занять  активізують на перших – других курсах конфлікти особистісного самовизначення. 

Самореалізація пояснюється як структурне утворення соціального самовизначення 

та соціальної активності. Ми вважаємо принципово важливим висновок науковців про те, 

що у відповідно до певних рівнів соціальної сутності особистості, правомірно 

відокремлювати загальнолюдський, культурно-цивілізований, національний,соціально-

груповий, індивідуальний та інші аспекти самореалізації. Отож, самореалізацію ми 

розуміємо як процес, який передбачає усвідомлення особистістю того, чим вона володіє і 

чого вона б хотіла досягти, а також вибір практичних дій для втілення досвіду в реальну 

дійсність, закріплений у визнанні цих досягнень іншими. 

У цьому зв’язку цікавою нам видається позиція І. П. Краснощок, який 

небезпідставно стверджує: «Поняття особистісна самореалізація фіксує стан розвитку 

«соціальності особистості майбутнього фахівця за допомогою характеру, спрямованості 

його діяльності на реалізацію суспільних ідеалів…Особистісна самореалізація 

майбутнього вчителя знаходить свій прояв у двох умовних станах – як рівень 

самоствердження особистості і як умова самоствердження» [2, c. 134]. 

В основі розуміння змісту самореалізації перебуває професійна самосвідомість 

особистості. Професійна самосвідомість формується й розвивається протягом усього 

життєвого шляху людини: розпочинається в дошкільному й молодшому шкільному віці, 

оскільки  саме в ці періоди починають закладатися  основи професійної самосвідомості.  

Онто- й  соціогенез  професійної  самосвідомості виявляється як складний процес, що 

містить такі етапи: 1) дошкільне  й молодше шкільне дитинство, або етап умовної 

професійної самосвідомості, в якій формується  відповідні елементи, конструкти, основи 

професійної самосвідомості  на рівні  «визнавання» наявності різних професій, деяких їх  

конкретних характеристик, що реалізуються  у грі, в наслідуванні; 2) підлітковий вік, або 

період зародження й розвитку професійної самосвідомості; 3) старший підлітковий – 

юнацький – вік, або етап професійного самовизначення; 4) період професійного навчання; 

5) робота за обраною спеціальністю  до 5 років, або етап молодого спеціаліста; 6) робота 

за фахом 15-20 років, або етап становлення професіоналізму; 7) робота за фахом понад 20 

років, або етап становлення майстерності. 

В психологічних дослідженнях зазначається, що смислова сфера людини пов’язана  

із морально- ціннісною, духовною сферою, зверненою до питань, які далеко виходять за 

межі конкретної діяльності. Так, Б. С. Братусь виділяє  дві формули, що характеризують 

особистісний смисл: життя (діяльність, буття) як умова смслу й смисл як умова життя 

(діяльності, буття). Ці формули науковець не протиставляє одна одній, відмічаючи їх 

наступність, взаємозв’язок і здатність до перетворення, вбачаючи у цьому умови 

народження, зрілості особистості. Шлях  нормального розвитку в контексті розвитку 
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особистісних смислів учений небезпідставно вбачає у все більшому входженні 

особистості в той простір реальної діяльності, де індивідуальне життя зливається із 

життям інших людей, їх благом. 

Потреба  та необхідність встановлювати нові  невідомі у світі  іншого  живого 

зв’язки із засобами собі подібними, формується на зовсім нових засадах, 

започатковуючись у процесі антропогенезу. Вона зумовлюється, на наш погляд, такою 

сутністно значущою особливістю діяльності людини, що розвивається, як наявними у ній 

специфічними протиріччями – між індивідуальним характером здійснення діяльності 

перш за все із виробництва праці, з одного боку, та існування людини взагалі, з іншого, й 

далі;  між ії індивідуальним,цілеспрямованим здійсненням, по-перше, та об’єктивною 

необхідністю  зв’язків з іншими індивідами, необхідністю, що визначається фіксованими  

способами дій знаряддями праці, багатократним їх використанням, характером продукту 

праці, особливостями  колективно значущих цілей удосконалення, накопичення дієвого 

потенціалу їх тощо, по-друге. Специфікою відповідній структурній  організації діяльності 

у розширеному варіанті ії розуміння є, зокрема, те, що між метою діяльності й дією з ії 

реалізації встановлювалося відношення до дії, ії оцінка для себе  по відношенню до цієї 

дії. Це був особливий спосіб  існування  живого, який передбачав активну позицію  у  його  

здійсненні, передбачав суб’єкт дії, суб’єкт діяльності, здатний до відтворення особливої 

соціальної форми життя, в якій відношення й  само відношення стають необхідною 

умовою його існування.  

Отож, суб’єктний досвід стає можливим лише у результаті ставлення до себе як 

об’єкту  й зовнішні предмети починають виступати  для суб’єкта як світ об’єктів, лише 

тоді, коли з’являться  перший, елементарний акт самопізнання. 

Самовідношення розвивається не як самостійно функціонуюча  у свій ґенезі  й  

розвиткові властивість, а як конструкт процесу становлення нової реальності буття –  

самості  людини й тому передбачає його здійснення  у системі інших, у  єдиному русі 

розгортання  самості, вважаючи, зокрема, в якості  обов’язкового момента його 

структурування ідентифікацію, відповідний рівень само розуміння, що постають на базі 

здібності ставитися  й усвідомлення самого себе як такого, що ставиться – здібності 

особливої, викликаної потребою у процесі антропогенезу, тими що об’єктивно 

утворюються структурно-змістовними  характеристиками – процесу, у якому формувалася 

та закінчена цілісність, яка забезпечувала виробництво – відтворення людини як  

принципово нового феномена живого, що здійснює новий «тип» буття соціального, його 

розвиток, а отже, розвиток самості. 

До зазначеного додамо ще й таке: розвинута самосвідомість пов’язана, як правило, 

із критичним самоставленням, а тому слугує основою для удосконалення професійної 

діяльності й особистісної культури. Тут осмислюються способи детермінації діяльності і її 

результати, і тут, у самосвідомості, формуються імпульси, як стверджує В. С. Біблер, 

«слабкі поля»,  самодетермінації, що визначає  індивідуальну відповідальність людини за 

свої вчинки, свідомість, мислення, волю…» [3, c. 323]. 

До того ж, як стверджують психологи, самосвідомості особистість сприймає, 

вибудовує багато чисельні образи самої себе у різних ситуаціях діяльності й поведінки, в 

усіх формах взаємодії з іншим людьми, на основі яких і формується цілісне утворення – 

поняття власного «Я» як суб’єкта, відмінного  від інших. 
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Коли ж постає проблема  особистості, ії само детермінації, то «тільки виходячи за 

межі психології свідомості, у сферу духу,  можна вловити «невирішене ядро» особистості, 

здатної само визначити власну долю, власний характер». А  тому «тільки у феноменах 

культури закладено свободу само-детермінації нашої свідомості, наших вчинків – нашого 

і дієвого життя»[3, c. 325-326]. 

Таким чином, дбаючи про позитивну динаміку професійної соціалізації 

студентської молоді,  принципово важливо, насамперед, забезпечувати формувальний 

вплив освітньо-виховного середовища вищої школи на збагачення духовно-творчої 

константи майбутнього фахівця. Лише в цьому випадку особистість здатна управляти  не 

тільки своєю поведінкою, але й трансформувати саму себе. Самодетермінація особистості 

– це реалізація усвідомленого вибору. Відтак, особистість набуває спроможності впливати 

на свій характер, управляти своїми станами, психічними процесами, а також своїми 

спонуканнями і смислами, довільно змінювати значущість різноманітних альтернатив у 

ситуації вибору. При цьому суб’єктивно  для індивіда особистість виступає як його  Я, 

система уявлень про себе підтверджуюча  себе у процесах спілкування та діяльності. Як 

переконує досвід, предметом само сприйняття й  самооцінки можуть стати окремі сторони 

особистості, ті чи інші її прояви. Отож, розвиток особистості передбачає її безперервну 

еволюцію як єдиного цілого; майбутній фахівець може впливати на еволюцію власної 

особистості. 
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МОЛОДШИЙ ШКОЛЯР  

В УМОВАХ ПОЛІСУБ’ЄКТИВНОГО НАВЧАННЯ   

 

Зауважимо, що передумови успішного навчання молодшого школяра формуються в 

дошкільний період. 

Характерна особливість дітей цього віку – активне прагнення до пізнання світу. 

Особливе значення має сенсорне виховання, яке відбувається в усіх видах діяльності 

(ігровій, руховій, зображувальній, музичній, трудовій, навчальній). Виконуючи 

різноманітні дії, дитина вчиться розпізнавати, виокремлювати якості предметів, їх 

призначення, орієнтуватися у просторі, розрізняти величину, форму, вагу предметів, 

високі й низькі звуки, голосне та тихе звучання тощо. Для цілеспрямованого розвитку 

сенсорних умінь вихователі орієнтують дітей на всебічне обстеження незнайомих 

предметів усіма органами чуття. Сенсорний досвід набувається у взаємозв'язку з 

мовленнєвим розвитком, бо слово узагальнює, конкретизує, уточнює те, що дитина не в 

змозі визначити самостійно. 

У цьому віці активно розвиваються емоції і почуття, які супроводжують усі види 

діяльності малюків. Дошкільники яскраво виражають моральні та інтелектуальні емоції, 
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що є важливими внутрішніми збудниками їхньої активності й поведінки. Провідною є 

ігрова діяльність, але поряд із нею у старших дошкільників яскраво виявляється 

прагнення пізнавати нове, досліджувати своє оточення. 

Дослідники цього віку А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. Л. Кононко, 

М. М. Поддьяков, О. І. Савенков, вважають, що в дошкільному віці є всі передумови для 

розвитку у дітей пізнавальної активності й дослідницької поведінки, але для цього треба 

створювати відповідні умови (розвивати допитливість, розв'язувати пізнавальні задачі, 

брати участь у групових діях тощо). 

Отож, у передшкільний період протягом п’яти-шести років формуються 

передумови для систематичного шкільного навчання. Про шестирічну дитину напередодні 

школи можна говорити як про особистість, яка вже може усвідомлювати свою поведінку, 

ставлення до тих чи інших дітей, порівнювати себе з іншими. У більшості дітей 

формується мотиваційна готовність до школи, хоча й дещо і своєрідна. Відомий вчений 

Ш. О. Амонашвілі зауважує: «Школа приваблює 6-річну дитину серйознішими справами, 

діти знають, що на них там чекає складніше життя. «Хочу вчитися» – по суті означає 

прагнення дитини змінити спосіб дошкільного життя, увійти у широкі соціальні стосунки 

з оточенням. Дитина, звичайно, знає, що  навчання – суспільно значуща справа, тому воно 

для неї – сходинка дорослості. Однак прохання дитини швидше віддати її до школи, 

навіть інколи сльози, що не беруть, не можна оцінювати як зрілий мотив учіння, бо 

дошкільника приваблює зміна своєї життєвої ситуації, результат (навчитися читати, 

писати тощо), а не праця, завдяки якій цього можна досягти» [1, c. 13-19]. 

Постає питання такого змісту: наскільки шостирічні діти готові до систематичної 

навчальної діяльності? Психологи зазначають, що у більшості цих дітей достатньо 

розвинуте мовлення (можуть пояснити зміст знайомої гри, побудувати розповідь за 

малюнком, виразно розповісти вірш тощо), мислення їх переважно наочне (думають 

образами, а не абстрактними поняттями, хоча розуміють і їх [2]. Увага, пам’ять, уява 

дошкільника – переважно мимовільні, однак уже помітні тенденції до виявлення довільної 

уваги, пам’яті, уяви. Організм дитини наче очікує на нові умови для цілеспрямованого 

розвитку. 

Підчас перебування дітей у дошкільних групах педагоги мають достатньо часу, 

щоб набути достовірних знань про те, на що здатний кожний вихованець. 

Отож, принципово важливо спільними зусиллями педагогів поступово зібрати 

індивідуальні дані про кожну дитину на єдиній психолого-педагогічній карті, яку 

доцільно передати в школу. 

На карті можна систематизувати дані в такій послідовності: 

1) фізичний розвиток (зріст, вага, зір, слух, сила, координація рухів, їхня швидкість 

вимірюються два – три рази на рік); 

2) психологічні якості (активність, темп реакцій, темперамент, емоційна 

спрямованість, естетичні уподобання тощо); 

3) пізнавальні здібності (спостережливість, увага, пам'ять, мислення, уява); 

4) самооцінка й самоконтроль; 

5) допитливість, сфера інтересів; 

6) загальний розвиток, розвиток мовлення, поінформованість; 
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7) особливості характеру і поведінки (організованість, працелюбність, 

самостійність, доброта, скромність, правдивість, ставлення до себе, інших людей, природи 

тощо). 

Такий фактичний матеріал надзвичайно важливий для вчителя, щоб із перших днів 

індивідуалізувати навчання і виховання першокласників, спілкуватися з батьками з 

урахуванням особливостей розвитку саме їхньої дитини. 

Перехід від дошкільного до шкільного дитинства відбувається в процесі провідної 

діяльності – гри і дошкільних форм навчання (розвиток мовлення, малювання, ліплення, 

музикування, конструювання тощо). До кінця дошкільного віку у дітей формується ряд 

психічних новоутворень: 

• прагнення до суспільно значущої діяльності; 

• практичне володіння рідною мовою; 

• здатність довільно керувати поведінкою, спрямовувати зусилля на    

    розв’язання пізнавальних завдань; 

• робити елементарні узагальнення; 

• уміння налагоджувати стосунки з ровесниками, разом гратися й   

    співпрацювати. 

Відтак, у початкових класах, особливо першому і другому, мають продовжуватися 

лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховання, цілісність впливу на дитину через 

взаємозв’язок навчально-пізнавальної та ігрової. 

Які вікові особливості молодших учнів виявляються у новій для них навчальній 

діяльності? Змістовну характеристику молодших школярів як суб’єктів учіння знаходимо 

в працях Г. С. Костюка, С. Л. Коробко, Н. С. Лейтеса,  Г. О. Люблінської, 

С. Д. Максименка, С. Мухіної, О. В. Скрипченка. Вчені зазначають, що діти цього віку 

зазвичай слухняні, з готовністю виконують вимоги дорослих. У них яскраво виявляється 

наслідувальність – важливе джерело успіхів у початковому навчанні. Молодші школярі 

схильні до приучування та емоційного сприймання. Особливістю їхньої розумової 

діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, явищ. 

Ніби губка, діти вбирають знання, але не завжди усвідомлено. Такі вікові особливості, як 

беззастережне підкорення авторитетові вчителя, підвищена сприйнятливість, вразливість, 

багато в чому визначають якість навчальних досягнень молодших школярів. 

Учителі початкових класів відзначають зрослу поінформованість своїх вихованців 

про навколишнє життя. Багато дітей приходять до школи, вміючи читати, лічити, добре 

володіючи мовою. 

Характерна особливість молодших школярів – їхня «демократичність» у 

поводженні з учителем, мимовільність поведінки, невміння узгоджувати свої дії з 

нормами шкільного життя. 

Під впливом навчання у молодших школярів розвивається теоретичне мислення, 

тобто на елементарному рівні вони засвоюють наукові поняття, причинні зв’язки, 

поступово оволодівають такими розумовими операціями, як аналіз, порівняння об’єктів, 

узагальнення істотних ознак і відкидання неістотних та ін. Крім того, систематичне 

навчання сприяє розвиткові довільності психічних процесів, плануванню, самоконтролю й 

самооцінці власних дій. 

Водночас зауважимо на тому, що у розвитку сучасних дітей спостерігається 

тенденція зростання негативних виявів: неврологічні реакції в поведінці, невміння 
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зосередитися на роботі, випадки агресивності щодо ровесників і незнайомих людей. 

Імовірно, що це значною мірою зумовлено складностями соціально-економічної 

перебудови суспільства і сім’ї. Багато сучасних дітей виховуються в умовах однодітної 

сім’ї, у родинах, де немає бабусь, дідусів. Або, навпаки, батьки, зайняті роботою, 

усуваються від виховання дітей. Дефіцит уваги рідних ускладнює умови соціалізації. 

Індивідуальні риси молодших школярів, обставини життя обов’язково 

позначаються на якості їхніх навчальних досягнень. В. О. Сухомлинський стверджував, 

що «будь-яка програма з будь-якого предмета-певний рівень, коло знань, але не жива 

дитина. До цього рівня, цього кола знань різні діти йдуть по-різному. Одна дитина вже у 

1-му класі може самостійно прочитати задачу й розв’язати її, інша не зробить цього 

наприкінці другого, а то й третього року навчання. Треба вміти визначити, яким шляхом, з 

якими уповільненнями й труднощами дитина може підійти до рівня, передбаченого 

програмою, як конкретно реалізувати програму в розумовій праці кожного учня» [3, 

c. 437].  

Поділяючи ці думки, підкреслимо, що вчитель повинен не тільки знати вікові, 

типові характеристики, а й обов’язково вивчати кожну дитину, адже учні по-різному 

ставляться до знань, нової інформації.  

Помітною є група дітей, які характеризуються гіперактивністю. Це надміру активні 

учні, з якими важко налагодити контакт і досягти їхнього взаєморозуміння з 

однокласниками. Навіть одна така дитина у класі часто ставить вчителя перед 

необхідністю перебудувати урок, змінити завдання. Причини поведінки гіперактивних 

дітей різні. Психологи відносять до зо-внішніх виявів гіперактивності неуважність, 

імпульсивність, підвищену рухову активність. Основний дефект поведінки пов’язаний із 

недостатнім розвитком механізмів уваги і самоконтролю. У роботі з такою дитиною 

важливе знання причин порушень поведінки; останнє ми розглядаємо в якості важливого 

параметра професійної компетентності вчителя початкових класів [4]. 

Так, поради досвідчених спеціалістів (зокрема, Гелюх О. М.) щодо допомоги таким 

дітям такі: «не помічати дрібних пустощів, стримувати дратівливість, при необхідності 

вдаватися до позитивного фізичного контакту (візьміть за руку, погладьте по голові, 

пересадіть на інше місце), дайте можливість порухатись під час уроку, говоріть стримано, 

упевнено, заохочувально; оберігайте дитину від утоми, збудження, що веде до зниження 

самоконтролю, встановлюйте чіткі кордони дозволеного».  

Таким чином, принципово важливо, з одного боку, розуміти що процес оволодіння 

навчальною діяльністю у різних дітей відбувається по-різному, за широкого діапазону 

індивідуальних і вікових можливостей; з іншого – визнавати здатність учителя початкових 

класів здійснювати діагностику готовності дитини молодшого шкільного віку до навчання 

та враховувати ії результати у ракурсі вдосконалення вмінь дитини самостійно навчатися 

– значущим параметром його професійної компетентності. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ  

ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Проблема адаптації молодої людини до нових умов життя у вищому навчальному 

закладі є надзвичайно важливою, оскільки початкові етапи навчання у виші є найважчим 

періодом у житті студентів. У цей час вони можуть не витримати навчальне 

навантаження, проявляти ознаки десоціалізації та виявляти інші негативні ознаки змін 

світогляду й поведінки. Проблема пристосування загострюється ще й у зв’язку з тим, що 

існує значна розбіжність у методиках і засобах стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності між школою й вищим навчальним закладом, а саме: у сфері наданої 

самостійності школярам та студентам. Ускладнює процес адаптації багатьох студентів і 

той факт, що досить часто вибір професії визначається не самостійно молоддю, а 

бажанням батьків, що своєю чергною підсилює почуття невдоволення обраним шляхом. У 

деяких студентів-першокурсників процеси соціальної адаптації ускладнюються через 

внутрішнє неприйняття необхідності самостійно навчатися у навчальному закладі й 

отримувати професію. Першокурсники досить часто відчувають себе знесиленими після 

випускних і вступних іспитів, тому перші труднощі призводять до проявів соціальної 

нестабільності [1].  

Отже, проблема адаптації студента першого курсу вимагає більш досконалого не 

тільки теоретичного, але й практичного вивчення. 

Вагомий внесок в обґрунтування психологічних аспектів досліджуваної проблеми 

зробили відомі вітчизняні психологи Л. Виготський, І. Кон, О. Леонтьєв, А. Петровський, 

С. Рубінштейн та ін. Праці саме цих науковців є методологічною основою розуміння 

адаптації як активної особистісної самореалізації за нових умов життєдіяльності.  

Багато досліджень присвячено проблемі адаптації першокурсників до нових умов 

навчальної діяльності у ВНЗ. Так, питання адаптації студентів до умов навчання у вищому 

навчальному закладі в сучасній психологічній науці розглядаються в працях 

Т. Алексєєвої, Ю. Бочонкової, В. Демченка, О. Кузнецової, Л. Литвинової, Є. Научітєля, 

Т. Резника, В. Скрипника, І. Соколової, А. Столичева та ін. Особливості адаптації 

студентів вищих і спеціальних навчальних закладів розглянуто в дисертаціях 

А. Вербицького, Т. Каткової, Н. Колізєєвої.  

Значна увага приділяється питанням адаптації студентів до навчання у ВНЗ у 

психологічній літературі. Це праці Т. Алексєєвої, Ю. Бочонкової, В. Демченка, 

О. Кузнєцової, В. Скрипника, та ін.  

Педагогічні аспекти адаптації студентів розглядаються в роботах С. Гурі, 

М. Литвінова, В. Штифурак та ін. Однак увага дослідників здебільшого зосереджена на 
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вивченні різноманітних факторів, у тому числі й особистісних властивостей, які 

викликають процес дезадаптації першокурсників.  

Сьогодні термін «адаптація» функціонує в різних галузях наукового знання, але ще 

не вироблено єдиної думки про його зміст: одні автори розглядають адаптацію як процес, 

результат «пристосування», а інші – як «взаємодію» людини з людиною (певним 

колективом, групою) або «взаємодію» людини й середовища.  

Відомий вітчизняний психолог Л. Виготський психологічну адаптацію розглядав як 

один із провідних способів і необхідну умову соціалізації особистості.  

Так, А. Гришанов, І. Цуркан під адаптацією студента розуміють процес приведення 

основних параметрів його соціальних і особистісних характеристик відповідно до стану 

динамічної рівноваги з новими умовами середовища вишу як зовнішнього фактора 

стосовно студента [5]. А. Сіомичев визначає адаптацію як процес пристосування 

індивідуальних та особистісних якостей до життя й діяльності людини у змінених умовах 

існування [8]. Н. Агаджанян трактує адаптацію як приладжування, пристосування 

організму до нових умов навколишнього середовища, що забезпечує йому виживання та 

підтримку нормальної життєдіяльності [1]. Н. Березовін розглядає адаптацію як 

«комплексний динамічний процес», зумовлений взаємодією психологічних, соціальних і 

біологічних факторів [2]. В. Дружинін дає визначення поняттю адаптація як процесу 

ефективної взаємодії організму із середовищем. Цей процес може здійснюватися на різних 

рівнях (біологічному, психологічному, соціальному) [6]. У психолого-педагогічній 

літературі адаптація студента розглядається як адаптація до навчального процесу у 

вищому навчальному закладі або адаптація до майбутньої професійної діяльності [7]. Як 

видно з вищенаведених визначень, єдиної думки стосовно поняття «адаптація» немає, що 

свідчить про семантичну завантаженість терміна.  

Незважаючи на відмінність підходів, більшість дослідників зробили висновок, що 

процес адаптації – це входження особистості в нове для неї предметне й соціальне 

середовище, становлення її як активно функціонуючої частини, об’єкта й суб’єкта 

відносин цього середовища.  

Емпіричне дослідження адаптаційного періоду студентів-першокурсників до нових 

умов життєдіяльності відбулося в Ізмаїльському технікумі механізації і електрифікації 

сільського господарства (далі ІТМЕСГ). 

Упродовж вересня 2014 року в ІТМЕСГ було проведено соціально-психологічне 

дослідження на тему: «Стан сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої 

особистості: студента І курсу ІТМЕСГ». В якості основного методу було обрано 

анкетування.  

Тема дослідження: стан сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої 

особистості студента І курсу Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації 

сільського господарства (далі ІТМЕСГ). 

Мета дослідження: виявити рівень адаптації студентів І курсу ІТМЕСГ до 

навчального процесу. 

Об’єкт дослідження: студенти І курсу ІТМЕСГ. 

Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови морального виховання та 

соціальної адаптації студентів. 
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Оцінювання перебігу процесу адаптації за кожним компонентом відбувалося за 

рівнями: 1 – низький (адаптація ускладнена); 2 – середній (адаптація достатня); 3 – 

високий (адаптація успішна). 

 

Рівень адаптації студентів І курсу А (бухгалтери/організатори) 

 
За результатами нашого дослідження 11 % опитаних знаходиться на низькому рівні 

поведінкової регуляції, а це свідчить про низьку толерантність до психічних і фізичних 

навантажень. Адаптація до нових умов життєдіяльності цієї групи студентів протікає 

хворобливо. 

 
У 58,5 % досліджуваних достатній рівень працездатності у звичних умовах 

життєдіяльності, в тому числі в ускладнених умовах діяльності.  

 
Високий рівень поведінкової регуляції відмічають 30,5 % респондентів, для них 

характерний високий рівень працездатності, в тому числі в умовах вираженого стресу. 

Студенти цієї групи проявляють високу толерантність до несприятливих психічних і 

фізичних навантажень. 
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Рівень адаптації студентів І курсу А (механіки) 

 
 

Результати соціологічного дослідження подано в діаграмах відповідно до кожної 

групи першого курсу ІТМЕСГ. Саме за допомогою схематичного зображення можна 

порівняти рівень адаптації відповідно до вибору професії і поступової реалізації в ній. 

 

 
Труднощі, з якими зустрічаються студенти першого курсу, не завжди можуть бути 

успішно вирішені самостійно. І в таких випадках на допомогу приходять представники 

адміністрації технікуму, класні керівники, викладачі, соціальний педагог, актив 

студентського самоврядування. 

Які ж можливі шляхи вирішення проблем адаптації першокурсників? Звичайно, 

перше – це виявлення студентів, котрі переживають труднощі адаптаційного процесу, 

з’ясування специфіки цих труднощів і відповідна робота щодо максимального їх 

подолання. Подібна робота може бути організована по-різному, але найосновніше, чим 

вона повинна керуватися, – це стимулювання внутрішньої активності студентів, яке б 

допомагало вирішувати проблему реалізації власних можливостей, застосування своїх 

знань, умінь, навичок у відповідності до норм і цінностей студентського життя. 

Вагоме значення матиме орієнтація на професію, що сприяє формуванню у 

студента позитивного ставлення до навчальної діяльності, результатом якого є, як 

правило, глибоке оволодіння знаннями, інтелектуальний і духовний розвиток, професійна 
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підготовленість. Якщо ж у молодої людини не сформоване позитивне ставлення до 

професії, то це нерідко призводить до того, що випускник залишає роботу за набутою ним 

спеціальністю і змінює її на іншу, до якої відчув потяг, керуючись при цьому 

утилітарними життєвими мотивами. Тому профорієнтаційна робота на першому курсі 

надзвичайно важлива. Якщо належна профорієнтація не проводиться, то це є однією з 

головних причин того, що у студентів формується негативне ставлення до обраної ним 

професії.  

Таким чином, для активної роботи з успішної адаптації студентів у перший період 

навчання необхідно звернути увагу на те, щоб у навчальному процесі ширше 

використовувалися проблемні методи навчання і виховання, прищеплювалися практичні 

навички та любов до майбутньої професії; взяти під контроль випадки вибуття студентів з 

навчального закладу, аналізуючи при цьому причини відсіву; надавати кваліфікаційну 

допомогу з вивчення проблем, пов’язаних з адаптацією студентів; удосконалювати 

систему заохочень у навчанні (на базі ІТМЕСГ розроблені ігри, які класні керівники 

використовують на класних годинах). 

Проведене дослідження показує, що адаптація студентів в умовах вищого 

навчального закладу є складним, багатоаспектним, синтетичним, процесом. Це вимагає 

комплексного підходу до дослідження проблеми, поєднання зусиль філософії, психології, 

педагогіки, фізіології та інших наук. Особливо важливим є питання розробки і реалізації 

психолого-педагогічних моделей роботи з проблемою адаптації першокурсників в умовах 

вищого навчального закладу. 

Отже, адаптація – не сталий, а динамічний процес. На сьогодні він частково 

відбувся в ІТМЕСГ, хоча ще не завершився повністю. Тому з уважністю будемо 

спостерігати за студентами-першокурсниками і з радістю долучати до нашої студентської 

родини! 
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Світлана Фурдуй   

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА  

ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ  

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Сучасність диктує нові вимоги до професійної підготовки вихователя дошкільних 

установ. В існуючих умовах конкурентоспроможним ресурсом діяльності вихователя є не 

стільки спеціальні знання, володіння інформацією, освоєння технології навчання і 

виховання, скільки загальна і професійно-педагогічна культура, що забезпечує 

особистісний розвиток, вихід за межі нормативної діяльності, здатність створювати і 

передавати цінності.   

Культура менеджменту – це досягнутий рівень ефективності управління в різних 

сферах за рахунок високої культури самого менеджера, організаційної культури установи 

освіти, прогресивної системи ділових відносин з усіма учасниками навчально-виховного 

процесу. Управлінську культуру формують не тільки менеджери, але й усі педагоги, 

співробітники, вихованці в процесі взаємодії установи освіти з ними. Культура 

менеджменту одержала власний зміст у результаті інтегративного ефекту взаємовпливу 

комплексу наукових теорій і похідних від них управлінських технологій. Багатоскладова 

сутність людини – суб’єкта культури менеджменту – визначила присвоєння 

(інтеріорізацію) основ духовної, емоційно-почуттєвої, розумової й діяльнісної культур, що 

по-різному впливають на мислення й діяльність керівників [6].  

Концепцією дошкільного виховання визначаються принципово нові напрями 

державної політики як в оновленні змісту системи дошкільної освіти, так і гуманізації 

цілей і принципів роботи з дітьми. Згідно з новим соціальним замовленням потрібна 

кардинальна зміна характеру підготовки педагогічних кадрів, які мають успішно 

вирішувати поставлені професійні завдання, забезпечувати захист прав дитини на 

моральне, психічне та фізичне здоров’я. Такий перехід до особистісно орієнтованого типу 

освіти неможливий без певного рівня педагогічної культури вихователя [4]. 

Розгляд проблематики управлінських ціннісних орієнтацій у педагогічній системі 

безпосередньо пов’язаний з розвитком культури особистості. Серед педагогів, що 

досліджують зв’язки аксіологічних,  культурологічних, корегуючих (управлінських) 

підходів у педагогіці, виділяється позиція І. Беха [1] та М. Михальченка [5].  

Розвиток у керівника почуття цінності іншої людини, зазначає І. Бех, може успішно 

відбуватися не лише за умови перетворення його в «центр Всесвіту», а за умови 

своєчасного блокування в нього Его-потягів, які деструктивно впливають на моральну 

досконалість особистості. Слід зазначити методологічну тезу вченого, яка задає тон 

професійно-педагогічній діяльності: виховання – це входження людини в культуру.  

Відзначимо, що в даному випадку входження в культуру управління розглядається 

як процес філігранної роботи навчально-виховної справи як керівника педагога-

вихователя. Це складний процес присвоєння цінностей через складні духовні зусилля 

кожної людини. І чим складніше ціннісне коло, тим більше зусиль воно вимагає від 

керівника як особистості.  
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М. Михальченко [5, с. 24]  у своїх педагогічних пошуках звертається до 

культурологічних цінностей, вироблених людством, і таких, що дають духовні сили 

сьогодні. Його переконаність у тому, що керівник як представник педагогічної культури 

повинен нести вищі цінності й формувати у дитині особливе ставлення, співвідносити 

свою управлінську діяльність з організацією виховного процесу на основі щоденного 

ціннісного вибору.  

Споконвічно про цінності говорили як про елементи морального виховання, 

найважливіші складові внутрішньої культури людини, що, виражаючись в установках, 

властивостях і якостях, визначають ставлення людини до суспільства, природи, до інших 

людей, до самого себе. В освітньому процесі ціннісні орієнтації виступають як об’єкт 

діяльності керівника  вихователя.  

Аналізуючи теоретичні положення вітчизняних і зарубіжних учених із проблем 

концепції розвитку освіти, навчання й виховання у сучасних умовах (І. Бех, А. Алексюк, 

В. Кремень); теоретико-методичні засади розвитку дошкільної освіти в Україні 

(Л. Артемова, А. Богуш, Н. Лисенко, О. Іонова, О. Кононко, С. Попиченко, Н. Рогальська, 

Т. Поніманська, Н. Гавриш та ін.); зарубіжні системні педагогічні технології розвитку, 

виховання та навчання дітей (О. Декролі, Ф. Дольто, С. Френе, Р. Штайнер), ми з’ясували, 

що культура – це важлива частина змісту професійної освіти вихователя, тому як його 

специфіка педагогічної діяльності  залежить від поєднання теоретичних знань про 

розвиток дитини, володіння різноманітними педагогічними технологіями навчання й 

виховання, здатність творчого і грамотного їх використання і в той же час володіння 

безліччю особистісних рис, що впливають на беззастережне прийняття педагога дитиною 

(здатність до емпатії та професійна рефлексія, педагогічна спрямованість і водночас 

здатність «впасти в дитинство» і бути нарівні з дитиною, творчість та ін.), може сприяти 

його повноцінному розвитку. 

Управлінська культура проявляється у повсякденній діяльності фахівця. Оцінювати 

її можна з урахуванням прояву основних якісних характеристик: когнітивній – знання 

істоти управлінської діяльності та технологій її реалізації, аксіологічній – ціннісна 

спрямованість управлінської діяльності в досягненні прогнозованих цілей; технологічній – 

здатність якісно вирішувати управлінські завдання. Критеріями оцінки прояву основних 

якісних характеристик управлінської культури в цьому випадку виступають рівні 

управлінських знань, мотиваційно-ціннісний і організаційно-діяльнісний [7]. 

Зрозуміло, що управлінська культура є інтегративною якісною характеристикою 

особистості вихователя. Вона характеризує рівень становлення його як професіонала, 

управлінця у сфері виховання та є наслідком професійно-особистісного росту від стихійно 

сформованого рівня його компетентності в управлінській діяльності до оптимального 

управління. Управлінська культура вихователя проявляється у прийнятті рішень, виборі 

альтернатив. Даний факт диктує необхідність осмислення істоти мистецтва управлінської 

діяльності як ядра управлінської культури вихователя.  

Науковець В. Мельник [3, с. 9] стверджує, що до важливих складових 

управлінської культури фахівця відносяться: 1) правова культура: знання базових законів, 

норм, правил, відомчих та інших нормативно-інструктивних документів, що регулюють 

навчально-виховний процес; 2) психолого-педагогічна культура: знання психології та 

педагогіки в інтересах навчання й виховання учнівського колективу, формування нових 

якостей у вихованців; використання відповідних методів впливу на всіх учасників 
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навчально-виховного процесу; налагодження комунікацій, ділового й міжособистісного 

спілкування; 3) управлінська культура: знання теорії та процесів управління, їх 

закономірностей, властивостей, функціонування змісту, видів, форм і методів педагогічної 

діяльності; 4) організаційна культура: знання організаційних характеристик процесів 

управління, виявлення його учасників та їх взаємодія; попереднє проектування та всебічне 

впорядкування, чіткість, послідовність усіх видів і моделей методичної роботи. 

На нашу думку,  процес формування управлінської культури у майбутніх 

вихователів дошкільних установ повиннен включати в себе такі процеси: 1) пізнання, 

націлене на оволодіння предметним змістом управлінської культури вихователя; 

2) розвиток, націлений на оволодіння психологічним змістом управлінської культури 

вихователя; 3) виховання, націлене на оволодіння морально-етичним змістом 

управлінської культури вихователя; 4) навчання, націлене на оволодіння соціальним 

змістом управлінської культури вихователя.    

Таким чином, управлінська культура вихователя дошкільних закладів – це частина 

його суб’єктивної культури, яка є орієнтованою основою для успішного здійснення 

навчально-виховного процесу вихованців.  
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Тамара Гуменникова 

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ МАУП», Україна 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У підготовці майбутніх педагогів до особистісно орієнтованого виховання 

важливою складовою виступає категорія свободи вибору. Якщо студент – майбутній 

педагог зуміє обрати власну траєкторію професійного та особистісного саморозвитку, то 

він зможе у подальшій виховній діяльності допомогти зорієнтуватися дитині на цінність 

свободи вибору. Ця свобода стосується насамперед вибору власної траєкторії моральної 

поведінки, ініціативності, творчості, пізнавальної сфери відповідно до можливостей і 

потреб дитини. Освітньо-виховні програми не мають стримувати розвиток особистості 

дитини, обмежувати її право на успіх, пред’являти нереальні вимоги, прирікаючи на 

постійні невдачі. 

Свобода вибору означає відповідальність за зроблений вибір. Індивідуалізація 

освітніх проблем можлива, якщо у підготовці студента можна відмовитися від орієнтації 

на однакові обов’язкові результати для всіх. Диференціація результатів професійної 

підготовки здійснюється за двома напрямами: ступенем підготовки й термінами 

досягнення належного рівня. Загальний розвиток педагогічної думки сприяв 

фундаменталізації науково-теоретичних засад особистісно орієнтованої педагогіки як 

науки в цілому, створив основи для обґрунтування її ключових категорій, розробки 

сучасних концепцій гуманістичної освіти та виховання. 

Особливості організації особистісно орієнтованого виховання пов’язані з 

еволюцією педагогічного ідеалу XVIII-XIX століть з погляду формування концепції 

особистості та зародження особистісно орієнтованого підходу, відродження ідей 

української педагогічної антропології. 

На початку XVIII століття оновлюється національно-державна ідея: на зміну 

релігійній ментальності приходять нові світські принципи, головний з яких – «служіння 

країні» як основа національно-культурної ідентифікації. Державність в Україні стає 

предметом культу. Однак новий етикет стимулював особистісний розвиток, але діяльність 

людини визначалася не свободою, а потребами держави. Зміна суспільного світогляду 

передбачала зміну педагогічного ідеалу. Передумовами, що вплинули на зміну орієнтирів 

педагогіки в Україні, були: 

 вплив ідей античності, європейського Відродження, епохи Просвітництва; 

 активізація ідей української народної педагогіки та їх випереджальний розвиток; 

 піднесення ролі Києво-Могилянської академії як центру вітчизняної науки. 

Особистісно орієнтоване виховання є складним міждисциплінарним явищем, яке 

багатогранно осмислюється в руслі філософського, психологічного та педагогічного 

знання як основний концепт індивідуального й суспільного розвитку людини. 
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У філософській думці формується ідеалістичне, матеріалістичне та діалектичне 

бачення руху людини до вершин досконалості. Ідеалістичне розуміння базується на 

визнанні самоцінності особистості як суто внутрішньої активності, спрямованої на 

розвиток духовності, збагачення внутрішнього світу людини шляхом актуалізації її 

можливостей. 

Матеріалістичний підхід характеризує особистісно орієнтований підхід як 

переважно зовнішню активність індивіда, спрямовану на досягнення суспільно заданого й 

соціально обумовленого ідеалу розумової, фізичної та моральної досконалості шляхом 

корекції власної діяльності та поведінки відповідно до норм і цінностей певного 

суспільства з метою забезпечення гідного існування. У діалектичному підході 

гармонізуються ідеалістичні та матеріалістичні погляди на природу особистісно 

орієнтованого підходу до людини на засадах єдності протилежностей і пріоритетності 

гуманістичних Цінностей, відповідно до чого розвиток особистості тлумачиться як 

активність, спрямована і на збагачення внутрішнього світу, і на вдосконалення зовнішніх 

проявів людини. 

Психологічні аспекти вивчення феномена особистісно орієнтованого виховання 

розкривають механізми й закономірності особистого зростання людини. Зарубіжні 

психологічні теорії розвитку особистості наголошують на унікальності, потенційній 

позитивності й здатності до особистісного розвитку та саморозвитку внутрішньої природи 

людини. Вітчизняна психологічна думка радянського періоду трактує виховання як 

суспільний феномен, соціально обумовлений, зовнішньо активний і суспільно значущий 

процес, що забезпечує досягнення людиною максимально повної відповідності 

соціальним нормам, ідеалам, вимогам. Сучасні діалектичні теорії розвитку особистості 

сприяють трансформації зарубіжних і вітчизняних психологічних підходів до визначення 

сутності й змісту особистісного розвитку, самовдосконалення особистості на засадах 

суб’єктності особи та прагнення до найвищої досконалості «акме» в усіх сферах її 

життєдіяльності. 

Безпосередньо педагогічна проблематика виховання особи стості виявляє 

продуктивні шляхи і засоби посилення внутрішньої самотворчої активності та 

розвивається в контексті полісуб’єктності педагогічної парадигми. 

Розвиток української освіти в останні роки ускладнюється кризовою ситуацією в 

усіх сферах життя, що знаходить свій вияв із середини 80-х років і характеризується 

ознаками системності. Разом з тим «система освіти» включає в себе категорії методології, 

цілевизначення, принципові основи, зміст засобів виховання, навчання й організації. 

Відповідальність педагогічної науки та вчителів, що працюють з означеними категоріями 

ніби автоматично переноситься на організаторів політичних та економічних реформ. 

Виникає феномен подвійної безвідповідальності – держава і вчителі шукають «винних», у 

той самий час школа працює в інерційному режимі, продовжуючи освітню діяльність за 

траєкторією, продиктованою змінами політико-економічної ситуації. У такій ситуації 

виникло багато освітніх проектів, які стали справою кожного вченого або вчителя, але на 

законодавчому рівні вони не знаходять підтримки. Отже, вчителі стали заручниками 

безсистемної діяльності держави. 

Натомість дістали розповсюдження різні зарубіжні проекти, далекі від української 

специфіки та особливостей традиційної української школи.  
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Нині порушені три важливих принципи освіти, розроблені ще в XIX столітті 

В. Розановим:  

1. Індивідуальності (особистість не виховувалася та не розвивалася);  

2. Цілісності (неможливо дробити знання, емоції, почуття);  

3. Єдності типу (всі цінності, що мають вплив на розвиток особистості, повинні мати 

одне джерело культури) [2]. 

Все більшої гостроти набуває проблема виховання, як пріоритетна сфера 

педагогічної діяльності. Відсутність уваги традиційної педагогіки до проблем особистості 

викликає кризи особистісних сенсів. Сьогодні виховання не дає відповіді на запитання: як 

жити гідно? Коли виховання не може відповісти на животрепетне питання, воно перестає 

бути потрібним. До виховних проблем продовжує належати проблема формування 

індивідуальної своєрідності особистості, виховання особистості, що приносить користь і 

собі, і оточуючим, ідея державності та виховання громадянина. 

На сучасному етапі розвитку педагогіки збагачується її термінологічний словник. 

З’являються нові терміни: особистісно орієнтований підхід, освітній простір, особистісно 

орієнтоване виховання, особистісний розвиток, компетентність саморозвитку, 

самоменеджменту вчителя тощо. Всі вони потребують окремого тлумачення. Потребує 

цього і термін «педагогічна культура» як складова загальнолюдської культури, котра 

інтегрує історико-педагогічний досвід і регулюючий досвід педагогічної діяльності. 

Сьогодні педагогічна культура набуває все більшого гуманістичного сенсу, суть якого – в 

ціннісному ставленні до дитини. Щоб розвинути та оформити таке ставлення, потрібен 

педагог нового покоління з новою педагогічною свідомістю. 

Тим часом нові цінності та складові педагогічної свідомості сьогодення – культура 

гідності, взаєморозуміння, взаємодії, діалогічного спілкування, орієнтація освіти на 

особистісні структури свідомості, цінності особистості, партнерства, педагогічної 

підтримки саморозвитку, самоменеджменту й самовизначення, творчого співробітництва 

– не визначають становлення такого типу вчителя – педагога, що виступає посередником 

між культурою пізнання, поведінки, творчості, світовою, українською та регіональною 

культурою і студентом педвишу й учнем. 

Нинішнє право кожної школи, ВНЗ, коледжу на самостійний вибір освітніх 

програм призвело до різкого зростання псевдоноваторства. Практично кожний навчальний 

заклад має «власну» концепцію гуманістичної освіти, де поняття «особистість», 

«гуманістична освіта», «суб’єкт освітньо-виховних процесів» та ін. розглядаються за 

звичною схемою: тільки впливаючи на дитину, можна сформувати її як «гуманну» 

особистість. Ідеї тиску, опіки, прийняття учителем на себе організаторських і 

управлінських рішень, підміна природної дитячої активності силовими методами стають 

причиною не тільки знецінення гуманістичної освіти, але й знецінення та деформації 

особистості учня, студента, яких позбавляють головної потреби бути самостійним і 

вільним. Вони автоматично потрапляють під повну залежність від учителя, викладача і в 

результаті стають інфантильними, пасивними споживачами «готового» знання та дій. Як 

середня, так і вища школа традиційно не довіряють своїм учням, студентам, не вірять в їх 

здатність самостійно мислити, бути інтелектуально розвинутою, творчою особистістю, 

надаючи перевагу «наповненню» пам’яті, а не розвитку свідомості. 

Всі існуючі раніше теорії – технократичні за своєю суттю: об’єктивний підхід до 

людини, недостатнє врахування індивідуальності, знаннєва, а не особистісна орієнтація, 
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дегуманізований характер виховання, тобто закрите суспільство – закрита освіта. 

Методологія існуючої підготовки у ВНЗ не передбачає звернення студента і вчителя до 

наповненої змістом, ціннісної освіти. Вона орієнтує на виконання навчальних та 

виховуючих дій, обумовлених традиційною схемою надання готових знань і досвіду 

поведінки. Цей необхідний компонент освіти в сучасних умовах недостатній і 

малоефективний. Разом з тим він знижує педагогічну культуру вчителя до рівня 

ретрансляції знань та менторства у вихованні. Не може майбутній учитель, якого готують 

у руслі технократичної педагогіки, здійснювати у своїй педагогічній діяльності вкрай 

необхідний сьогодні особистісний підхід у вихованні й навчанні дитини. 

Централізована традиційна система освіти зжила себе, на її місці народжується 

нова система єдиного освітнього простору, основа якої – особистісно орієнтований підхід 

до дитини. 

Особистісний підхід в освіті, що виступає першоосновою особистісно 

орієнтованого виховання, проголошений важливою тенденцією сучасної педагогічної 

теорії та практики (І. Бех, М. Гузик, О. Бондаревська, В. Гінецинський, В. Ільїн, 

М. Кларін, І. Колеснікова, С. Підмазін, О. Тряпіцина, Г. Цукерман, В. Белль, П. Брендван, 

Дж. Найсбитт, М. Полані, Дж. Шваб та ін.), хоча однозначного визначення йому ні вчені, 

ні педагоги-практики не дають. Саме тому, як стверджує В. Сєріков, є всі підстави 

говорити про множинність тлумачень концепцій особистісно орієнтованої освіти [3, с. 19]. 

До найбільш відомих слід віднести такі: 

1. Особистісно орієнтований підхід в освіті на рівні масової педагогічної свідомості 

– це етико-гуманістичний принцип спілкування педагога й вихованців. Так, про 

сприйняття дитини як особистості наголошували Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, М. Монтессорі, 

сучасні вчителі-новатори, що надали йому форми «педагогіки співробітництва». 

2. Особистісно орієнтований підхід – синтез напрямів педагогічної діяльності 

навколо особистості вихованця, тому все, що має місце в педагогічному процесі, 

педагогічне лише тією мірою, якою працює на цю мету. 

3. Особистісно орієнтований підхід – пояснювальний принцип, що розкриває 

механізм особистісних новоутворень у педагогічному процесі. Сенс полягає в тому, що 

зміни у життєдіяльності людини не можуть бути зрозумілими без усвідомлення їх місця й 

ролі в самореалізації особистості. 

4. Особистісно орієнтований підхід – принцип свободи особистості в освітньому 

процесі, виборі пріоритетів розвитку, освітніх «маршрутів», формування власного, 

особистісного сприймання навколишнього середовища. 

5. У радянський період у педагогічній науці особистісно орієнтований підхід 

розглядався як виховання особистості із «заданими» якостями, як формування «нової 

людини», еталону в умовах його розвитку в освітній системі. 

6. Особистісно орієнтований підхід – пріоритет індивідуальності в освіті та 

вихованні. 

7. Особистісно орієнтований підхід – побудова особливого виду педагогічної 

діяльності зі специфічними завданнями, метою, технологіями, орієнтованими на розвиток 

та саморозвиток особистісних якостей індивіда. 

Звернення сьогодні до ідей гуманності в освіті цілком закономірне. Як зазначає 

Н. Абрамова, сучасна педагогічна наука й система освіти потребують «методологічної 

паузи, тому що вчасне усвідомлення цілей і напрямів є усвідомленою запорукою 
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найкоротшого шляху для їх здійснення» [1]. Методологічна пауза вже проявляється у 

запитах педагогів, психологів і філософів на філософське, антропологічне знання, в 

усвідомленні цілей і завдань освіти в умовах інтенсивного цивілізаційного розвитку. 

Гуманізація виступає кардинальним завданням реформування освіти, від 

розв’язання якого значною мірою залежить майбутнє України. Саме гуманістичні 

принципи виступили головними нормативами стилю сучасного наукового мислення. Хоча 

ідеї гуманізму мають велике історичне минуле, вони й сьогодні виступають орієнтирами 

розвитку суспільства й культури. Одним із завдань гуманізації освіти виступає розробка 

та реалізація особистісної орієнтації в навчанні й вихованні. 

Розвиток світової освітньої системи, становлення її філософсько-освітньої 

парадигми, розуміння освіти як процесу, спрямованого на розширення можливостей 

компетентного вибору особистісного шляху та на саморозвиток особистості, передбачає 

принципові зміни в організації вищої та післявузівської освіти психолого-педагогічного 

напряму.  
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СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЕКТНОГО МИСЛЕННЯ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Реалізація сучасних проектних завдань неможлива без освічених фахівців. При 

плануванні освіти майбутніх вчителів технології, педагогам необхідно враховувати, що 

дана професія характеризується особливим типом освіченості, яка сполучає розвинене 

художнє мислення, властиве представникам пластичних мистецтв, і раціональне 

мислення, властиве фахівцям інженерної та конструкторської діяльності. Таке поєднання 

дає нове поняття – проектне мислення, розвиток якого стає актуальним завданням 

сучасної освіти. 

Категорія «мислення» вже давно досліджується різними науками. Відповідно до 

підходів аналізу даної категорії, мислення визначається як: 

 активний процес відображення об’єктивного світу у поняттях., судженнях, теоріях, 

як рух думки, що розкриває зв’язок між окремого до загального та від загального до 

окремого [1, с. 84]; 

 внутрішня діяльність психіки, за допомогою якої мозок виявляє загальні об’єктивні 

відносини та структури речей і використовує їх для цільової регуляції дій [2, с. 206]; 

 як вища розумова діяльність, яка тісно пов’язана з дією та зміною світу [3, с. 55], 

тощо. 

Нам видається за доцільне використовувати визначення, яке наводиться у 

педагогічному енциклопедичному словнику, згідно з яким мислення – це опосередковане 
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відображення зовнішнього світу, яке спирається на враження від реальності і надає 

людині можливість у залежності від засвоєних нею знань, умінь та навичок правильно 

оперувати інформацією, успішно планувати свою діяльність та поведінку.  

Якщо застосувати це визначення до теми нашого дослідження, то доходимо 

висновку, що проектне мислення майбутніх вчителів технології  – це особлива форма 

психічної діяльності людини, яка поєднує у собі різноманітні види розумових операцій, 

направлені на формування проектного задуму, вироблення оптимальних рішень 

проектних творчих завдань, вибір матеріалів та засобів відображення і візуалізації, 

планування творчого процесу професійної діяльності з урахуванням специфіки проектної 

ситуації. 

Малюнок 1  

Трактовки поняття «дивергентне мислення» 

 

 
 

Проектне мислення не можна відносити до вузької, спеціалізованої форми 

мислення. Специфіка проектного мислення майбутнього вчителя технології у тому, що у 

процесі проектного навчання приймає участь його наочно-дієве, наочно-образне та 

абстрактно-логічне мислення. Основу проектного мислення складає креативне (творче) 

мислення, направлене на створення нового, чогось такого, що раніше не створювалося.  

Найбільш повно і точно процес пошуку різних і у той же час рівнозначно 

правильних ідей відносно одного й того ж об’єкта або вирішення однієї й тієї ж задачі 

описано у роботах Дж. Гілфорда [4], який у основу творчого мислення покладає так зване 

«дивергентне мислення». Різні трактовки даного поняття представлено на мал. 1. 

Узагальнюючи різні погляди, можна зробити припущення, що дивергентне 

мислення є базовою основою творчого і репродуктивного мислення і за допомогою 

розвитку асоціативності сприяє формуванню проектного мислення. Саму модель 

формування проектного мислення можна представити наступним чином (мал. 2). 

Своєрідність проектного мислення у тому, що його результати виявляються не 

лише у логічних висновках, а у конкретних образах, що відрізняє його від мислення 

наукового. Для повного розкриття проектного мислення важливо виховати певні навички, 

які розвивають спостережливість, уяву і саму здатність мислити образами. 

Оскільки у основі проектного мислення лежить мислення дивергентне, доцільно 

припустити, що розвиток дивергентного мислення сприятиме формуванню проектного. 
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Малюнок  2  

Модель формування проектного мислення 

 

 
Аналіз праць багатьох дослідників дозволяє виділити ряд загальних рекомендацій 

для розвитку дивергентного (відповідно, і формування проектного) мислення: 

- при викладі навчального матеріалу завжди потрібно пропонувати альтернативи, 

не можна встановлювати лише одну точку зору; 

- не можна давати лише один варіант вирішення завдання, потрібно запропонувати 

декілька варіантів; 

- потрібно надавати можливість студенту висказати альтернативну точку зору, а не 

обмежувати його у його судженнях (для цього потрібно використовувати такі методи 

розвитку дивергентного мислення як діалог, бесіда, дискусія). 

Особливості проектного мислення проявляються також в умінні передбачати 

майбутнє, використовуючи для цього певні процедури. Зокрема, це стосується 

структурування й переструктурування інформації про об’єкт, про ситуацію його розвитку, 

його зовнішні і внутрішні зв’язки, майбутній стан. Серед характеристик, які 

«відповідають» за породження нових думок, ідей, рішень, особливо виділяють 

паралельність, критичність, креативність, методологічність, проблемність мислення. 

Проектному мисленню властива також рефлексивність, здатність до відчуження, 

відсторонення від спостережуваних явищ і процесів. 

Поряд з перерахованими властивостями проектний тип мислення відрізняється 

дисциплінованістю, здатністю до структурування, умінням бачити зв’язки усередині 

об’єкта і його із зовнішнім середовищем, іти за логікою побудови нормованих розумових 

процедур. 

В контексті професійної направленості майбутніх вчителів технології потрібно 

розглядати творчу діяльність студентів як багатоаспектний міждисциплінарний процес, 

спрямований на актуалізацію проектного мислення, який включає: 

- придбання навичок формулювання проблеми постановки загальних та локальних 

завдань; 

- оволодіння навичками отримання та творчого використання інформації у різних 

областях знань; 

ОСНОВА 
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Креативні асоціації Репродуктивні асоціації 
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- художнє осмислення процесів формо- та стилеутворення; 

- створення, сприйняття художніх образів та оперування ними у різних аспектах 

діяльності; 

- вільне володіння практичними навичками різних видів декоративно-прикладного-

мистецтва; 

- розуміння взаємозв’язку культурних традицій і новацій у конструюванні та 

моделюванні одягу; 

- розвиток критичного рефлексивного мислення в оцінці продуктів процесу 

створення одягу; 

- особистісний розвиток та професійну самореалізацію у творчості. 

Аналіз дослідницьких робіт з педагогіка та практика показують, що сьогодні є 

необхідність пошуку нових шляхів у формуванні проектного мислення студентів. Тож, 

можна зробити висновок про необхідність моделювання процесу формування проектного 

мислення майбутнього вчителя технології. 

 

1. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – СПб., Питер, 1999. – 720 с. 

2. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов / Д. И. Фельдштейна. – М. : 

Институт практической психологии, 1996. – 304 с. 

3. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Лабиринт, 1999. – 352 с. 

4. Guilford Y. P. The nature of human intelligence / Y. P. Guilford.  – N. Y. : Mc-GawHill, 1967. – 341 р. 

 

Тетяна Жаровцева  

ДЗ «Південноукраїнський національний  

педагогічний університет ім. К. Ушинського», Україна 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НЕБЛАГОПОЛУЧНОЇ СІМ’Ї –  

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

В сучасних умовах пришвидшеного розвитку інновацій у дошкільних закладах 

освіти, підвищений інтерес і дослідників (Г. Бочкарьова, І. Деміна, Г. Мінковський, 

Т. Шульга та ін.), у соціуму в цілому до неблагополучних сімей – тих, у яких наявні 

дефекти виховання. Справа в тому, що йдеться про синонім асоціальної сім’ї, де дитина 

відчуває емоційний дискомфорт, не може знайти своє місце в сім’ї, а потім і в житті, а це 

надалі спричиняє формування в неї асоціальної поведінки [1]. Відтак, актуалізується 

проблема здатності насамперед вихователя дошкільного закладу освіти до педагогічного 

супроводу неблагополучної сім’ї вихованців. Зауважимо, що у психологічних 

дослідженнях поняття «готовність до діяльності» розглядається як відповідність до такого 

психічного стану особистості якою є «установка», тому готовність до певної діяльності 

передбачає реалізація соціальної установки. Водночас, наявність у педагога 

сформованості установки на педагогічну діяльність не вичерпує всього поняття 

«готовність», а виступає лише особистісним компонентом його структури.  

Приймаючи до уваги наведені вище думки, ми вважаємо, що готовність фахівців 

дошкільної освіти до роботи з неблагополучною сім’єю є не просто психолого-

педагогічною характеристикою: розкриття її змісту варто розглядати на стикові 

філософських, соціальних, психолого-педагогічних, методичних і творчих проблем. 
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Зміст і структура професійної готовності педагога дошкільної освіти аналізуються 

у професіограммах І. Ю. Єрофєєвої, У. Ш. Ібрагімова, Л. В. Позняк та ін., де представлені 

численні характеристики готовності, докладно розкриті необхідні якості особистості, 

знання й уміння  педагога, потрібні для його успішної діяльності. 

При визначені знань, умінь і навичок професійної готовності вихователів до роботи 

з сім’єю ми виходили з того, що у процесі цієї діяльності педагог-дошкільник вирішує 

безліч завдань: як спеціальних, так і загальнопедагогічних. Такий  підхід обумовлюється 

специфікою його роботи, спрямованої не стільки на навчальну діяльність, скільки на 

організацію виховно-освітнього процесу в цілому.  

Професійні знання ми розуміємо як результат пізнання студентами наукових засад, 

фактів, явищ професійної діяльності, їх зв’язків, властивостей і відносин. 

Визначаючи вміння, ми виходили з того, що професійні вміння передбачають 

свідоме оволодіння діяльністю, що включає: формування в майбутніх педагогів мотивів 

діяльності, усвідомлення соціальної значущості діяльності, професійної відповідальності 

перед суспільством, можливість безпосереднього спілкування з дітьми з неблагополучних 

сімей і участі у формуванні їх особистості. 

У філософському плані професійна готовність розглядається як об’єктивний 

процес, в основі якого є певні закономірності:  

 Зумовленість системи загальнопедагогічної готовності потребами соціально-

педагогічного і духовного розвитку суспільства, завданням у галузі формування 

особистості;  

 Відповідність змісту, форм і методів до загальнопедагогічного рівня розвитку 

педагогічної науки і практики, характеру і змісту педагогічної праці; 

 Виховання і розвитку майбутніх педагогів у процесі загальнопедагогічної 

підготовки; 

 Взаємозв’язок цілей, функцій, змісту й методів загальнопедагогічної готовності 

студентів педагогічних вищих навчальних закладів; 

 Залежність якості загальнопедагогічних знань, умінь і навичок від характеру, 

змісту, форм і методів організації навчально-виховної, навчально-практичної, самостійної 

практичної діяльності студентів; 

 Залежність змісту й методів загальнопедагогічної готовності від індивідуальних 

здібностей студентів. 

Філософський аспект можна виділити й у змісті професійної готовності студентів 

вищої педагогічної школи, говорячи про взаємозв’язок загального й індивідуального: 

 Компонент змісту, його осердя – це фундаментальні знання в галузі педагогіки, 

що здобуваються у процесі вивчення нормативних, обов’язкових педагогічних дисциплін. 

У структурі цього осердя провідне місце займають такі знання як-то: про закономірності, 

принципи і методи навчання, про шляхи наукової організації навчально-виховного 

процесу, про дитину як об’єкт і суб’єкт виховання; 

 Процес навчання і педагогічному ВНЗ тільки тоді сприятиме розвиткові 

творчості майбутніх педагогів, коли їм буде надана можливість самостійного вибору; 

 Самостійна робота студентів за інтересами, спрямована на розвиток 

індивідуальних творчих здібностей, індивідуального стилю діяльності. 

Ці положення закладають фундамент у формуванні цілісної системи майбутньої 

діяльності, а її основами майбутній педагог опановує насамперед у процесі вивчення 
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психолого-педагогічних, спеціальних і суспільно-політичних дисциплін, і чим вищим є 

науковий рівень їхнього викладання, тим цілеспрямованіше й ширше здійснюється 

професійна підготовка. 

Отже, ми можемо стверджувати, що процес формування професійної готовності – 

це багатошарове утворення, усім компоненти якого є взаємозалежними і 

взаємообумовленими, а відсутність у майбутнього педагога хоч би одного з них 

обов’язково призведе до виникнення диспропорцій у структурі особистості фахівця. 

Попри уваги науковців до проблематики професійної готовності фахівця до 

певного сегменту професійної діяльності, недостатньо визначеним залишається 

своєрідність здатності саме вихователя дошкільного закладу освіти до педагогічного 

супроводу неблагополучної сім’ї дитини дошкільного віку [2]. Багаторічні дослідження 

проведені нами  у цьому ракурсі засвідчили про доцільність важливим складовими такого 

супроводу вважати: визнання педагогом рівних прав дитини у процесі взаємодії, 

розуміння кожної дитини; наявність педагогічного такту у процесі взаємодії з дітьми і 

батьками; наявність рефлексії у педагогічній діяльності. Так, нові педагогічні концепти, 

що затверджують самоцінність дитинства в житті людини не приводять автоматично до 

зміни сутності педагогічного процесу. Незважаючи на те, що діти можуть у різних формах 

відстоювати свої інтереси, у другій половині дошкільного віку свавілля дорослого, його 

авторитаризм, може підтримуватися самою дитиною. Справді, дорослий втілює в очах 

дитини компетентність і авторитет, він у прямому і переносному значенні дивиться на 

дорослого «знизу вгору». У цих умовах педагогу важко втриматися від спокуси утвердити 

таку позицію, тим більше, що й батьки нерідко сприймають педагога як більш обізнаного 

в питаннях виховання й освіти їхніх дітей. 

Проблема розуміння в педагогіці існувала в різних формах протягом усієї історії 

педагогіки. Спеціальні дослідження переконливо показують, що успіх педагогічної 

діяльності здебільшого визначається вмінням педагога правильно зрозуміти свого 

вихованця (С. М. Кондратьєва, Н. В. Кузьміна, Е. О. Панько й ін.). 

Однак, знання дитини й розуміння її педагогом не гарантують розвиваючого 

характеру педагогічного впливу, якщо дорослий не виявляє поваги до дитини. Так, 

«популярних» дітей вихователі значно частіше, ніж «непопулярних», оцінюють 

позитивно, відзначаючи їхні організаторські вміння, ініціативність, активність у 

діяльності, комунікативні та особистісні якості. Оцінюючи дітей з низьким 

соціометричним статусом, вихователі частіше відзначають такі якості, як скромність, 

інтерес до образотворчої діяльності, прихильність до спокійних ігор. Але  частіше, ніж у 

«популярних» дітей, зауважують у них на недоліки: невміння спілкуватися з іншими 

дітьми, агресивність, злість, невисокі інтелектуальні здібності, слабо розвинене мовлення, 

неакуратність, замкнутість, непевність у собі й ін. Причому, педагоги досить відкрито 

оцінюють дітей: одних часто хвалять, на інших головним чином сваряться. Закономірною 

є також залежність змісту самооцінки дошкільника від оцінки його педагогом. 

З огляду на ту обставину, що в дошкільному віці дитина набуває першого досвіду 

спілкування з дорослими й однолітками, підкреслимо значимість поставленої вимоги до 

педагога дошкільної освіти: педагог через спілкування з дитиною передає їй цінності 

взаєморозуміння між людьми, виступаючи як зразок соціальної поведінки. 

Як відомо, педагогічний такт виступає у двох іпостасях. Перша (внутрішній стан 

педагога, характер його ставлення до дитини та її батьків) досить широко обговорюється в 
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педагогічній літературі стосовно професійно важливих якостей особистості педагога 

дошкільної освіти, оскільки педагогічний такт виступає як одна з таких якостей. Тут же 

нас цікавить та особливість педагогічного такту, що може бути позначена як така, що 

стосується зовнішньої взаємодії – це характеристика поведінки людини у процесі 

взаємодії з іншими людьми. Саме в цьому розумінні ми визначили наявність 

педагогічного такту як фактора професійної діяльності педагога. Такт є вибір і здійснення 

такого заходу педагогічного впливу, що заснований на ставленні до особистості дитини як 

головної цінності.  

Очевидну значущість педагогічного такту дорослого у процесі розвитку адекватної 

соціальної поведінки дітей можна розглядати з кількох позицій. Насамперед, тільки в 

умовах емоційного комфорту у спілкуванні з дорослими діти в перші роки свого життя 

можуть зберегти в собі відкрите прагнення до соціальних контактів узагалі; стійка 

напруженість у подібних ситуаціях призводить до придушення соціальних потреб, 

виникнення страху зазнати невдач у процесі спілкування чи спільної діяльності. Крім 

того, такт припускає акцентування педагогом уваги дітей на достоїнствах, удачах, 

позитивних рисах особистості кожної дитини. Також педагог пропонує дітям зразок 

соціальної поведінки, в основу якої закладено поважне ставлення людини до себе й до 

інших.  

Підкреслимо, що взаємодія педагога з дітьми, як ми вже відзначали, повинна бути 

заснованою на глибокому розумінні внутрішнього світу свого вихованця й особливостях 

дитячого середовища, в якому розвивається дитина в умовах дошкільної установи і сім’ї.  

В якому ступені уявлення педагога про кожного вихованця адекватне 

індивідуальній психологічній дійсності, дорослий може судити тільки завдяки аналізу й 

оцінці результатів власних педагогічних дій, а також в однаковій мірі за реакціями дитини 

на його дії, емоційним станом дитини, за формами поведінки, динамікою її соціальних 

контактів. 

Необхідність рефлексії у процесі діяльності педагога, що працює з дітьми, 

обумовлена граничною рухливістю, пластичністю двох взаємозалежних між собою 

систем, що знаходяться в полі уваги  педагога – дитиною та її сім’єю. Знаходячись у 

сімейному середовищі, дитини може виявляти такі поведінкові риси, які є прихованими в 

умовах контактів у дошкільній установі. 

Вимога рефлексії в педагогічній діяльності пов’язана не тільки безпосередньо з 

об’єктом цієї діяльності. Утвердження нових педагогічних позицій у дошкільній 

педагогіці і, як наслідок цього, розробка та впровадження нових програм роботи з дітьми, 

вимагають від педагога, мета діяльності якого є досить широкою, глибокого знання своїх 

власних особистісних і професійних можливостей і переваг.  

Рефлексія дозволяє педагогу постійно орієнтуватись у змінах, що закономірно 

відбуваються у своїй власній особистості, і від якої значно залежать оцінки дітей та власна 

педагогічна діяльність. У першу чергу, це стосується рівня педагогічної майстерності, 

світогляду, цінностей особистості, психічних і психологічних характеристик, значущих 

для професійної діяльності конкретного педагога. Саме педагогічна рефлексія 

включається, як одна з найбільш важливих, до структури професійних якостей 

особистості педагога всіма вченими, що вивчають педагогічну діяльність. 

Отже, зрозумілою стає значущість відповідальності вихователя, яка покладається 

на нього суспільством з огляду на педагогізацію неблагополучної сім’ї, де виховується 
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дитина дошкільного віку. Конструктивним у цьому контексті видається заохочення 

вихователів до участі у проектній діяльності [3]; не менш вагомим уважаємо участь 

практиків у конкурсі «Разом! Партнерство навчальних закладів і родин», ініційованому 

Інститутом проблем виховання НАПН України з метою створення цілісного виховного 

простору дошкільного закладу освіти, родини в громади. 
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РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Музыкальное мышление есть у каждого человека. Как и другие виды мышления 

развивается оно при условии его использования. 

Анализ специальной литературы показывает, что в настоящий момент не 

существует общепринятого термина «музыкальное мышление». Это связано со 

спецификой и многокомпонентностью данного вида мышления. Однако, можно выделить 

некоторые общие аспекты в исследовании данного феномена. Например, термин 

«музыкальное мышление» рассматривается как: 

 категория историко-стилевого анализа (музыкальное мышление 

определенной эпохи, так называемый эпохальный стиль); 

 музыкальное мышление композитора, т.н. индивидуальный стиль; 

 музыкальное мышление в процессе реальной музыкальной деятельности 

(личностный аспект). 

В ряде исследований музыкальное мышление рассматривается как сложный 

эмоционально-сенсорный процесс познания и оценки музыкального произведения [2, 

с. 217]. В. В. Медушевский рассматривает его как «музыкальное восприятие-мышление». 

На наш взгляд, такой подход наиболее точно отражает специфику данного процесса в 

единстве его основных компонентов. 

Определяется музыкальное мышление следующей системой детерминант: 

музыкальное произведение, общий исторический, жизненный, жанрово-коммуникативный 

контекст, внешние и внутренние (личностные) условия бытия человека, независимо от его 

возраста [2, c. 217]. 

В. В. Медушевский выделяет два слоя музыкального произведения, которые 

определяют процессы музыкального восприятия-мышления: слои «ближайших» и 

«дальнейших» значений (далее мы будем обозначать их как БЗ и ДЗ).  

Слой БЗ предполагает относительно явное выражение музыкального смысла, 

который закреплен в интонационной форме музыки. Музыкальное содержание этого слоя 
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неоднородно: неповторимое «тематическое» содержание; обобщенное содержание стиля, 

формо-структуры, жанра и др. 

Слой ДЗ считается слоем глубинных истолкований, интерпретаций музыкального 

произведения, которые возникают при взаимодействии «ближайшего» содержания 

музыки с социокультурным и жизненным контекстом слушателя. 

Именно в диалектике «ближайших» и «дальнейших» содержаний кроется источник 

индивидуально-слушательских отношений и музыкально-мыслительной деятельности. 

Данные современных научных исследований [2] дают основание утверждать, что у 

детей 4-х – 7-летнего возраста уже можно обнаружить наличие этих двух слоев, типов 

реакций на музыку: интонационно-смысловой и интерпретационный. Оба слоя 

детерминируются индивидуальным и жизненным опытом. 

Формирование и развитие у детей восприятия-мышления (как и всей системы 

музыкальности) происходит как стихийно под влиянием окружающей звуковой среды, так 

и в условиях целенаправленного воздействия (семья, детский сад, школа, 

специализированные учебные заведения).   

К. В. Тарасова  отмечала, что музыкальное восприятие-мышление формируется в 

онтогенезе по-компонентно: от художественно-образного музыкального мышления в 

дошкольном и младшем школьном возрасте до конструктивного [2, c. 224]. 

Ребенок усваивает музыкальный язык, как и обычный, вербальный – неосознанно, 

интуитивно. Как систему в единстве 3-х основных составляющих: семантики, лексики, 

грамматики. При этом вначале постигаются элементарные компоненты каждой из них, 

затем все более сложные. 

В дальнейшем встает вопрос о необходимости осмысления особенностей развития 

музыкального мышления уже в профессиональном контексте. 

Студенту, овладевающему профессией музыканта, необходимо освоить 

музыкальный язык во всем его богатстве и многообразии его «составляющих». 

В независимости от вида выбранной музыкальной деятельности – композитор, 

исполнитель, музыковед, преподаватель музыки, развивается весь комплекс музыкально-

мыслительных операций. Однако, предпочтение отдается тем компонентам обучения, 

которые приоритетны с точки зрения будущей специальности. 

Музыкальный язык, как известно, представляет собой специфическое средство 

материализации, хранения и передачи музыкальной «информации». Это система 

устоявшихся звуковых образований: формальных, связанных с формо-структурами, 

ритмических, ладовых и других моделей, образующих «лексический фонд» музыки. Виды 

и комбинации звукосочетаний (типы т.н. «слов»),  относительно стабильные в каждую 

эпоху, и при этом индивидуально неповторимые у каждого музыкально одаренного 

индивида, – образуют, по словам Б. В. Асафьева, музыкальный «интонационный словарь», 

который живет в сознании данного общества. На его основе композиторы создают 

собственные музыкальные произведения. 

Музыкальный язык – это также система «грамматических норм», правил 

использования, соединения «слов-моделей». Соединение языковых элементов в сложные 

звуковые структуры осуществляется благодаря музыкальной логике. Выделяют три ее 

уровня: 

1) соединение отдельных звуков и созвучий в мотивы – наименьшие структурные 

единицы текста (морфологический уровень); 
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2) соединение мотивов в более крупные единицы – фразы, предложения, периоды 

(синтаксический уровень); 

3) соединение крупных единиц текста в разделы формы, части цикла и 

произведение в целом (композиционный уровень). 

В. В.  Медушевский отмечал, что музыкальный язык – это система связей всех 

материальных звуковых структур с их идеальным смыслом, система художественно-

семантических значений музыкально-звуковых структур. Музыкальный язык (языковый 

слой музыкального мышления) образует 

фундамент всей музыкальной деятельности и делает возможными акты музыкальной 

коммуникации. 

В процессе овладения языком музыки формируется конструктивный тип 

музыкального мышления, оперирующий «внутри-музыкальными элементами». 

Музыкальное творчество, таким образом,  продукт взаимодействия художественно-

образного и конструктивного мышления индивида. Образное и конструктивное начала в 

музыкальном творчестве сплетены и обогащают друг друга. Из их единства возникает и 

реализуется художественный замысел. 

Интерес представляют исследования о соотношении эмоционального и 

рационального в деятельности музыканта-профессионала. В музыковедческой, 

психологической, педагогической и философской литературе существует мнение, что 

дифференцировать эти процессы можно лишь теоретически.  

В процессе профессиональной подготовки музыкантов важным является 

рациональная организация творческих процессов студентов. Не смотря на то, что 

специфика музыкального языка заключается в своеобразном моделировании эмоций и 

воссоздании их в виде реальных звуковых структур. 

Специфическое музыкальное мышление будущего профессионала, 

представляющее собой своеобразную форму музыкального интеллекта, формируется 

последовательно в процессе профессионального обучения в циклах специальных 

дисциплин: исторических, теоретических и практических (исполнительских). 

Целостная система формирования музыкального мышления студента в 

консерватории и  педагогическом вузе опирается на традиционный, складывавшийся 

веками, опыт подготовки музыканта-профессионала, подтвержденный научными 

исследованиями прикладной психологии и педагогики. 

Опыт музыкального обучения показывает, что развитие музыкальных 

способностей, становление музыкального мышления есть процесс трудоемкий, 

последовательно и целенаправленно реализуемый в длительный промежуток времени при 

наличии сильной эмоционально-волевой работы обучаемого. 

Однако, при профессиональной подготовке музыканта возникает  противоречие 

между кратким сроком освоения студентом предметного пространства специальной 

дисциплины и объективными психологическими процессами выработки как отдельных 

умений и навыков, так и музыкального мышления в целом. 

Как мы отмечали выше, музыкальное мышление представляет собой своеобразную 

форму интеллектуального мышления, в котором мыслительная деятельность оперирует 

внутренними музыкально-слуховыми представлениями.  Формирование музыкального 

мышления в учебном процессе в курсах музыкально-исторических дисциплин происходит 

при закреплении умений на следующих основных уровнях: 
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 слушание (восприятие, наблюдение) или чтение глазами нотного текста 

музыкальных произведений классического и традиционного репертуара для создания 

впечатления в памяти и активизации процессов размышления; 

 изучение (анализ) музыкального материала для формулирования суждения, 

мнения, оценки; 

 обоснование суждения при помощи литературного описания. 

Существует достаточное количество методов, которые можно применять при 

профессиональной подготовке музыкантов. Например, такие как: 

 метод размышления о музыке Д. Б. Кабалевского, метод «забегания» вперед и 

«возвращения» назад; 

 метод музыкального обобщения, метод эмоциональной драматургии 

Э. Б. Абдуллина; 

 метод создания композиций Д. Б. Кабалевского и Л. В. Горюновой; 

 метод создания художественного контекста Л. В. Горюновой и др. 

Е. К. Вихтинская отмечает, что при проектировании состава учебно-методического 

комплекса музыкально-исторических дисциплин необходимо учитывать следующие 

аспекты: 

 нормативные требования к курсам учебных дисциплин; 

 роль и значение учебной дисциплины в формировании музыкального 

мышления как основы профессионального; 

 возможности применения вариативных форм учебной деятельности при 

освоении информационного материала различного типа, составляющего проблемное поле 

музыкально-исторических дисциплин; 

 пути реализации личностного потенциала студента на основе индивидуальной 

образовательной траектории; 

 способы обеспечения коррекции и регулирования учебных действий студентов 

на основе осознания ими целей учения; 

 особенности контроля усвоения специфических музыковедческих понятий, 

уровня опыта музыкально-слухового восприятия музыкальных произведений, выработки 

умений и навыков работы с учебной, научной, научно-популярной литературой, 

музыкальным звуковым и нотным материалом, компьютерными обучающими средствами 

[1].  

Большинство исследователей отмечает, что для развития профессионального 

мышления учащегося музыканта необходимо акцентировать внимание именно на его 

исполнительской деятельности. 

Еще И. М. Сеченов отмечал, что мысль усвоена и понята человеком в том случае, 

если она вошла в состав его личного опыта. Это напрямую можно отнести и к 

музыкальной мысли, которая требует персонального опыта, чтобы ассимилироваться  

музыкальным сознанием. 

Именно игра на музыкальном инструменте обеспечивает обучающемуся «личный», 

самостоятельно обретенный опыт, что создает необходимую основу для различных 

музыкально-мыслительных операций и способствует их успешному протеканию. 

Специальные наблюдения показывают, что музыкально-мыслительные процессы, 

имея в качестве своей опоры игровую практику, собственноручное использование 



68 

 

действий, попадают в условия, максимально благоприятствующие их образованию и 

протеканию [2, c. 248]. 

Таким образом, овладение музыкальным языком в процессе развития восприятия – 

мышления способствует формированию музыкальной способности индивида как 

способности музыкального мышления. Музыковедами доказано, что процесс 

формирования музыкального мышления не может ограничиваться только познанием 

аналитической стороны музыкального языка. Оно формируется в онтогенезе по-

компонентно: от становления интонационной стороны музыкального языка к 

аналитической.   

Следовательно, аналитическая сторона музыкального образования должна быть 

встроенной в интонационную и представлять собой составную часть теории и практики 

развития восприятия-мышления индивида. 

В связи с тем, что музыкальный интеллект является продуктом накопления, 

ассимиляции и последующей переработки соответствующих знаний,  можно сделать 

следующий вывод: чем шире и разнообразнее общие и специальные знания обучающегося 

музыке, тем благоприятнее перспективы развития музыкального мышления как 

профессионального.  
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Подготовка учителей начальной школы в системе непрерывного образования 

рассматривается в республике Молдова, исходя из Базового куррикулума, который 

представляет собой концептуальные, аксиологические содержательные и 

методологические рамки непрерывного образования дидактических кадров и указывает на 

пересмотр их параметров и постоянное развитие. 

Современному молдавскому обществу, характеризующемуся состоянием 

модернизации системы образования, стремлением привести еѐ в соответствие 

европейским стандартам качества, требуются специалисты высокого уровня: 

конкурентоспособные на рынке труда, компетентные, ответственные, свободно 

владеющие своей профессией, ориентированные в смежных областях деятельности, 
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способные к эффективной работе по специальности на уровне европейских стандартов, 

готовые к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности». 

Один из модулей, который изучают слушатели курсов повышения квалификации в 

Бельцком государственном университете им. А. Руссо – «инклюзивное образование», что 

обусловлено задачами по реализации правительственной программы развития 

инклюзивного образования в РМ на период 2011-2020 гг. 

Важное обстоятельство этого периода – готовность системы образования, и 

начальной школы меняться, изучать отечественный и зарубежный опыт, применять новые 

принципы образования, непосредственно касающиеся детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Внедряя опыт развития инклюзивного образования ряда европейских стран, мы 

пришли к выводу о необходимости эволюционного характера изменений образовательной 

среды. Учитывая, что развитые страны затратили несколько десятилетий для перехода от 

«медицинской модели», подразумевающей изоляцию (сегрегацию), к моделям 

«нормализации» и «включения», то в Молдове этот процесс должен быть форсирован на 

основе анализа международного опыта, но с учетом специфики и условий современного 

молдавского образования. 

Поэтому непрерывное профессиональное образование в данном аспекте призвано 

развивать компетенции, необходимые для реализации новых профессиональных ролей и 

функций, которые предстоит выполнять учителю по психолого-педагогической 

поддержке младших школьников имеющих особые образовательные потребности. 

Наиболее значимыми для изучения являются следующие темы:  

- возрастные и психолого-педагогические особенности детей с различными 

нарушениями развития;  

- методы диагностики, позволяющие выявлять особые образовательные 

потребности детей;  

-  организация личностно-ориентированного взаимодействия; 

-  создание инклюзивной среды в учреждении;  

- модели и типы инклюзивного обучения; 

-  организация работы в команде.  

В Молдове внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с 

трудностями организации так называемой «безбарьерной среды», но прежде всего с 

проблемами социального свойства. Они включают в себя распространенные стереотипы и 

предрассудки в отношении детей с особенностями развития, неготовность учителей, детей 

и их родителей принять новые принципы образования, недоверие и критику относительно 

самой идеи включить таких детей в совместное обучение [4].  

Учитывая, что инклюзивная образовательная практика в нашей республике 

достаточно ограниченна и во многом экспериментальна, педагоги нуждаются в 

специализированной комплексной помощи в области коррекционной педагогики, 

специальной и педагогической психологии, в понимании и реализации подходов к 

индивидуализации обучения детей с особыми образовательными потребностями. Но 

самое важное, чему должны научиться педагогики массовой школы, – это работать с 

разными детьми, и учитывать это многообразие в своѐм педагогическом подходе к 

каждому.  
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Изучение опыта учителей, работающих с детьми ОВЗ, показало, что развитие 

инклюзивного образования должно строиться на инновационной основе, что позволит 

соединить усилия науки и практики, организовать целенаправленный поиск и стремление 

получить обновление позиции всех субъектов инклюзивного образования, 

соответствовать новым, европейским критериям качества результатов деятельности. 

Поэтому куррикулум повышения квалификации учителей начальных классов в 

аспекте инклюзии нацеливает слушателей на педагогический поиск, экспериментальную 

работу, новаторскую смелость в решении проблем инклюзии. 

В этой связи преподаватели, работающие на курсах повышения квалификации, 

считают важной работу по формированию педагогического мышления учителей, развитие 

их авторской позиции в условиях инклюзивной деятельности. 

Реализовать эту задачу во многом помогает принцип индивидуализации обучения 

слушателей, который предполагает не только изучение образовательных потребностей 

дидактических кадров, но и содействие в их развитии. Это обеспечивается возможностью 

выбора из пакета образовательных услуг курсов темы, представляющих наибольший 

интерес, форму организации своей деятельности на курсах, построение собственного пути 

индивидуального развития. 

Предоставляя возможность выбора, слушатель курсов должен на основании 

самооценивания собственной деятельности предоставить доказательства своего выбора 

относительно всех аспектов деятельности в период повышения квалификации на курсах. 

Мы считаем, что самооценивание профессиональной деятельности, рефлексия и 

опытное обучение – важные факторы, определяющие успех. 

Е. Unianu, исследовавшая подготовку дидактических кадров в РМ, указывает, что 

каждый педагог приходит на курсы повышения квалификации с определенным опытом, а 

обмен таким опытом вносит позитивный вклад в подготовку кадров, которые встречают 

много трудностей в решении проблем инклюзивного образования из-за отсутствия этого 

опыта [2]. 

В работе курсов повышения квалификации мы стремимся уйти от чрезмерного 

контроля и управления деятельностью слушателей, так как считаем, что не внешние 

воздействия, а внутренняя мотивация обеспечивают успех в их инклюзивной подготовке.  

Давая право решать в отношении своего профессионального развития, мы 

стремимся содействовать их способности к самообучению, обеспечивая, таким образом, 

методологическую и мотивационную базу для дальнейшего совершенствования в области 

инклюзивного образования. 

Учитывая то, что инклюзивное образование предполагает конструктивистские 

компетенции взаимодействия, особое внимание в работе курсов уделяется 

совершенствованию профессиональных умений учителей в установлении партнѐрских 

отношений с детьми, родителями, коллегами с учѐтом их психосоциальных особенностей 

и образовательной ситуации. Для этого слушателям предлагается тренинг «Общение 

учителя в инклюзивном пространстве», где они отрабатывают умения коммуникативного 

взаимодействия, учатся проявлять такт, толерантность, эмпатию, поддержку, принимать 

различия учащихся. 

Тренинг предполагает обучение учителей установлению контактов и 

сотрудничества при решении проблем детей с ОВЗ как со специалистами 

образовательного учреждения, так и медицины, и социальной службы. 
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Таким образом, подготовка учителей начальной школы в области инклюзивного 

образования – одна из актуальных проблем системы непрерывного образования, которая 

требует дальнейшей научной разработки и совершенствования. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  

 

У процесі демократизації українського суспільства та гуманізації освіти 

переглядаються й потребують переосмислення як терміни, так і змістове наповнення 

понять «інвалідність», «вади розвитку». Теоретики освіти (І. Бех, І. Звєрєва, М. Шеремет 

та ін.) і педагоги-практики (Л. Бічева, Л. Вінжега, М. Свєтік та ін.) схиляються до 

узагальненішого визначення поняття «діти з особливими потребами», що зміщує акцент з 

особливостей самої дитини на систему освіти, яка має допомогти дитині розкритися у 

процесі здобуття знань і адаптуватися до суспільства. 

«Діти з особливими потребами – поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї 

освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально-

вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків)» [2, с. 9]. 

Відповідно до сучасного погляду на особистість дитини, освітня модель також 

зазнає змін. Якщо раніше вважалося, що створення окремих спеціалізованих закладів 

освіти для дітей – це еталон освітньої моделі, то зараз парадигма змінюється в бік того, що 

діти з особливими потребами мають навчатися разом з іншими у звичайних школах. Така 

модель навчання має низку переваг, перш за все, у плані соціалізації особистості.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, які забезпечують можливість 

дитини з особливими освітніми потребами реалізовувати своє право на освіту та 

навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання. 

Інклюзія (від  Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх 

громадян у соціальному житті [2, с. 10]. 

За даними Держкомстату в Україні станом на 01.01.2015 р. налічувалося 125 тис. 

дітей-інвалідів. Проте загальна кількість дітей, які підпадають під широку категорію «з 

особливими потребами», набагато вища. За різними експертними оцінками таких 

налічується близько 330 тис. (якщо розрахувати за європейською класифікацією, куди 

потрапляють також діти біженців та інші неочевидні категорії) [1, с. 57]. На сьогодні в 

Україні формується мережа закладів медико-соціальної, фізичної реабілітації дітей з 
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порушенням у розвитку. Станом на 01.01.2015 р. в Україні працює 82 центри соціально-

психологічної реабілатації дітей (9 із них знаходяться в Одеській обл.) [1, с. 76]. При 

цьому статистика показує, що в області 7582 дитини-інваліда [1, с. 57].  

Загальна кількість дітей з вадами психофізичного розвитку в Одеській обл. – 53 

тис. Кількість дітей, інтегрованих у спеціальні загальноосвітні навчальні заклади 

інтернатного типу – 2539, у ДНЗ – 2160, ЗНЗ – 2435. 

За індивідуальною формою навчання освіту здобувають 736 дітей. В Одеській обл. 

відкрито 44 інклюзивні класи, де навчаються 80 дітей. Слід зазначити, що інклюзивна 

форма навчання впроваджується і в систему  позашкільної освіти.  

Станом на 01.01.2016 р. загальна кількість дітей шкільного віку з особливими 

освітніми потребами по м. Ізмаїл складає 111 осіб,  64 з них відвідують ЗНЗ. 

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця 

вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. 

Зауважимо на тому, що інклюзивна освіта – це спосіб розвитку не тільки дітей з 

особливими потребами, але й звичайних школярів й суспільства  в цілому. Діти вчаться 

толерантному ставленню до інакших від себе, вчаться допомагати, налагоджувати 

комунікативний контакт з людьми, які відрізняються від них. Це сприяє створенню 

гармонійного суспільства.  

Тім Лорман виділяє сім стовпів, котрі є запорукою успіху інклюзивної освіти.  

Перший стовп – це позитивне ставлення вчителів до моделі інклюзивної освіти. 

Віра в успіх учнів з особливими потребами зумовлює і вибір методів роботи, які 

допоможуть розкритися такій дитині. «Позитивне ставлення до інклюзивної освіти 

необхідно формувати на всіх рівнях – від системи навчання студентів педагогічних 

навчальних закладів до підвищення кваліфікації досвідчених учителів-практиків» [3, с. 5]. 

Другий стовп – це політика і лідерство, спрямовані на надання підтримки. Для 

розвитку інклюзії необхідні умови, створені на законодавчому рівні. Національна 

політика у цьому питанні має заохочувати розвиток такої моделі освіти. Крім того, 

підтримка має надходити й від інших ланок керівництва, зокрема, директорів шкіл. 

Третій стовп пов’язаний з подоланням організаційних незручностей у школі 

(перехід із кабінету в кабінет, адаптація до нових учителів тощо).  

Четвертий стовп – це гнучка навчальна програма й викладання. Зарубіжні 

дослідники неодноразово зазначають, що слід відходити від директивних програм до 

більш творчого розподілу матеріалу. Крім цього, вчителям треба дібрати методологічний 

інструментарій, аби подати цей матеріал доступно для всіх учнів у класі.  

П’ятий стовп – залучення громади. Перш за все, йдеться про плідну співпрацю з 

батьками. Однак корегуючи цей пункт під реалії регіону, можемо зазначити  необхідність 

залучення до навчання в умовах інклюзії громадські організації, волонтерські корпуси.  

Змістовна рефлексія визначається наступним ефективним пунктом. Серед 

інструментів рефлексії учителя – анкети й щоденники, відвідування уроків колег, тобто 

постійне спостереження.  

Сьомий стовп – навчання і ресурси. Цей пункт наголошує на необхідності 

підвищення кваліфікації учителів, які працюють в інклюзивній школі. У цьому може 

допомогти зв’язок між школою та університетом. Також тут йдеться про розвиток 

матеріально-технічної бази й розумне використання ресурсів.  
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Отже, перехід вітчизняної системи освіти до  інклюзії не може бути 

одномоментним, до того ж супроводжується низкою труднощів, пов’язаних з 

організаційними, кадровими та моральними (під чим розуміємо готовність суспільства до 

відкритості у навчанні) чинниками. Проте, оскільки реформа освіти вимагає ефективності 

освіти (а ефективною може бути лише школа, що забезпечує успішний розвиток саме всіх 

учнів, починаючи з початкової школи), інклюзія в освіті – це нагальна потреба сучасного 

демократичного українського суспільства. Зміни мають відбуватися на всіх рівнях, у тому 

числі сільських школах і малочисельних закладах освіти. А це вимагає внесення 

педагогічно вмотивованих коректив у навчальні плани, якісної підготовки кваліфікованих 

спеціалістів, які здатні творчо та з вірою в позитивний результат навчати всіх дітей у 

класі.  

 

1. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства / відп. за вип. О. О. Карамзіна – К. : Державна 

служба статистики України, 2014. – 77 с.  

2.  Колупаєва А. А. Інклюзивна школа: особливості організації та управління / А. А. Колупаєва, Н. З Софій, 

Ю. М. Найда. – К. : 2007. – 128 с. 

3. Лорман Т. Сім стовпів інклюзивної освіти / Т. Лорман // Дефектологія. особлива дитина: навчання та 

виховання. – 2010. – № 3. – С. 3-11.  

4. Основи інклюзивної освіти / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська. – К. : А.С.К., 2012. – 

308 с.  
 

    Ярослав Кічук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

  

ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ВИШУ 

           

Процеси глобалізації і інтеграції, що є суттєвою ознакою третього тисячоліття, 

актуалізують здатність особистості до гнучкої взаємодії як із іншими суб’єктами 

діяльності, так і в ракурсі динамічних змін, які відбуваються в соціумі. Особливої 

гостроти у цьому плані набуває компетенція мобільної життєтворчості особистості, що 

зумовлює і науковий (П. Блац, Г. Бородовський, О. Данкен, С. Крапиневський, 

А. Макаренка), і суто практичний (А. Карпова, А. Матуленіс, Р. Пріма, В. Шубкіна) 

інтерес до мобільності, зокрема, як особистісно-професійної якості. З огляду на 

заангажовану у вітчизняну вищу школу європейську кредитно-трансферну 

накопичувальну систему (ЄКТС) навіть на законодавчому рівні уточнене поняття 

«академічна мобільність» як можливість учасників освітнього процесу навчати, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому навчальному закладі 

(науковій установі) на території України чи поза її межами [1, с. 2]. Ці ідеї закладено у 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», втілення яких пов’язане із можливостями, 

які відкриває Угода між Україною та ЄС про участь у Програмі Європейського Союзу з 

наукових досліджень та інновацій «Горизонт – 2020». 

 Аналіз наукового фонду з проблематики професійної педагогіки засвідчує, що 

мобільність є тим явищем, яке складає предмет наукового дослідження вже на рівні 

фундаментального доробку, зокрема, О. Архангельського, Л. Вершининої, Л. Горюнової, 

Є. Іванченко, Ю. Калиновського, Р. Пріми. Наукові розробки у цьому плані започатковані 
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ще й у площині вивчення міжнародної мобільності майбутніх фахівців [2], а також в логіці 

розвитку означеної особистісно-професійної якості у підсистемі «молодший спеціаліст – 

бакалавр – магістр» (Е. Морильова, М. Пазюкова).  

 Загальноприйнятною є позиція науковців щодо виключного значення професійної 

мобільності у контексті сучасних наукових уявлень про визнання конструктивною думку 

А. Маслоу, що за мобільною особистістю без перебільшення – майбутнє прогресивних 

професійних і суспільних змін, оскільки така генерація фахівців спроможна «упевнено 

дивитися у завтрашній день, розраховуючи на свою здатність імпровізувати в ситуації, що 

ніколи раніше не виникала» [3, с. 61]. 

 Слід уважати наближеність в психологічній науці поняття «мобільність» до 

поняття «рух». Зокрема, йдеться (за Ю. Кулюткіним) про такі характеристики 

мобільності: гнучкість, відкритість, широта і багатогранність мислення, критичність. До 

того ж існує думка (Дж. Гілфорд), що мобільність пов’язана з такими параметрами 

мислення, як конвенгерність, дивергентність, із рефлексивними його механізмами. У 

цьому слід убачати психологічне пояснення, чому сформована мобільність і забезпечує 

самореалізацію інтелектуальної активності особистості. 

 Ми поділяємо дослідницьку позицію тих науковців, які, осмислюючи  

феноменологію професійної мобільності, пов’язують її з компетентністю. А саме: 

означений конструкт виступає важливою складовою професійної компетентності 

особистості. До того ж професійна мобільність виступає як родове поняття по 

відношенню до професіоналізації; в ньому доцільно розрізняти характеристики і 

особистісного, і фахового, і діяльнісного ґатунку [4, с. 12].  

Професійна компетентність педагога є визначальною у випереджувальній функції 

освіти. Можна погодитися із думкою (зокрема, М. Пазюнової) про доречність убачати 

взаємозв’язок мобільності особистості, суспільства і системи професійної підготовки 

фахівця. Поняття «професійна мобільність» учені вважають багатогранним і складним, а 

його ознаками розглядають рухливість, дієвість, швидкість, гнучкість, активність. 

Намагаючись сформувати цю особистісно-професійну якість у студентів – майбутніх 

фахівців соціономічних професій  – визнано важливим запровадження 

міждисциплінарного підходу. Означена якість особистості, як вважають науковці, 

проявляється у її здатності переключатися на іншу діяльність або змінювати види 

діяльності, при цьому «у просторі своєї професії»; це вимагає високого рівня узагальнень 

суто професійно значущих  знань, умінь їх удосконалювати й самостійно здобувати, 

готовності  до оперативного відбору та реалізації певних завдань, базуючись при цьому як 

на передовому досвіді з фаху, так і на гуманістичному світобаченні.  

 У вітчизняній професійній педагогіці вже набули виразності методологічні 

орієнтири та теоретико-наукові засади дослідження феноменології професійної 

мобільності майбутнього фахівця-соціономіста.  

 Аналіз накопиченого досвіду щодо формування професійної мобільності 

спеціалістів соціономічної сфери на основному етапі їх фахового становлення – в умовах 

вищої школи, переконливо засвідчує про наявність у вітчизняних вишах низку протиріч. 

Саморефлексія багаторічної практико-орієнтованої діяльності у вищих навчальних 

закладах обумовлює правомірність розглядати в якості ключового таке протиріччя: між 

соціальним запитом на підготовку професійно мобільного фахівця-соціономіста – 

вагомого чинника готовності соціуму до якісних змін – та ще й досі не розробленого 
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технологічного концепту щодо практичного розв’язання вище окресленого завдання у 

сучасному виші. Важливою передумовою запобігання такої неузгодженості ми вбачаємо у 

врахуванні кращого, насамперед, європейського досвіду у цьому плані та творче 

запозичення конструктивних ідей, що містить цей досвід, у практику вітчизняних вишів з 

акцентом на національні надбання.  

 Так, відомим в Україні є здійснене професором Чернецькі Казімеж докторське 

дослідження «Психологія професійного розвитку особистості»; це дослідження виконане 

у Вищій школі педагогічних умінь та управління Міністерства освіти Польщі. У доробку 

науковця містяться оригінальні методики роботи з різними віковими групами молоді та 

дорослого населення. Природний інтерес становлять й ініціативи, виявлені Центрально-

Східно-Європейським клубом професійної освіти за сприяння Європейського фонду 

професій (ЄФПО), створеного Європейським Союзом і вважається, що подібним міг би 

бути й підхід щодо проблематики професійної мобільності студентів вишів [5, с. 371-373].  

 Англійські науковці (С. Кейпл, М. Ліск, Т. Тернер) небезпідставно порівнюють 

діяльність педагога, як фахівця, із айсбергом, підніжжя якого містить безліч елементів 

професійної компетентності. Натомість ефективною вважають лише таку педагогічну 

діяльність, яка містить у собі такі компоненти: знання предмета, педагогічні вміння та 

навички, позитивне самосприйняття і прагнення до психолого-педагогічно доцільних 

міжособистісних взаємин. Оскільки вища педагогічна школа – ключовий етап формування 

здатності педагога до творчості, мобільності і його позитивної Я-концепції, то дослідники, 

які вивчають доробок Е. Стоунса та його послідовників – розробників психолого-

педагогічного підходу, де базовою є теорія взаємозв’язку процесу навчання і учіння, 

критичного вивчення особистої теорії та практики педагогічної діяльності, ефективних 

факторів створення атмосфери в аудиторії, внутрішнього задоволення як стимула на 

учіння, – доводять усі переваги практико-орієнтованої моделі розвитку і професійної 

мобільності майбутніх педагогів [6]. 

 Значний і науковий, і суто практичний інтерес становить досвід конструктивного 

розв’язання проблеми формування професійної мобільності студентів, які навчаються за 

Європейською кредитно-трансферною системою. У цьому ракурсі відомою є й плідна 

діяльність, спрямована на розвиток професійної мобільності студентів, спеціального 

товариства промоутерів, які опікуються найбільшими навчальними закладами Польщі. 

Зокрема, члени товариства виконують роль порадників щодо впровадження системи 

пунктів ECTS [7, с. 123-126].  

 Нині відбувається зміна культурної парадигми в країнах Європейського Союзу у 

зв’язку з реалізацією ідеї застосування потенціалу освіти задля протистояння чисельним 

викликам; з-поміж, останніх, зокрема, для постсоціалістичних країн ЄС, вважають 

порівняно низький рівень зрілості громадянського суспільства. У цьому ракурсі 

актуалізуються результати фундаментального дослідження, проведеного у 2016 році 

Л. Вьоссманном і Г. Щютцем на замовлення Європейської комісії – «Ефективність та 

справедливість в Європейських  системах освіти та професійної підготовки». Так, одним із 

інструментів посилення ефективності та справедливості у зазначеному дослідженні з-

поміж інших визнано й підвищення професійної мобільності студентства, що базується на 

фундаментальній пропедевтичній роботі на етапі набуття учнівською молоддю повної 

середньої освіти, що триває в державах-членах ЄС не менше 12 років. Принагідно 
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зазначимо, що лідерами, які демонструють значну динаміку у порівнянні з іншим 

країнами спільноти, науковці вважають Литву, Кіпр та Польщу  [8, с. 34]. 

Багаторічний досвід практико-орієнтованого навчання студентів з метою 

формування їх професійної мобільності як особистісної якості, показує наступне. По-

перше, такий студент набуває здатність перемикатися на родинні професійні види 

діяльності, причому «у просторі майбутнього професійного праці». По-друге, ставлячи 

перед собою завдання підготувати майбутнього професійно мобільного фахівця, сучасна 

вища школа повинна, з одного боку, забезпечити високий рівень узагальнень власне-

професійних знань, умінь і навичок, готовність студента самостійно їх набувати, а, з 

іншого, збагачувати особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців щодо 

компетентного і оперативного ними відбору з системи цих знань, умінь і навичок у тій 

сукупності, яка дозволяє успішно вирішувати завдання, зумовлені реаліями освітньої 

дійсності. Принципово важливими виступають, на нашу думку, два аспекти: 

сформованість у студента гуманістичного світосприйняття і готовність до вивчення, 

узагальнення, творчого використання тих інновацій, які склалися в освітній сфері. 

Таким чином, будь-яка проблема, що виникає у навчально-виховному процесі 

сучасного вищого навчального закладу у зв’язку з новими завданнями, може бути успішно 

вирішена лише в площині практико-орієнтованого підходу. Тільки в такому ракурсі 

представляється можливим осмислення конструктивності нововведень в усталену систему 

професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Інформаційна епоха та глобалізація, що розгортаються в сучасних освітніх та 

соціально-політичних процесах нашої держави, вимагають формування креативної, 

творчої особистості. Вочевидь, що найбільш ефективно це відбувається через систему 

освіти. Здобуваючи знання, формуючи відповідні компетенції, особистість, що навчається, 

виховує свій теоретичний і практичний розум, здобуває навички творчості, вміння 
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працювати з людьми, навчати і виховувати інших. Університет має підготувати такого 

педагога, який зможе забезпечити підготовку особистостей, здатних відповісти на 

виклики епохи власною креативністю і творчістю. Зрозуміло, майбутні педагоги самі 

мають оволодіти аналогічними якостями. Вбачається, що найбільші можливості для цього 

створює педагогічна практика, яка у цьому вимірі постає як умова, засіб і результат 

формування креативності та творчості майбутнього вчителя.  

Поряд з цим, в статті буде реалізовано мету з визначення філософського та 

освітнього вимірів творчого потенціалу майбутнього педагога. Актуальність цієї мети є 

очевидною. Оскільки зміна освітніх орієнтирів з формування педагога, який знає, на 

формування педагога, який здатний перетворювати предмет власної професійної 

діяльності й забезпечувати її інноваційний результат на сьогодні є вирішальною. 

Здобутки філософії освіти виступають чи не найбільш ґрунтовним методологічним 

підґрунтям творчості особистості та її творчого потенціалу як способу та засобу її 

реалізації. Водночас, в освітньому вимірі проблеми творчості особистості педагога та 

формування його творчого потенціалу в системі професійної підготовки є недостатньо 

розробленими. Оскільки, в більшості педагогічних закладів формування творчості та 

творчого потенціалу майбутніх учителів засобами навчальної та позанавчальної 

діяльності, педагогічної практики, ведеться без належного теоретичного методичного 

супроводу, у результаті чого виникає низка протиріч, поза розв’язанням яких про належну 

ефективність та якість педагогічного процесу не може бути й мови. Враховуючи 

актуальність проблеми та її недостатню опрацьованість, зупинимось на ній більш 

детально. 

Найбільш вагомим філософсько-освітнім виміром творчого потенціалу 

майбутнього педагога є практична природа творчості особистості. Саме цей вимір вказує 

не лише на практичну природу креативності та творчості, але й обумовлює провідну роль 

практичної діяльності особистості у їх формуванні та розвитку. Адже за своєю сутністю 

творчість є проявом людської діяльності, тому поза діяльністю творчість сформуватися не 

може.  

Відповідно, не менш вагомим філософсько-освітнім виміром творчого потенціалу 

майбутнього педагога є діяльнісна основа творчості особистості. Так, в українському 

педагогічному словнику творчість визначається як продуктивна людська діяльність, 

здатна породжувати якісно нові моральні та духовні цінності суспільства [3]. На думку 

Т. Руденко, творчість визначається як продуктивна людська діяльність, яка приводить до 

виникнення чогось нового, якого раніше ніколи не існувало. У творчості людина виявляє 

себе в культурі, створюючи її як нову цінність, як продовження своєї природної сутності. 

Тому серед різних тлумачень цього феномена переважає діяльнісний підхід: це діяльність, 

спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей [5]. 

С. Сисоєва діяльність вважає основою творчості, згідно з якою, сутність людини-

творця виражається в діяльності, але повністю не виявляється в ній. Повністю людська 

сутність виявляється в творчості, що відбиває високий рівень активності людини, 

спрямованої на розв’язання діалектичного протиріччя між «старим і новим», у процесі 

якого долаються межі наявної діяльності, змінюються пороги розпредмечування. І 

творчість, і діяльність спрямовані на перетворення оточуючого світу і самої людини як 

діючого суб’єкта, але діяльність може бути продуктивною і репродуктивною, творчість 

виступає тільки у взаємозв’язку продуктивного і репродуктивного, включаючи не тільки 
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безпосередньо результативні дії, але й мотиви, відношення, погляди, переживання, 

самосвідомість і інші форми прояву людських якостей, які не приводять до певного 

видимого результату [6].  

В контексті педагогічної діяльності розглядає творчість й О. Акімова, розуміючи її 

як продуктивний процес створення нових, оригінальних, соціально значимих продуктів на 

основі єдності усвідомлених (логічних) та неусвідомлених (інтуїтивних) моментів. 

Творчість є атрибутом діяльності, а також набутою через діяльність властивістю, тому 

саме продуктивна навчальна діяльність та включення в неї студента є необхідною умовою 

розвитку здатності до творчості [1]. 

Вагомим філософсько-освітнім виміром творчого потенціалу майбутнього педагога 

є професійна орієнтація творчого потенціалу. Саме професійна орієнтація творчості в 

житті людини та її проекція на систему професійної діяльності дає підстави констатувати 

практичне підґрунтя формування педагогічної творчості. В цілому, у сучасній 

педагогічній науці даний вид творчості трактується як оригінальний і високоефективний 

підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання та 

навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними 

цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, 

критичним використанням передового педагогічного досвіду. Педагогічна творчість 

стосується різних сторін діяльності вчителя – проведення навчальних занять, роботи над 

організацією колективу учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, 

проектування особистості учня, вироблення стратегії й тактики педагогічної діяльності з 

метою оптимального виконання завдань всебічно. 

Як бачимо, педагогічна творчість розглядається як атрибут педагогічної діяльності, 

що виявляється та розвивається через практичні дії педагога у навчально-виховному 

процесі. Зокрема, С. Сисоєва зазначає, що при дослідженні творчості вчителя пріоритет 

віддається діяльнісному підходу. Саме в процесі творчої професійної діяльності 

розкриваються творчі можливості педагога, відбувається їх реалізація та розвиток. За 

таких умов виникає необхідність підготовки вчителя до усвідомлення рівня власної 

творчої професійної педагогічної діяльності, формування у нього потреби аналізувати 

власний педагогічний досвід і впроваджувати педагогічний досвід інших з урахуванням 

своєї творчої індивідуальності [6]. 

На думку Л. Єськової, творчість у педагогічній роботі виявляється у здібності 

вчителя швидко і свідомо аналізувати педагогічну ситуацію, актуалізувати педагогічні 

знання й уміння, з огляду на специфічні умови своєї роботи, у здатності на основі 

наукових знань точно орієнтуватися у сформованій педагогічній ситуації, в умінні швидко 

на неї реагувати й вирішувати виникаючі педагогічні проблеми. І. Харкавців розглядає 

педагогічну творчість як пошуковий, інноваційний процес створення і перетворення 

особистості вихованця, що виявляється, з одного боку, в науковій діяльності педагога 

(спрямованій на розробку нових технологій навчання і на самовдосконалення вчителя), з 

іншого – в творчій педагогічній роботі (оригінальне розв’язання педагогічних завдань, 

розробка нових педагогічних методів, прийомів, застосування педагогічного досвіду в 

нових умовах, удосконалення системи роботи з учнями, імпровізація в педагогічному 

процесі). Під час роботи з учнями вчитель передбачає педагогічні ефекти, впливає на 

уяву, увагу, пізнавальну діяльність учнів, а також звертається до педагогічного 

перевтілення, що робить його діяльність творчим процесом [3]. 
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О. Князева дещо безапеляційно, проте небезпідставно, заявляє, що епоха учених-

енциклопедистів і мислителів-універсалів безповоротно пішла в минуле. Універсалізм 

особистості полягає сьогодні не в обсязі утримуваних в пам’яті відомостей і не в масиві 

оперованих знань з різних дисциплінарних областей, а в опануванні загальної системи 

орієнтації в океані інформації, в створенні жорстких особистісних фільтрів – чітких 

способів відбору цінної інформації, а також у формуванні уміння постійно поповнювати і 

добудовувати свою особистісну систему знань. Головне – не знати, а знати як знайти, як 

швидко добувати необхідні знання в сучасних енциклопедіях або в мережі Інтернету. 

Головне – уміти знаходити шлях до знання, шлях пошуку рішення і уміти робити по 

цьому шляху перші кроки. Освічена людина відрізняється від неосвіченої тим, що може 

плідно вести наукові дослідження або конструювати, успішно і творчо жити і працювати, 

коли, здавалося б, вона вже все забув. Отже, відповідаючи на запитання, що відрізняє 

освічену людину, що ж це за знання, якому не можна виучити, О. Князева вважає, що 

швидше за все, це – загальна здатність мислення, що розвивається в процесі освіти, і 

креативність, здатність обертати наявні теоретичні і практичні знання в стратегії 

вирішення проблем і методи здобуття нового знання в своє власне, особистісне «know 

how» [2]. 

Таким чином, утвердження філософії творчості постає як головна проблема 

сучасної освітньої політики в умовах становлення суспільства знань. Як тлумачать 

психолого-педагогічні дослідження, творчість є сукупністю властивостей особистості, що 

характеризується здатністю визначати проблему, бачити шляхи її розв’язання, 

оригінальністю, можливістю відійти від шаблону. Творчість є особистісною 

характеристикою, яка визначає здатність до творчості і є умовою успішної самореалізації. 

Як показують численні дослідження, творчість не є цілковито вродженою якістю, вона 

розвивається в процесі навчання і виховання в безпосередній активній діяльності завдяки 

цілеспрямованому педагогічному впливу. Формування творчості, а згодом і креативності 

майбутнього педагога – це педагогічне управління індивідуальним становленням 

особистості, що потребує особливої уваги, додаткових педагогічних впливів. Щоб 

формування креативності відповідало сучасним вимогам є необхідним забезпечення 

оптимальних психолого-педагогічних умов. 

Центральне місце у освітній політиці з позиції філософії творчості посідає розвиток 

творчих якостей особистості, як-от: здатність сприймати нові наукові ідеї, аналізувати і 

застосовувати їх в умовах самостійної професійній діяльності. Окремо варто відзначити 

необхідність формування творчого потенціалу майбутнього педагога. Сучасний вчитель 

має готувати мислячу людину спроможну до творчих дій. Вирішити це завдання може 

лише креативна особистість, що здатна до нестандартної педагогічної діяльності та має 

наступні властивості: високий рівень інтелекту, досвід роботи з дітьми, знання 

психологічних особливостей дітей, чуйний характер, почуття гумору, самовдосконалення 

своєї особистості, широкий світогляд, коло різноманітних інтересів, здатність до 

самоаналізу, сміливість, свобода, самовпевненість в собі. Ось комбінація ознак, які 

властиві креативним особистостям, що одночасно підвищують здатність до реалізації 

творчого потенціалу. Говорячи про креативну особистість вчителя, Г. Решетнікова 

виокремлює наступні її властивості:  

- наявність творчого, креативного потенціалу;  

- особистісний стиль творчого пошуку;  
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- наявність мотивів, де провідне місце займає самоствердження;  

- вміння використовувати нові прийоми передачі теоретичного матеріалу на 

практиці;  

- уміння використовувати досвід інших вчителів;  

- здатність експериментувати, розробляти нові науково-практичні методики, 

створювати інновації в педагогічній науці;  

- володіння відповідальністю та вміння приймати рішення в педагогічних ситуаціях 

[3]. 

Узагальнюючи, вказуємо, що вагомим філософсько-освітнім виміром творчого 

потенціалу майбутнього педагога є інноваційно-змінюваний характер творчості 

особистості у процесі реалізації професійної діяльності.  

Формування і розвиток інноваційної здатності особистості, яка розкривається в 

готовності діяти у нетиповій ситуації, орієнтуватися у процесах динамічного оновлення 

суспільства є  пріоритетом у вирішенні головного завдання освіти. Йдеться про, 

вирішення суперечності між домінантністю компонети знань в освіті, який реалізується в 

тому, щоб дати учню знання про існуючий світ. Поряд з цим, зосередженість педагога на 

формуванні особистості учня при якій озброєння особистості методологією інноваційної 

діяльності, зваженої на впровадження нововведень в практику – є першоосновою освіти. 

Аналізуючи освітній аспект переходу до суспільства знань, О. Наумкіна доходить 

висновків, згідно з якими освітня стратегія має бути орієнтована на забезпечення переходу 

до інноваційної моделі, яка передбачає випереджаючий характер розвитку системи освіти 

з тим, щоб підготувати людину до життя в суспільстві знань, де визначальну роль грають 

інтелектуальні ресурси і інновації. Дана модель орієнтована на максимальний розвиток 

творчих здібностей людини, формування сильної мотивації до самоосвіти і саморозвитку, 

до створення новацій. Найважливішим активом в такому суспільстві стають не 

матеріальні ресурси, а інтелект, інформація, знання. Відповідно до цього освітня сфера і 

повинна здійснити процеси модернізації [3]. 

Отже, творчість та творчий потенціал необхідно розглядати як комплексні 

утворення особистості педагога, що формуються через різноманітні види практичної 

діяльності. В контексті проблеми підготовки майбутніх вчителів провідною формою такої 

діяльності стає педагогічна практика.  

Вагомим філософсько-освітнім виміром творчого потенціалу майбутнього педагога 

є практично-методичний характер творчого потенціалу. У цьому контексті саме 

педагогічній практиці належить домінантна роль. Під час педагогічної практики не тільки 

відбувається перевірка теоретичної і практичної підготовки студента до самостійної 

роботи, але й створюються широкі можливості для забезпечення творчого потенціалу 

особистості майбутнього вчителя. В свою чергу Н. Казакова розглядає педагогічну 

практику, з одного боку, як важливу складову професійної підготовки майбутніх учителів, 

спрямовану на закріплення та реалізацію в спеціально створених умовах набутих 

студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь та навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності в школі, з іншого – як засіб творчого 

розвитку та саморозвитку майбутнього вчителя, формування у нього професійно 

значущих якостей і готовності до інноваційної педагогічної діяльності [3]. 

Вочевидь, практика завжди багатша за теорію, яку вивчали студенти в університеті; 

вона – жива реальність, що розвивається; а відтак, вона потребує нових підходів, рішень, 
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діяльності. Л. Манчуленко визначає творчий стиль педагогічної діяльності та описує 

наустпуні умови його формування у педагогічній практиці майбутніх педагогів. Йдеться 

про умови, які забезпечують продуктивність впливу факторів формування творчого стилю 

педагогічної діяльності: 

- застосування знань, умінь та навичок;  

- уміння навчатись, мотиви та інтереси;  

- ставлення до діяльності; потреба у діяльності;  

- стиль стосунків;  

- спрямованість на продуктивність;  

- регулярність та системність;  

- педагогічна позиція;  

- обсяг роботи; 

- здатність до засвоєння;  

- потреба у досягненнях. 

Водночас, ефективність умов визначається й застосуванням таких продуктивних 

методів навчання як ситуативний метод, пізнавальна гра, дискусія, практична робота, 

вправа, розповідь. Зважаючи на це, до організаційно-педагогічних умов формування 

творчого стилю педагогічної діяльності у процесі педпрактики віднесено цілісність 

педагогічної практики, реалізацію ідей проблемного та інноваційно-творчого навчання та 

реалізацію програми, орієнтованої на розвиток творчості студентів [4]. 

Таким чином, значення педагогічної практики як умови, засобу і механізму 

формування творчого потенціалу майбутніх педагогів випливає з практичної природи 

даних особистісних утворень, розвиток яких відбувається через різноманітні форми 

практичної діяльності в умовах реальних педагогічних ситуацій, що вимагають від 

практиканта пошуку нестандартних рішень, самостійності, ініціативності, інновацій. 

Ефективне та результативне формування творчих здібностей майбутніх педагогів 

залежить від підготовки, організації та проведення педагогічної практики, що, зокрема, 

передбачає орієнтацію на найновіші досягнення в педагогічній галузі, освоєння новітніх 

освітніх технологій, формування професійної компетентності, самостійності, 

об’єктивності тощо.  
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ПЕРФЕКЦІОНІЗМ І ПРОКРАСТИНАЦІЯ 

 ЯК ОСОБИСТІСНІ ФАКТОРИ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ 

 

Протягом студентського життя особистість визначається зі своїм професійним 

вибором, набуває почуття дорослості й ідентичності, планує своє майбутнє. Значними є 

навчальні та професійні досягнення, які сприяють впевненості в свої сили, свої здатності 

до продуктивної діяльності, і водночас закладають базу для успішної самореалізації в  

майбутньому. Але перепоною на шляху до таких досягнень може стати прокрастинація, за 

якої студент відкладає на «майбутнє» важливі й актуальні справи та завдання, а також 

прийняття рішень. Ще однією перепоною є перфекціонізм, при якому особистість 

встановлює для себе недосяжно високі стандарти та нереалістичні цілі, що може вплинути 

на виконання роботи або виникнення депресивного стану в студента.  

Закордонні та вітчизняні дослідження свідчать про те, що студенти з високим 

рівнем перфекціонізму та прокрастинації виділяються в особливо небезпечну групу. Для 

них характерні високі показники депресії, тривожності, повсякденний стрес, 

екзаменаційна та соціальна тривожність, у порівнянні зі студентами, у яких показники 

виразу цих рис низькі. Студенти з високим рівнем перфекціонізму та прокрастинації 

більше ніж інші повідомляють про наявність суїцидальних думок. Специфіка вузівського 

навчання також співпадає з віковим ризиком маніфестації психічної патології, яка 

обумовлена значними стресовими навантаженнями, що створюють додаткові умови для 

прояву емоційної дезадаптованості студентів. Тому ці дані надають вивченню взаємодії та 

взаємозв’язку стресу в студентському середовищі з факторами перфекціонізму та 

прокрастинації статус особливо актуального напрямку дослідження. 

Психосоціальні проблеми, вивчення особистісних і міжособистісних факторів 

емоційного напруження у студентів привертають увагу все більшого числа дослідників 

(Є. Дозорцева, М. Кондратьєв, І. Кулагін, Л. Обухова, В. Парамонов, О. Собкін, 

О. Соколова,. А, Прихожан, Н. Толстих та ін.). Феномени перфекціонізму та 

прокрастинації є відносно новим предметом дослідження психології, і на сьогодні 

знаходяться в сфері вивчення численних вітчизняних та зарубіжних вчених (К. Адкінс, 

Н. Гаранян, П. Геввіт, І. Грачова, І. Гуляс, Л. Данилевич, О. Лоза, М. Москова, 

Є. Михайлов, Г. Чепурна, А. Холмогорова, Р. Фрост, Г. Флетт, Р.Слейні та ін.). Існує 

значна кількість науковців, які займаються питаннями, присвяченими проблемі стресу, а 

також проблемі психологічних механізмів стресових реакцій та їх поведінкових проявів 

(М Аршавський, Ю. Александровський, В. Аверін, П. Баранов, Н. Батурін, Ш. Бейлок, 

П. Дукор, У Кенон, Кокс, С. Купер, Р. Лазарус, Ж. Міллер, Роттенберг, Г. Сельє та ін.).  

Питанням взаємодії прокрастинації, перфекціонізму та стресу в дослідженнях 

вчених приділялося значно менше уваги. Каннер зі співавторами припускає, що вплив 

стресу залежить від суб’єктивної оцінки стресогенного випадку. Між перфекціонізмом, 

прокрастинацією та стресом можна передбачити наявність подвійного зв’язку. З одного 

боку, перфекціоністські  та прокрастинаційні установки можуть збільшити частоту та 
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інтенсивність стресових ситуацій, з іншого боку, дезадаптивні поведінкові стратегії 

можуть стати на перешкоді подолання стресу [5]. 

Метою статті є дослідження взаємозв’язку прокрастинації, перфекціонізму та їх 

впливу  на рівень стресу у студентів першого курсу медичного коледжу. 

Ключовими особливостями явища прокрастинація є ірраціональність поведінки в 

сполученні з усвідомленням і розумінням можливостей негативних наслідків. Цей 

феномен за даними Елліса і Кнауса є надзвичайно розповсюдженим серед студентів 

вищих навчальних закладів і складає від 80 до 95%. Майже 75% студентів вважають себе 

хронічними прокрастинаторами, а  50% відкладають важливі справи, наражаючись, як 

наслідок, на постійні проблеми [6]. Студенти, які постійно відкладають реалізацію 

вирішення тих або інших завдань створюють  нагнітання напруженості, гостроту моменту, 

пов’язаного з остаточним строком завершення роботи. Що стосується підготовки 

студентів до іспитів, то часто, як доводять практичні спостереження, вона закінчується 

провалом. 

Схильність до перфекціонізму закладається ще з дитинства і формується батьками. 

Цей складний феномен пов’язаний як із нормальним адаптивним функціонуванням 

людини, так і з її дезадаптацією. Дезадаптаційний перфекціонізм характеризується тим, 

що студент надзвичайно приділяє багато уваги недолікам своєї діяльності, ставить під 

сумнів її результати, не здатен отримати задоволення від праці та піддається остраху 

неуспіху. Він часто завищує очікування, як перед собою, так і перед оточуючими, тому, 

будь-яка ситуація оцінки хворобливо ним сприймається та впливає на його самооцінку. 

Діяльність, що планується відразу сприймається, як нездатна до виконання на певному 

рівні. В зв’язку з цим, часто реакцією на поставлене завдання є прокрастинація, що 

знаходить прояв у відкладанні, як початку діяльності так і її завершення. Дисонанс між 

намаганням до успіху й орієнтацією на майбутнє, на самоствердження і прокрастинацією 

пояснює виникаюче почуття зневіри, незадоволення собою, своєю діяльністю та 

досягненнями. На сьогоднішній день ми маємо факти, які свідчать про те, що 

перфекціоністські установки  можуть збільшувати частоту стрессогенных ситуацій в 

повсякденному житті студента, підсилюють їх передбачення та  ускладнюють можливість 

впоратися з ними [1]. 

Важливість успішності в навчанні, оцінювання знань і умінь може бути для 

студентів настільки гострим, що переходить у категорію безумовно стресових ситуацій. 

Це може відбутися, в тому числі, через перфекціонізм або підвищення оціночної 

тривожності суб’єкта та прояв феномену прокрастинації. 

В нашому дослідженні ми вирішили розглянути гіпотезу, що прокрастинація і 

перфекціонізм впливають на рівень стресостійкості студентів медичного коледжу. 

В експерименті приймали участь 51 студент першого курсу спеціальностей «Медико-

профілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна справа». Вікові показники 

варіювалися від 15 до 17 років. 

Процедура дослідження передбачала застосування методик: діагностування 

прокрастинації (опитувальник К. Лея), діагностування перфекцінізму (опитувальник 

«Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Геввіта та Г. Фієтта), методика 

Г. М. Казанцевої «Діагностика загальної самооцінки особистості»,  Бостонський тест на 

стресостійкість, опитувальник  Ч. Спілбергера  та Ю. Ханіна «Самооцінка тривожності». 

Діагностична програма проводилася в другому семестрі. 
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За результатами діагностування прокрастинації (табл.1), можна зробити висновок, 

що 40% (20 осіб) із числа опитаних студентів експериментальної групи (51 особа) мають 

високий рівень прокрастинації, який ілюструє наявність даної проблеми у великої частини 

студентського середовища медичного коледжу. 

Таблиця 1. 

Результати рівнів прокрастинації (опитувальник К. Лея) 

 

Рівні 

прокрастинації 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Уся вибірка 

(51 особа) 

17 осіб 

(33%) 

14 осіб 

(27%) 

20 осіб  

(40 %) 

 

Результати аналізу рівня перфекціонізму (табл.2) доводять, що переважна 

більшість досліджуваних студентів медичного коледжу 48% (25 осіб) мають середній 

рівень перфекціонізму, але 30% (15 осіб) мають високий рівень. Суттєва частина із числа 

досліджуваних студентів, 22% (11 осіб) виявили низький рівень перфекціонізму, що також 

не є позитивним показником; вони становлять групу ризику з точки зору розвитку в 

подальшому негативних психоемоційних станів, тому ці студенти, як і ті, що показали 

високий рівень перфекціонізму потребують своєчасної профілактики та  психологічної 

корекції перфекціонізму. 

Таблиця 2. 

Результати рівня перфекціонізму («Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. 

Геввіта та Г. Фієтта) 

 

Рівні 

перфекціонізму 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Уся 

вибірка  

(51 особа) 

11 осіб 

(22%) 

25 осіб 

(48%) 

15 осіб  

(30 %) 

 

Для дослідження загальної самооцінки студентів медичного коледжу нами 

використовувалася методика Г. М. Казанцевої «Діагностика загальної самооцінки 

особистості». Опитувальник дозволяє виявити рівень самооцінки, результати діагностики 

наведені в табл. 3. 

Таблиця 3. 

Результати діагностики самооцінки студентів («Діагностика загальної 

самооцінки особистості» Г. Казанцевої) 

Рівні самооцінки (в %) 

Низьки

й 

Середній  Високий Разом 

26,3% 47,4% 26,3% 100% 

 

Аналізуючи наведені дані таблиці 3, можна сказати, що в 26,3% опитаних студентів 

виявився низький рівень самооцінки. Таким студентам типова загальна нестійкість образів 

«я» і думок про себе. Вони більше за інших схильні закриватися від оточуючих, бояться 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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висловлювати свої почуття і свою думку. Особливо вразливі і чутливі до всього, що якось 

зачіпає їх. 47,4% респондентів, кількість яких значна, мають середній, адекватний рівень 

самооцінки. 26,3% студентів показали завищений рівень самооцінки, що свідчить про 

високий рівень перфекціонізму. 

За результатами Бостонського тесту на стресостійкість (табл. 4) з’ясувалося, що 18 

студентів (36%) мають низький рівень, тобто вони схильні до стресів, які справляють 

суттєвий негативний вплив на їх життєдіяльність. У 10 студентів (20%) – середній рівень, 

який означає, що вони піддаються стресовим впливам  і не чинять їм опору. 23 студенти 

(44%) і опитаних мають нормальний рівень стресу, який відповідає мірі напруженості 

життя активного студента. Але, слід пам’ятати, що немає студентів з повною стійкістю до 

стресових ситуацій. 

Таблиця 4. 

Результати опитування на стресостійкість (Болонський тест на 

стресостійкість) 

 

Рівні  Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Нормальни

й рівень 

Уся вибірка 

(51 особа) 

18 осіб 

(36%) 

10 осіб 

(20%) 

23 особи 

(44%) 

 

 Для оцінки реактивної та особистісної тривожності нами використовувалася 

«Шкала тривожності» Ч.  Спілбергера  та Ю. Ханіна.  

Результати дослідження за методикою Ч. Спілбергера та Ю. Ханіна демонструють 

нам низький рівень особистісної тривожності у 79% (40 осіб) респондентів і середній 

рівень тривожності у 21% (11 осіб). Високий рівень тривожності відсутній (табл. 5). 

Таблиця 5. 

Результати особистісної тривожності («Шкала тривожності» Ч.  Спілбергера  та Ю. 

Ханіна) 

Рівні тривожності (в %) 

низьки

й 

середній  високий Разом 

79,0% 21,0% 00% 100% 

За результатами дослідження реактивної тривожності (табл. 6) нами було 

з’ясовано, що низький рівень реактивної тривожності є в наявності у 63,2% студентів (32 

особи), середній рівень у 31,5% (16 осіб), високий рівень мають 5,3% респондентів (3 

особи).  

Таблиця 6. 

Результати реактивної тривожності  («Шкала тривожності» Ч.  Спілбергера  та Ю. 

Ханіна) 

Рівні тривожності (в %) 

Низьки

й 

Середній  Високий Разом 

63,2% 31,5% 5,3% 100% 

Аналіз показників емпіричного дослідження вказує на наявність істотних зв’язків 

між перфекціонізмом та прокрастинацією і відповідно, ці психологічні феномени   
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впливають на рівень стресостійкості членів студентського середовища. Чим вище 

показники перфекціонізму та прокрастинації, тим вище показники компонентів стресу. У 

зв’язку з цим  виникає завдання втілювати в практику науково обґрунтовані програми 

психологічного супроводження життєдіяльності студентів – соціальної групи, яка має 

сильну інтенцію особистісного розвитку. Стає очевидним необхідність забезпечення 

конструктивності прояву перфекціонізму та прокрастинації учасників освітнього процесу. 

Таким чином, можна зробити загальний висновок про зв'язок емоційної 

нестабільності з такими особистісними факторами, як перфекціонізм, прокрастинація, 

тривожність. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів, тому перспективи 

подальших досліджень ми вбачаємо в уточненні  зв’язку параметрів перфекціонізму та 

прокрастинації з факторами стресу студентів вищого навчального закладу та створенні 

формуючих технологій підвищення адаптивності цих психологічних феноменів.  

Перевірка гіпотези про наявність причинно-наслідкових зв’язків між рівнем 

перфекціонізму та прокрастинацією та емоційної дезадаптації потребують, на наш погляд, 

більш складного математичного аналізу. 
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КОНСТРУКТИВНІ ВИХОВНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГА  

ШКОЛИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ 
 

Одним із найважливіших завдань вищої педагогічної школи є підготовка майбутніх 

учителів до реалізації духовно-морального виховання учнівської молоді в навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи. Формування професійної компетентності 

сучасного вчителя розуміється як сукупність певних якостей особистості з високим рівнем 

науково-теоретичних знань, професійно-педагогічних умінь і навичок, завдяки яким він 

здатний творчо працювати в умовах багатокультурного соціуму.  

Метою статті є визначення деяких організаційних та змістових умов удосконалення 

загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів до реалізації морально-духовного 

розвитку школярів і учнівської молоді.  
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У структурі полікультурної компетентності вчителя науковці відокремлюють три 

основні складові: аксіологічну, що є системою загальнолюдських та національних 

цінностей; особистісну – її системоутворюючими елементами є гуманізм, громадянська 

свідомість, національна самосвідомість і толерантність; професійну, що складається з 

культурологічних знань та вмінь [1, с. 64]. 

Зауважимо, що надзвичайно високі вимоги до моралі підростаючого покоління 

традиційно передбачали виховання таких якостей особистості: чесність, порядність, 

правдивість, совісність, справедливість, працелюбність, шанобливе ставлення до людей, 

любов до праці тощо. Питання морального виховання переважно розглядається сьогодні у 

загальному вимірі, а його технологічне й методичне забезпечення не виходить за межі 

позааудиторної роботи з дисциплін педагогічного циклу. Вдосконалення професійно-

педагогічної підготовки студентів до роботи у школі як необхідний елемент включає 

навчання прийомів впливу на вчинки та поведінку дітей. Створенню середовища 

взаємодії, співпраці вихователів і вихованців значною мірою сприяє використання 

вчителем під час спілкування зі школярами різних прийомів педагогічної дії. Передусім 

варто познайомити студентів із визначенням сутності прийому, який включає особливості 

створеної вихователем педагогічної ситуації, змістове наповнення думок і почуттів, котрі 

стають у школяра основою виникнення мотивів поведінки. 

У педагогічній науці загальновідомим є погляд на виховання як організований 

цілеспрямований процес формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості, до 

структурних елементів якого належать мета, завдання, зміст, форми, методи, засоби 

виховання, його результати, а також коригування результатів [3, с. 11]. У цьому зв’язку 

постає проблема побудови низки педагогічних ситуацій, що дозволяють майбутньому 

вчителю компетентно реагувати на безліч більш-менш складних ситуацій, якими насичене 

шкільне життя та на які вчитель має обов’язково відреагувати: запізнення дитини на урок, 

непідготовлене домашнє завдання, сварка з однокласниками, невиконана обіцянка тощо. 

Кожного разу перед учителем стоїть проблема, як відреагувати. Використання прийому 

педагогічної дії як одного зі способів виховного впливу на особистість учня складається, 

перш за все, в тому, що вчитель створює педагогічну ситуацію, несподівану для дитини, 

що викликає у неї здивування своєю несхожістю на традиційну поведінку. Зробити це 

вчителю непросто, оскільки вимагає від нього розуміння особистості дитини, мотивів його 

вчинків, душевного стану тощо. Разом із тим, і часу на роздуми, як правило, немає, бо слід 

одразу ж прийняти рішення й відреагувати на вчинок школяра. А від цього рішення 

залежить  доля дитини: як вона почуватиметься у колективі, у стосунках з учителем та ін. 

Важливо переконати студентів у тому, що знання прийомів та особливостей їх 

використання у майбутній практичній діяльності нерозривно пов’язане з розумінням 

мотивів, цілей учинка дитини й засобів, що ведуть до досягнення означених цілей.  

Педагогічна наука і передовий педагогічний досвід, на думку С. Г. Мельничука [3, 

с. 60], запропонували школі досить ефективні методи організації діяльності, спілкування й 

організації поведінки: педагогічна вимога, гра, вправи, привчання, режим, доручення, 

створення педагогічних ситуацій. Особистість дитини формується внаслідок складної 

взаємодії власних знань і досвіду, порад вихователів та оточуючих людей, засобів масової 

інформації тощо. Оскільки власний життєвий досвід дитини ще недостатній, він часто 

помиляється у виборі цілі та  засобів для її досягнення. Мотиви вчинків переважно позбуті 

соціальної значимості, а прийоми педагогічного впливу, своєю чергою, спрямовані на 
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корекцію поведінки дітей. Прийоми педагогічного впливу варто класифікувати на дві 

групи. До першої відносимо прийоми, які стимулюють появу в дітей позитивних якостей 

на основі виникнення почуття радості, подяки, поваги до вчителя, віри у себе, почуття 

захищеності в колективі тощо. Це такі прийоми, як авансування довірою, прояв 

засмучення, опора на позитив у дитині, уявна байдужість тощо. Друга група прийомів 

викликає у дитини негативні почуття – розчарування, сором, незграбність – і на цій основі 

стримує появу у вихованця негативних якостей особистості. Це прийоми іронії, натяку, 

уявної радості тощо.  

На практичних заняттях з курсу «Педагогіка» першокурсники знайомляться з 

методикою використання вищеназваних груп прийомів у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи. На першому етапі ця робота носить фронтальний характер, а на 

наступному – груповий. Розподілені на групи студенти отримують для осмислення й 

вирішення однакову ситуацію, а після обговорення аналізують та зіставляють прийняті в 

групах рішення. Викладач може також оголосити конкурс на найбільш цікаву педагогічну 

ситуацію, що потребує нестандартного рішення. 

 Модернізація навчально-виховного процесу у вищій школі вимагає від викладача 

педагогічних дисциплін постійного пошуку новітніх технологій виховання в аудиторній 

та позааудиторній роботі. Досвід упровадження програми експериментально-дослідної 

роботи з теми «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів» 

реалізує створення у загальноосвітніх навчальних закладах нової моделі виховної роботи, 

метою, суб’єктом і результатом якої є особистість дитини, її соціальна активність. У 

зв’язку з цим представляє певний інтерес досвід використання модульної системи 

організації виховання за допомогою учнівського самоврядування, батьківської 

громадськості, творчих груп учителів на основі творчих програм, тематичних модулів, 

спеціально створених методик і комп’ютерних програм «Універсал» та «Персонал», котрі 

дають змогу всім учасникам навчально-виховного процесу якомога швидше пізнати 

дитину, побачити її проблеми та визначити потенційні можливості виховних дій. 

Таким чином, практика навчання прийомів педагогічної дії студентів показує, що 

вони починають уважніше ставиться до характеру свого спілкування з дітьми, більше 

розмірковувати над правильністю педагогічних рішень, що приймаються ними у шкільній 

практиці, глибше розуміти дитину, її внутрішній світ і мотиви тих чи інших учинків 

вихованців. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
 

Інтеграція України у світове товариство потребує створення нової системи освіти, 

спрямованої на формування освіченої, гуманно-творчої особистості, а також забезпечення 

умов для найповнішого розкриття її здібностей, задоволення освітніх потреб. Освіта 

визначається як «стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, 

запорука майбутнього» [4, с. 12]. 

Сучасна освіта в Україні, на думку І. Зязюна, має бути тільки гуманістичною: «Хоч 

це не гарантує реального втілення її у життя, бо у нас ще сильні традиції декларативного, 

а й нерідко й спекулятивного гуманізму, та й перехід до реального, істинного гуманізму є 

непростим навіть у теорії, а що вже говорити про практику...» [3, с. 23]. 

Виховання гуманної особистості є одним із найактуальніших завдань гуманізації 

педагогічного процесу. Ідеї гуманістичного виховання й навчання знайшли відображення 

у працях Я. Коменського, який наголошував на тому, що гуманістична спрямованість 

школи визначається батьками, вчителями, навчальними предметами, методами навчання 

та керівництвом навчального закладу. Успіх гуманізації педагогічного процесу вчений 

пов’язував з майстерністю вчителя, який повинен бути «знаючим усі речі; володарем 

речей та самого себе; щоб він себе та все відносив до Бога» [8, с. 97]. Такий учитель ні за 

яких обставин не принизить дитину, а сприятиме розумовому та фізичному розвиткові 

маленької особистості. 

Визначний французький філософ, письменник, педагог Ж.-Ж. Руссо вбачав 

гуманізацію педагогічного процесу в дитячій свободі та людяності вихователя. Він 

наголошував: «…для того, щоб створити людину, треба і самому бути людиною» [8, 

с. 232]. 

Ідеї гуманізму знаходимо і в педагогічній діяльності Й.-Г. Песталоцці [8], який 

зазначав, що процеси навчання та виховання повинні будуватися відповідно до природи 

дитини, тим самим сприяючи розвитку її здібностей. Педагог підкреслював, що саме в 

молодшому шкільному віці дитина більш емоційно відкрита та вразлива і тому треба 

гуманно ставитися до неї. 

Фундаментальне значення для виховання, заснованого на пізнанні людини, 

висвітлюється у працях німецького вченого Р. Штайнера «Виховання дитини з точки зору 

духовної науки» [9]. Він разом з Е. Мольт, директором тютюнової фабрики «Вальдорф-

Асторія», заснував у Штудгарді першу вальдорфську школу в 1919 році, що дало початок 

всесвітньому руху вальдорфських шкіл і дитячих садків. В основу Вальдорфської 

(Штайнерівської) педагогіки була покладена ідея гуманізації педагогічного процесу, 

завдання якої полягає у вихованні духовно вільної особистості, здатної в індивідуальній 

творчості долати консерватизм суспільства. У концепції та практичній діяльності 

Штайнер-школи «закони творчості» органічно поєднувалися із «законами природи» 

дитини. Одним із головних завдань педагога було визначено створення взаємодії учнів, 

учителів і батьків на гуманних засадах. Виховання розглядається як мистецтво, в якому 

суттєву роль відводять вихованню засобами мистецтва. Художнє наповнення навчального 

процесу зміцнює душевні сили і волю завдяки активній художній діяльності. Результатом 

цього є «живе мислення», яке в дитячому віці є результатом навчання [10]. Названих вище 

педагогів об’єднує те, що вони намагалися перетворити авторитарну школу на школу 

людяності. 
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Нам імпонує підхід А. Крамаренко, яка на основі педагогічних ідей А. Макаренка 

виокремила умови гуманізації навчально-виховного процесу. Серед основних учена 

називає такі: шанобливе ставлення до дітей у колективі; створення атмосфери довіри й 

відповідальності за долю кожного вихованця; залучення дитини до творчої діяльності, 

спрямованої на розкриття індивідуальності, виховання почуттів відповідальності, 

обов’язку, самостійності [5]. 

Безперечно, що для молодших школярів, близьких до так званого «художнього 

типу», ефективним засобом гуманізації навчально-виховного процесу є музикотерапія – 

напрям психотерапії, що об’єднує ідеї гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки 

з окремими психотерапевтичними технологіями та займається адаптацією технологій 

психотерапії до проблем дитячого віку (проблеми соціалізації, почуття неповноцінності, 

відчуженості у соціальних контактах, тривожності тощо). Категорія музикотерапії 

використовується у сучасній психолого-педагогічній науці як інтегроване поняття, що 

об’єднує «музику» і «терапію» [6]. На думку Н. Євстігнєєвої, музикотерапія вивчає 

можливості музичного мистецтва в управлінні психічним станом дитини, «лікує», певним 

чином соціалізуючи її [2].  

Л. Виготський [1] наголошував на виховному потенціалі музики, що традиційно 

використовується педагогікою, оскільки емоції, які виникають у процесі спілкування з 

музикою, опосередковано спонукають особистість до здійснення майбутніх дій, формують 

сьогодні певну установку на майбутнє.  

На нашу думку, музикотерапія має можливості для активізації розумової діяльності 

учнів, підвищення їх працездатності, самооцінки, емоційної саморегуляції, особистісного 

розвитку, корекції міжособистісних стосунків, розвитку самоконтролю, уяви, рефлексії, 

емпатії тощо. 

Музикотерапію можна проводити у рецептивній (пасивній), активній та 

інтегративній формах. В умовах початкової школи перевага надається рецептивній 

музикотерапії, що може бути представлена комунікативною (спільне прослуховування 

музики, спрямоване на підтримку контактів взаєморозуміння і довіри); реактивною 

(спрямованою на досягнення катарсису) і регулятивною (яка сприяє зниженню нервово-

психічного напруження) видами. 

Поєднання арт-терапії – «інноваційної освітньої технології «лікування» засобами 

образотворчого мистецтва, а саме малюнком, графікою, живописом, скульптурою для 

гармонійного розвитку особистості» [7, с. 34] з музикотерапією дає змогу розвивати 

правопівкульний (образний) тип мислення. Для цього корисним є малювання під музику. 

В початковій школі ми пропонуємо використовувати спокійну класичну музику для 

релаксації, а короткі та яскраві музичні фрагменти включати в контекст уроків для 

активізації уваги молодших школярів. При цьому важливо враховувати емоційний стан 

дітей. Цікавим для молодших школярів є метод асоціативного пошуку, що 

використовують для зображення на малюнках музичних вражень, які передають настрої, 

навіяні прослуханою музикою. Слід наголосити, що бажаного терапевтичного ефекту 

можна досягти лише за умови щоденного впровадження музикотерапії під час інших видів 

діяльності – малювання, ліплення, конструювання, виконання фізичних вправ тощо. При 

цьому музичний супровід не тільки забезпечить створення цілющої атмосфери, 

особливого терапевтичного клімату, а й слугуватиме головним інструментом для 

реалізації необхідних змін у внутрішньому стані дитини. 
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Таким чином, музикотерапія, проникаючи у сферу освіти, дає можливість 

використовувати унікальні засоби та методи для гуманізації навчально-виховного процесу 

початкової школи.  
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Ася Сучану  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна  

 

ГОТОВНІСТЬ ДО ТЬЮТОРСТВА – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Сучасними теоретиками та практиками соціальної роботи (І. Грига, О. Лисенко, 

І. Минович, О. Савчук, Т. Семигіна та ін.) вироблено рекомендації щодо використання 

найбільш конструктивних підходів до діяльності соціальних служб-інституцій 

соціалізуючого впливу на особистість та їх фахівців соціономічної сфери діяльності щодо 

забезпечення компетентності прицільного впливу на клієнтів. У цьому зв’язку 

підвищений інтерес становлять теоретико-практичні рекомендації дослідників, зокрема, 

відносно соціологічних моделей соціальної роботи [1]. З-поміж останніх 

загальновизнаними є безсумнівної переваги використання у соціальній роботі теорії 

ролей; йдеться про визнання того, що, з одного боку, будь-яка пересічна людина займає 

певні позиції в соціальних структурах, виконуючи у них певні ролі, а, з іншого – про 

розуміння ролі як типового очікування або поведінку, яка «асоційовані» з позиціями 

особистості в соціальних структурах. Саме таким вбачали контекст теорії ролей її 

засновники (Р. Мертон, Д. Мерено, Т. Парсонс). Однією зі свідомо обраних ролей, 

зокрема, магістрантом соціальної роботи виступає тьюторство, яке стає фактично новою 

професією в освіті.  

Маємо зазначити про зростаючий інтерес вітчизняних дослідників до тьюторства, 

що пов’язаний з новопосталим завданням сучасної вищої школи – формування у студентів 

універсальних способів діяльності, як засобів вирішення проблем у різних сферах і видах 
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діяльності, таких як моделювання, прогнозування, системний аналіз, проектування, 

дослідження тощо. 

Слід зауважити, що, оскільки діяльність тьютора є своєрідним напрямом 

педагогічної діяльності, то, безумовно, особливого значення серед професіографічних 

характеристик особистості набуває високий рівень працездатності, комунікабельності, 

активності і саморегулювання, врівноваженості і витримки, здатності вільно керувати 

своєю поведінкою і поведінкою інших. Відтак, пріоритетного значення набуває фахово 

вагома роль  магістранта як суб’єкта тьюторської діяльності. Тому готовність магістранта 

як майбутнього  викладача-науковця до діяльності тьютора доцільно віднести саме до 

особистісно-діяльнісного «рівня педагогічної діяльності». 

Як зазначають дослідники проблематики сучасної вітчизняної вищої школи 

(С. Вітвицька, Н. Кічук, З. Курлянд, В. Радул та ін.), тьюторство тісно пов’язано із 

збагаченням процесу індивідуалізації та забезпеченням студентоцентрованого 

спрямування навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді. З огляду на це, 

підкреслимо, що готовність до тьюторської діяльності доцільно розуміти як інтегровану 

професійну якість особистості, яка включає мотиви, цінності, знання, уміння й особистісні 

якості магістранта, педагога, що врешті-решт обумовлюють  успішність педагогічного 

супроводу та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студента.  

Натомість ще й досі йдеться про феноменологію тьюторства. Дійсно, за 

філософськими довідковими джерелами поняття «феномен» (від гр. – те, що з’являється) – 

має кілька значень: 1) явище, котре досягається в чуттєвому досвіді; 2) об’єкт почуттєвого 

споглядання на відміну від його основної основи – ноумена (як предмету 

інтелектуального споглядання). Останній варіант визначення найбільш узгоджується із 

досліджуваним явищем, яке досягається на чуттєвому рівні на противагу слову. За 

влучним визначенням І. Канта, феномен – будь-яке явище, котре може бути пізнане на 

основі досвіду. Тьюторство, як уже зазначалось, є одним із порівняно нових видів 

педагогічної діяльності. Воно базується на певному досвіді, виступає як система, що 

реалізує інтереси розвитку суспільства, а також тісно пов’язане з історією найбільш 

визнаних європейських університетів, а відтак, безперечно є феноменом. До того ж по суті 

йдеться про новий погляд на навчально-виховний процес сучасного вишу, на 

«персоніфіковане» і, водночас, ціннісне ставлення до окремої особистості, про 

особистісно-орієнтований підхід у процесі становлення суб’єкта навчання, отже, має  

ціннісно-смисловий контекст [2]. 

Результати фундаментальних досліджень (К. О. Абульханова-Славська, 

Л. Б. Орбан-Лембрик, М. І. Дьяченко, Л. О. Кандибович, Н. В. Кузьмінаої та ін.) 

дозволяють стверджувати, що ціннісно-смислова компетентність майбутніх педагогів є 

складовою їхньої готовності до професійної діяльності. До того ж, проведені дослідження 

засвідчують, що у структурі ціннісно-смислової компетентності доцільно виокремлювати 

такі компоненти, як-от: особистісний, змістовний, поведінковий та оцінний. 

Вищеокреслене дозволяє впритул розглянути своєрідність такого педагогічного 

явища, яке перебуває у площині нашого дослідницького інтересу. Не підлягає сумніву, що 

для магістранта соціальної роботи саме ціннісно-смислова компетентність щодо 

тьюторської діяльності виступає важливою складовою готовності його майбутнього 

викладача до професійної діяльності. Так, аналіз психолого-педагогічної літератури у 

цьому аспекті дозволяє виділити навіть складові ціннісно-смислової компетентності 
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тьютора [3]. А саме: особистісний (йдеться, насамперед, про професійну спрямованість 

особистості, студентоцентрованість, де першорядними виступають самоцінність 

особистості студента й цінність життя взагалі, утвердження людини як найвищої цінності, 

навколо якої ґрунтуються всі інші пріоритети), змістовний (що передбачає понятійне 

уявлення майбутніх викладачів про людину, особистісно-професійну самореалізацію 

студента як про значимий сегмент професійної діяльності та сенсу життя), поведінковий 

(який репрезентує сукупність відповідних в аксіологічному аспекті вмінь та навичок, 

принципово важливих для професійної діяльності) та оцінний (вага якого обумовлюється 

тим, що саме цінності є найбільш гнучкою формою регуляції поведінки та діяльності 

людини і ґрунтуються, насамперед, на оцінці, на саморегуляції й самоорганізації шляхом 

вільного вибору ієрархії цінностей та тісно пов’язані з рефлексією). 

У ракурсі зазначеного, додамо ще й таке: вміння організувати взаємодію з 

вихованцями, спілкуватися з ними, управляти їхніми стосунками справедливо вважаються 

найважливішими якостями особистості педагога, які визначають рівень його 

компетентності. Саме через спілкування педагог допомагає підопічним створювати 

картину світу з певною системою цінностей. З огляду на це, навчальний процес можна 

трактувати як своєрідний «груповий смислотвірний контекст», як педагогічну систему 

внутрішніх і зовнішніх факторів спільної взаємодії тьютора й підтьюторних, що впливає 

на особливості їхнього сприйняття, розуміння й перетворення конкретної навчальної 

ситуації. Зазначимо, що саме ціннісно-смислова компетентність майбутнього фахівця з 

соціальної роботи щодо тьюторської діяльності розглядається  нами як важлива складова 

професійної готовності магістранта, котра передбачає його здатність і готовність 

магістранта вибудовувати відкритий простір для особистісного, професійного та 

життєвого самовизначення студентів, здійснювати спеціалізовану діяльність з побудови, 

проектування, супроводу. 

Нам видається правомірним розглядати педагогічно цінним результатом 

професійної підготовки магістра, його готовність, яка  передбачає сформовану 

педагогічну спрямованість, розвинені педагогічні здібності, володіння компетенціями і 

відповідними компетентностями. Принагідно відмітимо, що готовність магістрантів 

соціальної роботи до тьюторства осмисляється нами як інтегрована професійна якість 

особистості, котра зумовлює успішність педагогічного супроводу процесу реалізації, 

насамперед, індивідуальної освітньої траєкторії підопічного у навчально-виховній 

діяльності вишу. 

Зазначимо, що саме ціннісно-смислові орієнтації майбутніх тьюторів – соціальних 

педагогів – розцінено, з одного боку, як важливу складову мотиваційно-смислової сфери 

особистості та всієї її життєдіяльності, оскільки саме вони поєднують у собі спонукальні, 

спрямовуючі та ціннісно-смислові аспекти діяльності людини, а з іншого – як параметр, за 

яким простежується особлива значущість окресленої проблеми. 

Отож, розвиток у майбутніх магістрів – фахівців соціальної роботи –  ціннісно-

смислових орієнтацій на реалізацію демократичних принципів у суспільстві, дозволяє 

озброїти студентську молодь необхідними і достатніми аксіологічними знаннями, 

вміннями щодо набуття ключових компетенцій життєдіяльності в умовах динамічних 

соціальних змін.  
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АКТИВІЗАЦІЯ АУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

– ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 

Автоматизація сучасного виробництва докорінно змінила не тільки характер 

трудової діяльності людини, а й відповідні вимоги до її технічної підготовки, які 

нерозривно пов’язані з уміннями і навичками вільного читання та виконання графічних 

документів. 

Є всі підстави стверджувати, що носієм технічного прогресу в загальноосвітній 

школі виступає вчитель трудового навчання. Тому його професійна підготовка повинна 

передбачати високий рівень сформованих графічних знань та вмінь і, як наслідок цього, – 

високий рівень графічної культури. Адже рівень графічної підготовки школярів 

безпосередньо залежить від рівня підготовки самого вчителя. Тому важливе місце в 

професійній підготовці вчителя трудового навчання займає вивчення ним курсу креслення 

[1]. 

 На жаль, з певних причин багато вступників на факультети вищих педагогічних 

закладів освіти України, де готують вчителів трудового навчання, не вивчали шкільний 

курс креслення. У зв’язку з цим викладання креслення у вищих закладах освіти діє не на 

розширення і поглиблення набутих знань, умінь і навичок, а ставиться в умови 

вимушеного усунення шкільних прогалин, отже, у багатьох випадках вивчення креслення 

студентами  практично починається з нуля, але часові рамки вузівського курсу креслення 

не передбачають для цього належних можливостей. 

З іншого боку, вивчення літературних джерел та практичного наукового фонду 

(І. Голіяд, Г. Райновська, В. Сидоренко) засвідчують, що не існує науково обґрунтованої 

методики навчання креслення майбутніх вчителів трудового навчання. Разом з тим і 

цілеспрямована підготовка викладачів креслення для вищих закладів освіти не 

передбачена. Таким чином кожний викладач, приступаючи до викладання креслення у 

вищому закладі освіти, створює свою методику, спираючись на власний емпіричний 

досвід. Отже визначилася необхідність запропонувати методику проведення занять з 

креслення у вищих навчальних закладах, покликану забезпечити активну навчальну 

діяльність студентів на заняттях. 

Було з’ясовано, що у сучасній психолого-педагогічній науці існують різні погляди 

щодо визначення термінів «навчальна діяльність», «пізнавальна діяльність», «навчально-

пізнавальна діяльність» – їх розглядають як з психолого-педагогічної, так і з галузевої 

точок зору. Різноманітність підходів до вирішення цієї проблеми, запропонованих 

сучасними психологами, педагогами й методистами, свідчить про багатогранність та 

недостатню вивченість її структури [3].  

На основі проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури було 

встановлено, що головна особливість навчальної діяльності полягає в пізнавальних діях, 
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тому що такі дії завжди є активними, а знання можна отримати тільки тоді, коли їх 

здобувають, тобто коли студенти якнайповніше залучаються до пізнавальної діяльності на 

заняттях. Потреба пізнання невідомого спонукає студента до активної пізнавальної 

діяльності. Ми розглядаємо активність як процес безперервної продуктивної роботи, 

спрямований на стимулювання студентів засобами графічних завдань до активної 

розумової діяльності на заняттях, кінцевим результатом якого будуть сформовані графічні 

знання, уміння та навички. 

Активізація навчальної діяльності вимагає застосування різних методів, засобів, 

форм навчання, які спонукають особу до виявлення активності. Для цього потрібна така 

організація процесу пізнання, за якої об’єкт пізнання був би включеним у сферу діяльності 

суб’єкта (студента) і діалектична взаємодія між ними створювала б передумови для 

виявлення активної діяльності особистості. 

Від того наскільки активною виявляється позиція кожного студента під час 

проведення занять з креслення, залежить і результативність його графічної підготовки. 

Тому, виникає потреба широкого використання засобів активізації навчальної діяльності. 

Важливого значення серед засобів активізації навчальної діяльності студентів при 

вивченні графічних дисциплін набуває виконання ними графічних завдань і графічних 

вправ.  

Саморефлексія досвіду роботи в цьому плані довела, що нові підходи до розробки 

графічних завдань пов’язані із фаховою спрямованістю змісту професійної підготовки 

спеціалістів. До того ж  умова завдань не повинна містити готового графічного зображення 

(репродуктивного), а вимагати від студентів самостійної побудови. Сам процес побудови 

має здійснюватися за логікою від окремих графічних елементів до комплексного 

креслення. Принципово важливою є заміна графічної умови завдань натуральними 

деталями (предметами), а також вияв студентом самостійності у виборі графічних 

побудов. 

Не менш сутевими  у зазначенному ракурсі індивідуальність у виборі предмету 

завдання, послідовність, між предметні зв’язки, практичне значення. Під концентрично-

ланцюжковим методом слід розуміти безперервну послідовність тісно пов’язаних між 

собою ланок окремих частин навчального матеріалу, які постійно повторюються на 

поглиблено-розширюючому рівні. 

У складі концентрично-ланцюжкового методу виділяють поєднання двох 

компонентів: 1) концентричного, який включає такий спосіб побудови навчальної 

діяльності, коли окремі частини навчального матеріалу повторюються на рівні, що 

постійно розширюється і поглиблюється; 2) ланцюжкового, коли окремі частини 

навчального матеріалу створюють безперервну низку тісно пов’язаних між собою ланок, а 

зміст знань передається один раз у певній логічній послідовності. Концентрично-

ланцюжковий метод дає можливість кожному студенту постійно повторювати засвоєний 

матеріал, поступово поглиблювати і розширювати свої знання.  

Виходячи із запропонованого методу, студенту на заняттях потрібно створити такі 

умови, за яких він постійно буде задіяний до активної навчальної діяльності із засвоєння 

навчального матеріалу, а не являтиметься пасивним спостерігачем лише того, що пояснює 

викладач. Запропонований метод дає змогу  студентові в логічній послідовності набувати 

теоретичні знання і сприяє формуванню практичних умінь читання і виконання графічних 

документів, постійно їх розширюючи і поглиблюючи. 
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Результативність активізації навчальної діяльності студентів зростає, коли студенти 

на заняттях з креслення систематично самостійно виконують графічні завдання. Для цього 

самостійна робота студентів повинна розглядатися як невід’ємна складова їхньої 

навчальної діяльності на заняттях з креслення. На відміну від В. Буринського, Л. Жарова, 

М. Нікандрова, П. Підкасистого, котрі розглядають самостійну роботу як навчальну 

діяльність, що її студент виконує у позанавчальний час, ми розглядаємо самостійну роботу 

як невід’ємну частину навчального процесу безпосередньо на заняттях з креслення. 

Регулярно організована самостійна робота студентів на заняттях переконує в її високій 

пізнавальній результативності, оскільки студенти безпосередньо самі з’ясовують сутність 

побудови і різноманітні взаємні зв’язки пізнаваних об’єктів. Завдання самостійної роботи 

повинні бути спрямовані не стільки на засвоєння та виконання окремих геометричних 

побудов, скільки на розв’язання графічних завдань. Уміння самостійно працювати 

визначають результативність і якість пізнавальної активності кожного студента, а самі ці 

вміння формуються у процесі навчальної діяльності на заняттях – результатом чого стає 

набуття графічних знань та практичних умінь і навичок [3].  

 Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з креслення вимагає 

застосування різних методів і засобів навчання, які спонукають їх до прояву активності.  
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ПРАКТИКА – ОРІЄНТОВНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ МАГІСТРАНТІВ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Професійно-педагогічна підготовка магістрів технологічної освіти – це складний, 

багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання 

студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення 

майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка виступає з’єднувальною ланкою між 

підготовкою у вищому навчальному закладі та самостійною педагогічною діяльністю 

студентів. Вона дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний досвід, забезпечує 

поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та 

методики навчання технологій з їх практичною педагогічною діяльністю в умовах вищих 

навчальних закладів, реалізує сприятливі передумови для формування основ професійної 

майстерності вчителя. Отже, педагогічна практика є обов'язковою складовою навчального 

процесу в педагогічному університеті. 

Педагогічна практика магістрантів спеціальності технологічна освіта є сукупністю 

науково-педагогічної та науково-дослідницької практик. 
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Науково-дослідна частина практики повинна відповідати напряму наукових 

досліджень студента магістратури.  

У довідковій літературі зазначено, що науково-дослідницька діяльність – це 

розумне упровадження елементів наукових досліджень, елементів творчості в навчальний 

процес, особливістю якої є «чинник суб’єктивного відкриття» нового знання, що має не 

об’єктивну, а лише суб’єктивну значущість і новизну. Тож, мета науково-дослідної роботи 

в магістратурі – підготувати магістранта як до самостійної науково-дослідної роботи, 

основним результатом якої є написання й успішний захист магістерської кваліфікаційної 

роботи, так і до проведення наукових досліджень у складі творчого колективу [1]. 

Формами здійснення науково-дослідницької роботи є: виконання завдань 

наукового керівника відповідно до затвердженого плану науково-дослідної роботи, участь 

у теоретичних семінарах (по тематиці дослідження), науковій роботі кафедри, виступи на 

конференціях молодих учених та в інших наукових конференціях, підготовка й публікація 

тез доповідей, наукових статей, участь у науково-дослідних проектах, які виконуються на 

кафедрі в рамках науково-дослідних програм, підготовка й захист кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

Педагогічний компонент проходження практики полягає у формуванні особистості 

майбутнього викладача вищої школи, у застосуванні теоретичних знань у практичній 

діяльності, засвоєнні педагогічних умінь, набутті, вивченні та аналізу педагогічного 

досвіду. 

Науково-педагогічна (асистентська) практика підсумовує і логічно завершує 

теоретичне навчання студентів, передбачає здійснення викладацької роботи, яка 

передбачає проведення семінарських, практичних та лекційних занять. Зазначені види 

діяльності сприятимуть формуванню у магістрантів практичних навичок і вмінь 

педагогічної діяльності та викладацької майстерності. 

Метою науково-педагоічної практики є: навчити студентів-магістрантів творчо 

використовувати в педагогічній діяльності викладача загальнотехнічних дисциплін та 

методики навчання технологій теоретичні знання і практичні вміння, набуті в процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін, окремих методик і спеціальних дисциплін та 

застосовувати їх на практиці, формування в магістрантів вмінь організовувати навчально-

виховний процес у вищій школі, виховувати інтерес до науково-педагогічної діяльності, 

сформувати навички самоосвітньої творчої діяльності та застосування отриманих знань у 

практичній педагогічній діяльності. 

Формами здійснення науково-педагогічної практики магістрантів є: участь 

магістранта в підготовці і проведенні лекцій та практичних занять з тем, визначених 

керівником магістерської роботи, які відповідають напрямку наукових інтересів 

магістранта; розробка інноваційних методів проведення занять; підготовка ділових ігор, 

матеріалів для практичних робіт, складання завдань і т.д. за завданням наукового 

керівника; участь у проведенні ділових ігор для студентів; участь у перевірці курсових 

робіт і звітів з практик студентів; інші форми робіт, визначені науковим керівником. 

Асистентська практика в умовах магістратури зі спеціальності 8.01010301 

Технологічна освіта базується на змісті професійної діяльності майбутнього викладача, 

який передбачає виконання практичних завдань у процесі викладацької діяльності та 

ведення наукового пошуку у сфері викладання загальнотехнічних дисциплін й методики 

навчання технологій і споріднених наук (психологія, педагогіка тощо) [2, с. 283]. 
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Ми згодні з позицією С. Ящук у тому, що формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутніх магістрів технологічної освіти неможливе без удосконалення 

змісту науково-педагогічної практики, під час якої студент-магістрант набуває досвіду 

практичної діяльності через поглиблення професійно значущих знань, умінь, 

компетентностей у процесі їх застосування, вивчення зарубіжного та вітчизняного 

перспективного педагогічного досвіду, знайомства з новітніми освітніми технологіями, 

методами і прийомами, елементами професійної діяльності, сучасними засобами 

навчання, обміну творчими ідеями. 

Виконання індивідуального науково-дослідного та педагогічного завдання 

студентами здійснюється з урахуванням обраної теми магістерської роботи в терміни, 

означені програмою практики. 

Магістранти, що не виконали без поважної причини вимоги програми практики або 

одержали незадовільну оцінку, відраховуються з навчального закладу як такі, що мають 

академічну заборгованість. 

Контроль за проходженням практики магістрантами здійснюється науковим 

керівником та завідувачем кафедри. 

Проходження практики передбачає три етапи.  

 Етапи Завдання етапів 

1 Підготовчий Настановча конференція. Ознайомлення з програмою та 

завданнями практики, вимогами до оформлення її результатів. 

Вирішення організаційних питань 

2 Робочий Ознайомлення з умовами проходження практики. Виконання 

програми практики 

3 Підсумковий Підготовка звіту про проходження практики. Підведення 

підсумків практики. Підсумкова конференція 

Таким чином, організовуючи педагогічну практику в магістратурі вищого 

педагогічного навчального закладу, необхідно орієнтуватися не тільки на виконання 

програми практики, але й на особливість магістерської підготовки в системі освіти та 

унікальності особистості студента-магістранта, його цілеспрямованості й послідовності у 

розкритті професійно важливих якостей майбутнього викладача вищої школи. 

 

1. Начаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В. М. Начаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. 

– 232 с. 

2. Ящук С. М. Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика : Монографія / 

С. М. Ящук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 368 с. 

 

Анжеліка Цимбалару 

Інститут педагогіки НАПН України, Україна 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ  

ЯК ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Інтеграція в європейський освітній простір вимагає від української педагогічної 

спільноти не тільки вивчення й аналізу освітніх пріоритетів країн-лідерів у галузі шкільної 

освіти, а й їх органічне поєднання із ціннісними надбаннями вітчизняної освіти. 
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Результати такого дослідження дозволяють визначити основний стратегічний 

системоутворювальний напрям, навколо якого можлива побудова цілісної освітньої 

системи із відповідними принципами, підходами, формами і методами. Ціннісним є те, що 

цей освітній орієнтир завдавався передусім суспільством, на нього звертали увагу діячі 

культури і мистецтва багатьох європейських країн, у тому числі й України. Йдеться про 

дитиноцентризм, навколо якого вибудовується гуманна педагогіка, із особистісною 

орієнтацією навчання, а відповідно й діяльнісним підходом до його організації та 

компетентнісним – до визначення освітніх результатів.  

Перехід цих підходів з теоретичного рівня у практичну площину забезпечується 

центрованим на учневі педагогічним репертуаром учителя. У цьому, на нашу думку, 

криється феномен «стрибка» у забезпеченні якості шкільної освіти, який за останні роки 

зробила Фінляндія. Так, у початкових школах цієї країни не існує так званих престижних 

шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів або «вирівнювання», класів інтенсивного 

навчання для інтелектуально обдарованих учнів і, відповідно, відбору дітей. В умовах 

відмови від диференціації і генетичного детермінізму (вибраковування під час тестування 

для зарахування до школи) низький рівень навчальних досягнень не вважають проблемою 

школяра. Це є результатом невідповідного для конкретного учня відбору методик 

учителем. Для забезпечення ефективної роботи на засадах радикальної інтеграції і 

рівності головним вважається урізноманітнення педагогічної палітри вчителя і передусім 

методами індивідуалізації навчання, засобами децентрації роботи у класі і розширення 

кола об’єктів освітнього середовища, з якими взаємодіє учень. Відповідно, досягнення 

очікуваного результату залежить від того наскільки ураховані вікові і індивідуальні 

особливості учнів.  

Урахування індивідуальних особливостей учнів, що впливають на перебіг і 

результативність їхньої навчальної діяльності має відбуватись залежно від етапу 

навчального процесу. Так, для ефективної організації навчального процесу на етапі 

ознайомлення з новим мають добирались завдання з урахуванням провідних каналів 

сприймання дитиною навчального матеріалу – візуального, аудіального і кінестетичного. 

Для результативної організації навчального процесу на етапі повторення вивченого – з 

урахуванням способу опрацювання дитиною навчального матеріалу – аналітичний і 

синтетичний. Для ефективної організації навчального процесу на етапі закріплення 

вивченого – з урахуванням провідних стилів навчальної діяльності – натуралістичний, 

музично-ритмічний, логіко-математичний, вербально-лінгвістичний і моторно-рухливий.  

Ці підходи нами достатньо детально розкриті у низці публікацій, як в журналах 

«Початкова школа» та «Учитель початкової школи», так і в монографії [3]. Тому 

зосередимо увагу на основних вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, які, 

як свідчать результати дослідження, ураховуються не повною мірою. Це передусім 

цілісність сприймання світу і підвищення соціальної активності.  

Цілісність сприймання навколишнього світу дитиною потребує, на наш погляд, 

особливої уваги через те, що у своєму прагненні підвищити результативність навчання ми 

розчленовуємо зміст освіти на окремі складники. В умовах постійного збільшення обсягів 

навчального матеріалу, учням дедалі складніше зібрати їх у цілісну картину. Вирішення 

окресленої проблеми вбачаємо у створенні єдиної соціокультурної ситуації: 

 на окремому уроці, іншій організаційній формі з певного навчального предмета 

(екскурсії, зустрічі, домашній роботі тощо);  
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 на 2-3 уроках з певного навчального предмета для так званого «занурення» у тему 

шляхом їх об’єднання у пари або тріади; 

 для міжпредметної інтеграції уроків, інших організаційних форм з різних 

навчальних предметів за розкладом занять у межах одного робочого дня; 

 для забезпечення єдності навчального і виховного процесів.  

Проілюструємо, як зазначене може реалізовуватись у практиці на прикладі завдань 

з навчальних посібників, які створювались на окреслених підходах [1].  

Створення певної соціокультурної ситуації може забезпечуватись тематичним 

добором завдань, розрахованих на один урок, пару або тріаду. На малюнку 1 зазначене 

ілюструється відповідним добором завдань до уроку математики у 3 класі. Протягом 

уроку (пари уроків тощо) учні разом із героями мультиплікаційного фільму беруть участь 

у перегонах і «допомагають» їм перемогти, виконуючі завдання. 

 
Мал. 1. 

За таким прикладом, за допомогою сучасних технічних засобів, учителі можуть 

самостійно готувати до уроків дидактичні матеріали – робочі сторінки, картки тощо, з 

використанням ілюстрацій до українських народних казок, літературних казок народів 

світу, мультиплікаційних і художніх фільмів казкового змісту. Крім паперових носіїв, за 

наявності відповідних умов для трансляції відео, за таким підходом може готуватись як 

статичний ілюстративний матеріал, так і фрагменти мультфільмів, художніх фільмів для 

дітей тощо. 

Водночас створення соціокультурних ситуацій виявляється ефективним не тільки 

на уроці, а для інших організаційних форм. Наприклад – для контрольної роботи. 

Проілюструємо це на прикладі перевірних робіт з природознавства [1, с. 6-7], де за 

сюжетом одного малюнка дітям пропонується виконати 11 завдань (мал. 2.), 10 з яких 

оцінюються одним балом, а одинадцяте (творче) – двома балами. 

За поданим малюнком, приміром, дібрано такі завдання:  

 На малюнку зображено природу у місяць найдовшого дня і найкоротшої ночі. 

Запиши назву цього місяця.  
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  Яке число має бути записано в календарі, якщо це останній день цього місяця? 

Запиши це число.  

  Наведи на малюнку лінію горизонту синім олівцем. 

  Зважаючи на поданий на малюнку запис сторони горизонту, визнач, що 

зображено – схід чи захід сонця.  

 Скільки станів води зображено на малюнку? Запиши це число. 

  Покажи стрілочкою напрям вітру на малюнку. 

  Творче завдання. Відшукай і закресли на малюнку помилку. Виконай малюнок 

правильно. 

 
Мал. 2. 

 

Створення соціокультурних ситуацій дозволяє ширше використовувати 

міжпредметну інтеграцію, а саме за розкладом занять в межах одного робочого дня. 

Наприклад, подані на малюнку 3 завдання з математики для 3 класу дають можливість 

логічно перейти до уроків, інших організаційних форм з таких навчальних предметів, як 

літературне читання, українська мова, іноземна мова тощо. 

 
Мал. 3. 

 

За темою соціокультурних ситуацій з інших навчальних предметів на заняттях з 

української мови можуть створюватись мовленнєві ситуацій для виявлення учнями 

емоційно-ціннісних ставлень до зображеного. Так, за поданими на малюнку 4 завданнями з 

математики для 3 класу учитель може організувати полілог, дискусію, запропонувавши 

учням висловити власну думку щодо вчинків героїв, а також за результатами роботи 
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скласти порадник для молодших дітей у родині, учнів інших класів. Наприклад, діти 

висловлюють ставлення до вчинків мишенят, пояснюють, чому слово доброта – 

«чарівне», добирають схожі і протилежні за значенням тощо. 

 

 
Мал. 4. 

 

На малюнку 5 проілюстровано завдання для створення соціокультурної ситуації, 

що відкриває можливості для інтеграції уроків математики [8, с. 18] не тільки з уроками 

української мови, літературного читання, а й природознавства та основ здоров’я. 

 
Мал. 5. 

 

Можливості для інтеграції не тільки уроків, а й інших організаційних форм 

проілюстровано на малюнку 6. Так, за результатами виконання завдання можна 

організувати екскурсію до бібліотеки. У ході екскурсії учитель має можливість 

реалізовувати міжпредметну інтеграція математики, природознавства і літературного 

читання.  
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Мал. 6. 

 

Друга вікова особливість, яка вирізняє молодших школярів у наш час, визначена 

академіком НАПН України О. Савченко [2]. Це прагнення виконувати суспільно значущу 

діяльність, здатність керувати поведінкою і організовувати спільну діяльність, виявлення 

самостійності і творчої активності й активно наслідувати дії дорослих.  

Потужним потенціалом для урахування цієї вікової особливості учнів молодшого 

шкільного віку володіють такі організаційні форми навчання як навчальний проект, 

колективна творча справа тощо. Для забезпечення єдності навчального і виховного 

процесів їх можна організовувати також створюючи соціокультурну ситуацію на заняттях 

з різних навчальних предметів. Так, після виконання завдання на уроці математики про 

визначення відстані до бібліотеки (мал. 5) можна запропонувати учням дослідницький 

проект, в якому вони встановлюватимуть місцезнаходження бібліотек навколо школи, 

з’ясовуватимуть відстань від школи до бібліотеки, їх спеціалізацію, а також 

відвідуватимуть їх. Результатом такої роботи може бути карта «Бібліотеки нашого району 

(міста/села)», яку учні презентують дітям інших класів.  

Соціально- і психолого-педагогічні ефекти створення соціокультурної ситуації 

полягають у підвищенні ефективності навчального процесу не за рахунок екстенсивного 

шляху розвитку закладу освіти (насичення сучасними гаджетами безвідносно до 

індивідуальних особливостей учнів), а оптимізації навчальної взаємодії учнів із 

використанням внутрішніх резервів, що відображатиметься на позитивній динаміці рівнів 

навчальних досягненнях школярів, психологічному комфорті і ергономічних, у тому числі 

здоров’язбережувальних, умовах навчання. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТИУ  

В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

Інноваційні процеси, які відбуваються у всіх сферах нашого суспільства значною 

мірою торкнулися підготовки освітянських кадрів, професійна підготовка яких потребує 

подальшої модернізації. За своїм соціокультурним призначенням національна система 
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підготовки та підвищення кваліфікації вчителів повинна формувати їх індивідуально 

значимі духовно-моральні потреби, інтереси; створювати умови для самореалізації 

творчого потенціалу особистості; забезпечувати відтворення культурних зразків і практик. 

Визначальна роль у цьому процесі має відводитися технологіям арт-менеджменту, 

спрямованим на формування професійно мобільного й конкурентоспроможного 

працівника сфери освітніх послуг, затребуваного соціально-економічною сферою 

конкретного регіону країни.  

Як результат ефективної реалізації технологій арт-менеджменту під час 

професійної підготовки майбутніх учителів може розглядатися їх особистість, збагачена 

оволодінням загальних і професійних компетенцій: 

– здатністю вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень;          

– проявляти ініціативу, у тому числі в ситуаціях ризику, брати на себе всю повноту 

відповідальності, застосовувати культурологічне та художньо-мистецтвознавче знання у 

професійній діяльності та соціальній практиці;   

– вільно володіти теоріями, категоріями і методами, пов’язаними з вивченням 

культурних форм, процесів, практик та ін.      

Одним із засобів вирішення цієї проблеми є технологічний підхід, що являє собою 

«сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів, а також самі 

технологічні процеси, при яких відбувається якісне зміна оброблюваного об’єкта» [1, 

с. 252] до сфери професійної освіти майбутніх учителів. Використання даного підходу 

передбачає відповідне управління процесом професійної підготовки майбутніх учителів, 

гарантоване досягнення поставлених цілей. 

Сучасна класифікація передбачає використання наступних типів технологій арт-

менеджменту, що підвищують якість професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

освіти, зокрема під час організації виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності. Серед 

них у першу чергу виділяються:  

– організаційно-управлінські і маркетингові технології, що забезпечують процеси 

планування, організації, реалізації та мотивації роботи виконавців конкретних культурних 

проектів та видів художньої, музичної діяльності, а також розробку стратегій розвитку 

освітніх установ; 

– освітні та професійно-орієнтовані технології, призначені для забезпечення 

єдності цілей, завдань, мотивів і способів освітньої діяльності тих, хто навчається, при 

реалізації основних освітніх програм художнього, соціокультурного, культурологічного та 

мистецтвознавчого профілю;    

– творчо розвиваючі технології, які через вплив на емоційно-чуттєву сферу, 

позитивно впливають на процес виховання духовності, ціннісних орієнтацій, культури 

почуттів, розвитку пізнавальних сторін особистості;   

– комунікативні технології, що передбачають створення ефективної комунікаційної 

інфраструктури освітнього закладу, забезпечення внутрішньої і зовнішньої комунікації, 

формування та забезпечення високого рівня корпоративної культури, а також діяльність з 

поліпшення взаємовідносин між учасниками освітнього простору та громадськістю, 

координовані зусилля по створенню сприятливого уявлення про систему підготовки 

кадрів культури;  
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– технології реклами і громадських зв’язків, націлених на розробку, підготовку до 

випуску, виробництво і розповсюдження рекламної продукції про можливості професійної 

освіти, формування або підтримка позитивного інтересу до спеціальностей педагогічного 

профілю;       

– Event-технології, засновані на психолого-педагогічних закономірностях 

розважально-ігрової та художньо-видовищної діяльності, організації подієвих акцій, 

проведенні знакових заходів, щоб запам’яталися, які несуть аксіологічне, соціокультурне, 

виховне та психологічне навантаження, сприяючи формуванню позитивного образу 

вчителя як суб’єкта освітньої, соціально-культурної та виховної діяльності;      

       –  Рublicity-технології, що засновані на безоплатному стимулюванні ефективного 

іміджу освітньої установи шляхом поширення позитивної інформації про неї і реалізації 

цільового орієнтиру пропаганди – доброзичливого ставлення з боку різних груп інтересів 

[2].     

Як демонструють результати наукових досліджень, комплексне використання 

методів і технологій арт-менеджменту в системі підготовки освітянських кадрів досягає 

високої ефективності при реалізації певних педагогічних умов, зокрема, забезпечення 

пріоритету «діалогічної позиції» учасників освітнього простору, орієнтованих на 

здійснення педагогічного супроводу і прийняття «педагогічної підтримки» [4, 5]. Це 

передбачає дотримання наступних принципів: опора на потенційні можливості 

особистості; орієнтація на здатність студента самостійно долати виникаючі в його 

розвитку перешкоди; співпрацю в підготовці творчої роботи або проекту; рефлексивно-

аналітичний підхід до процесу і результату педагогічної взаємодії.  

Суттєво й те, що при виборі конкретних технологій арт-менеджменту слід 

враховувати психолого-педагогічну специфіку здобуття професії вчителя музичного 

мистецтва, яка проявляється в: 

– домінуванні мотивів творчої самореалізації студентів при виборі професії, 

оскільки більшість з них націлені на виконавську діяльність, мотиви якої є психологічним 

фундаментом їх ефективного розвитку;   

– наявність криз у період освоєння професії вчителя музичного мистецтва і 

перепадів в оцінці вірності свого професійного вибору, обумовлених рядом причин 

(зайвої романтизації професії; неузгодженості ідеального і реального образу фахівця-

музиканта, особистих ціннісних орієнтацій; неадекватною самооцінкою);   

       – нерівномірність професійно-творчого становлення фахівців-музикантів, 

викликану тим, що його необхідно розглядати в широкому соціокультурному контексті, 

враховувати зміни суспільного запиту, що визначають затребуваність даного фахівця і 

т. д.;       

– значущість розвитку творчих здібностей, так як для обгрунтованості 

професійного вибору необхідно, щоб вимоги з боку професії відповідали можливостям 

студента, рівню його творчих здібностей та досягнень (в іншому випадку у студента 

накопичується негативний досвід, формуються такі негативні способи вирішення 

професійних завдань, як відхід від проблем, їх ігнорування);     

– соціально-психологічні особливості студентів музичних спеціальностей 

(спрямованість на самореалізацію в галузі мистецтва, загострене почуття індивідуалізму, 

прагнення до незалежності, яка одночасно приносить сильні емоційні переживання, 

створює проблеми в комунікації та самовизначенні). 
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Досвід застосування технологій арт-менеджменту в освітньому процесі дозволяє 

успішно розвивати у майбутніх учителів професійну готовність до організації навчальної, 

виховної, виконавської та культурно-дозвіллєвої діяльності. Студентів, які брали участь в 

експерименті по застосуванню різних технологій арт-менеджменту, відрізняють глибоко 

усвідомлені особистісно-світоглядні позиції, наявність системи ціннісних орієнтацій, 

опора на ідеї особистої відповідальності та громадянського обов’язку по відношенню до 

майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Вони також виявляють високий рівень 

комунікативної культури, стійку діалогову позицію і мотивацію на творчу самореалізацію 

в обраній професійно-педагогічній сфері.  
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ  

ЯК ВАЖЛИВА ОСОБИСТІСНА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ 

УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

 

Сучасне виховання як цілеспрямований процес передачі і засвоєння молодими 

поколіннями українського народу духовних, естетичних та морально-етичних цінностей 

потребує підготовки нової генерації вчителів, спроможних виявляти не тільки високу 

педагогічну культуру й майстерність, але й професійну та полікультурну толерантність. 

Зумовлено це тим, що «схильність людей до замкненості в межах власної національно-

культурної ідентичності нерідко спричиняє інтолерантність, неприйняття іншого лише 

тому й саме тому, що він інший» [1, с. 63]. Через це учитель музичного мистецтва, окрім 

суто професійних якостей і фахових компетентностей:  

– повинен мати антропологічно зорієнтоване мислення, ознаками якого є вміння 

здійснювати конструктивний дискурс, уникати конфліктів, вести діалог і досягати 

консенсусу інтерпретацій» [1, с. 72]; 

– бути толерантним до носіїв інших культур і здатний до співжиття з ними в 

умовах мультикультурного суспільства. [2, с. 2-3];  

– виявляти емпатію – чутливість, готовність вслуховуватися, вживатися, 

толерантно ставитися до іншого Я, відчувати іншого суб’єкта таким, яким він є, ставити 

себе на його місце, проникатися його, яка уможливлює проникнення у внутрішній світ 

іншої особистості і цілісно-емоційне співпереживання її духовному життю [3, с. 66]; 

– дотримуватися духовних цінностей з метою розвитку своєї духовної культури, 

оскільки остання – поняття динамічне і широке. Любов і ненависть, вірність і зрада, 

шляхетність і підступність, толерантність і мстивість, воля і рабське приниження – високі 

слова, що характеризують наявність чи відсутність духовної культури» [4, с. 31]. 

Вчені акцентують увагу на тому, що «авторитарність художніх рекомендацій і 

нав’язування виконавських тлумачень, на жаль, ще далеко не відійшли у минуле» [1, 

с. 50]. Тому почуття міри, такту, терпіння повинні регулювати музично-педагогічний 

процес, сприяючи створенню толерантного навчального середовища, досягненню 

діалогових засад взаємодії учителя музики і учнів з різних національно-етнічних та 

соціальних груп. Підґрунтям педагогічних пошуків у цьому напрямку стає об’єктивна 

можливість тлумачення художніх образів, демонстрація різних варіантів 

інтерпретаційного розв’язання виконавської проблеми. Тому «важливим аспектом 

забезпечення навчального діалогу повинне бути емпатійне психологічне усвідомлення 

внутрішнього світу вихованця» [4, с. 169]. 

Науковці єдині в думці, що перспективним напрямом розвитку теорії і методики 

навчання музичного мистецтва є розробка аспектів стратегії, яка символізує відхід від 

авторитарності та є взірцем толерантних стосунків між педагогом та учнем. 
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«Комунікативна підготовленість викладача мистецьких дисциплін містить такі складники, 

як толерантність, здатність до педагогічної рефлексії, уміння створити емоційно-творчу 

атмосферу на заняттях, налаштованість на акцентуацію позитивних якостей учня в 

процесі навчання, артистизм тощо» [3, с. 262-263]. 

Як свідчать наші власні спостереження, досить часто вчителями музики не 

усвідомлюється теза, згідно з якою, в активній позиції дітей полягає величезний потенціал 

розвитку їх музично-творчих здібностей. Іноді на чільне місце посідають формальні дії 

вчителя музики, а не наміри до пізнавально-творчих можливостей учнів. Тому потрібно 

вміти прислуховуватися до думки учня, уважати її такою ж самоцінною, як і власну. З 

огляду на це, нагальним питанням методичного мислення вчителів музики у контексті 

сучасних підходів до музичної освіти учнів постає подолання інертності їх музично-

педагогічного мислення, наявність прогалин у психолого-педагогічних та методичних 

знаннях, формалізм в реалізації поставлених дидактичних і розвивальних завдань. 

Доцільно для цього використовувати інтерактивні методи роботи та підпорядковувати всі 

форми спілкування на уроках музики, не припускати нав’язування власної думки і 

розуміння музики.  

Ми дотримуємося позиції тих науковців, які вважають, що діяльність вчителя 

музики ніколи не має перетворюватися на механічне виконання методичних вказівок, вона 

має бути творчим процесом. Вчитель музики зобов’язаний бути терплячим відносно будь-

яких помилок та нетямущості тих, хто прийшов до нього навчатися, зобов’язаний 

спокійно та доброзичливо допомогти їм у складній справі оволодіння виконавською 

майстерністю, не заважати творчості, а допомагати і супроводжувати, виявляючи глибоку 

повагу до дитини, прагнення поєднати навчання з природними для дитячого віку 

інтересами та переживаннями.  

Професійна діяльність вчителя музики, поєднуючи педагогічну, виконавську, 

дослідницьку, комунікативну складові, має гуманістичну спрямованість, заснованої на 

толерантності. Остання сприяє створенню атмосфери співробітництва, розвитку 

креативності суб’єктів навчального процесу. Толерантність розуміється як «почуття 

поваги до світових і вітчизняних культурних цінностей, взаєморозуміння учасників 

художньо-творчого процесу, співчуття і співпереживання під час створення й 

інтерпретації художнього образу, характеристики інтонаційно-образної мови твору 

мистецтва» [4, с. 95], тобто як найвище виявлення естетичної культури, що забезпечує 

подальший духовний розвиток особистості.  

Отже, професійна, зокрема полікультурна толерантність є стимулом для 

формування гармонії партнерських стосунків, рушійною силою позитивного розв’язання 

спільних творчих завдань, що має такі характеристики: уміння володіти собою; слухати 

співрозмовника; бути доброзичливим; виявляти повагу до самобутності й 

індивідуальності кожного учасника колективу; мати антропологічно зорієнтоване 

мислення (уміння здійснювати конструктивний дискурс, уникати конфліктів, вести діалог 

і досягати консенсусу інтерпретацій музичних творів); шанобливе ставлення до іншої 

культури при позитивному сприйнятті власної; наявність загальнолюдських цінностей 

особистості (доброти, милосердя, терпіння, альтруїзм, відповідальність, щирість, 

справедливість, взаєморозуміння). 

Полікультурна толерантність вчителя музики як продукт історичного розвитку – це 

його професіно-педагогічна чеснота, що характеризується комплексом моральних 
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якостей, з-поміж яких: терпіння, стриманість, доброта, чуйність, взаєморозуміння, 

співдружність, злагода, компроміс, здатність до діалогу, співстраждання, взаємності, 

усезагального людського обов’язку, внутрішньої рівноваги (золотої середини). Вона 

заснована на психологічній готовності вчителя музики прийняти інших такими, якими 

вони є, взаємодіяти з ними на засадах згоди через розвиток їхньої особистості, відкритої 

до сприйняття інших культур, здатної поважати багатогранність людської думки, 

запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами в процесі 

музично-творчої діяльності, під час спілкування з творами музичного мистецтва. 
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УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО 

 В МУЗИЧНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

 

Діяльність сучасної вищої школи значною мірою зумовлюється тими тенденціями, 

які окреслилися після проголошення незалежності України: демократизація всіх сторін 

суспільного життя, відродження традицій національної культури, оновлення змісту освіти, 

навчального матеріалу, структурування системи українознавчих дисциплін тощо. Народне 

життя багатогранне й тільки всебічне його вивчення дасть змогу створити справжнє 

народознавство. Свого часу І. Я. Франко писав, що термін «народознавство» означає 

власне щось більше ніж те, що становить сферу нашої науки. Бо ж пізнати народ – то 

значить пізнати людей, що мешкають на певній території... Народознавство – це наука, яка 

стягує до себе й об’єднує в одне ціле усі науки, всі галузі людських знань [5, c. 254-255]. 

М. Драгоманов у своїх наукових розвідках оперував поняттям україновідання. Цей термін 

підтримав М. Грушевський, конкретизувавши його як українознавство і наголосивши, що 

воно як інтегруюча універсальна система наукових знань має охоплювати всі наукові 

дисципліни про український народ і Україну. Українознавство – це «виховна навчально-

інтегративна система, спрямована на вироблення гуманістичних життєвих принципів, їх 

знання і розуміння початків та етапів, рушійних сил розвитку України, організацію, 

дослідження подальшого поступу української людини, нації, держави як природних та 

історичних феноменів, світового українства» [6, с. 31]. Уміння забезпечити навчальне 

середовище, яке сприяє розумінню національної самоідентифікації кожної особистості і 

формує її внутрішній духовний світ, визначено найважливішою компетентністю педагога 

XXI століття. 

Питаннями застосування народознавства у становленні особистості займалися 

Т. Воропаєва, С. Гончаренко, Т. Дем’янюк, Ю. Мальований, В. Павленко, К. Чорна, 
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В. Чорнобай, Г. Шах та ін. До проблем використання засобів народознавства для 

гуманітаризації  навчально-виховного процесу в педагогічних ВНЗ зверталися 

Д. Тхоржевський (виховання національносвідомої особистості студентів), Г. Шах 

(підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи засобами народознавства). Значний 

інтерес становлять наукові праці про використання українського народознавства у 

навчально-виховному процесі (Н. Заячківська, В. Зелюк, Л. Клименко, В. Коротєєв, 

Е. Лєвітан, М. Стельмахович, Є. Франків, В. Шарко). Незважаючи на значний доробок 

вищеназваних науковців, проблема гуманітаризації процесу навчання у ВНЗ засобами 

народознавства недостатньо вивчена, методика викладання залишається здебільшого 

традиційною: переважає застосування таких форм і методів, кінцевою метою яких є лише 

набуття спеціальних знань і умінь. 

Людина прагне до самовдосконалення професійно й духовно. Звідси виникає 

актуальність проблеми: інтеграція гуманітарних знань на рівні асиміляції, синтезу, 

цілісності (Р. Гуревич), відродження загальної культури, котра б базувалася на знанні та 

примноженні багатих народних традицій, залученні народної мудрості до різних галузей 

знань, аналізі внутрішньої гуманітаризації через насичення викладання теоретичних і 

практичних дисциплін народознавчим змістом, який, маючи загальнолюдське значення, 

притаманний високим взірцям у сфері гуманітарних наук.  

Метою статті є насичення підготовки майбутніх викладачів засобами українського 

народознавства, адже ця дисципліна інтегрована, багата за змістом і методичними 

можливостями різнобічного впливу на когнітивну, емоційно-оцінну та поведінкову сфери 

студента. Провідними тенденціями оновлення сучасного українського педагогічно-

освітнього простору є поширення нововведень за умов збереження національних традицій 

і національної ідентичності та збільшення гуманітарної складової в освіті в цілому через 

введення українознавчої дисципліни. Сьогодні основна мета вищої педагогічної освіти – 

формування нового менталітету, тобто формування людини з гуманістичним світоглядом і 

такими властивостями, як цілісність особистості, миролюбність, добросердечність, 

здатність до вибору в оцінках і вчинках, коректність, толерантність до іншої думки. 

Майбутні вчителі покликані утверджувати загальнолюдські й національно-духовні 

цінності; усвідомлювати, що наукові знання, найновіші технології мають сенс лише тоді, 

коли спиратимуться на високий рівень морально-духовної вихованості її носіїв. Учитель 

повинен розуміти, яким чином наукові відкриття будуть сприяти суспільному розвитку, 

чи не зашкодять вони людям. У всьому світі освіта розвивається національним шляхом. 

Підтримуючи кращі традиції, потрібно впроваджувати у виші етнокультурні технології, 

які забезпечать розуміння унікальності української культури, спираючись на національні 

традиції й цінності. Виникла необхідність пошуку ефективних інноваційних технологій 

підготовки фахівців у ВНЗ, експериментального відпрацювання шляхів їх реалізації 

етнокультурними засобами. Кожне покоління робить вибір, шукає засоби формування 

активної, творчої особистості. Неможливо побудувати стратегію життєдіяльності без 

урахування досвіду й традицій попередників. Байдуже ставлення до культурної спадщини 

призводить до порушення спадкоємності в розвитку суспільства, культури й освіти, до 

втрати духовних надбань народу. У процесі підготовки майбутніх викладачів важливо 

створити можливість вибору форм, методів, засобів навчання й виховання, що забезпечать 

повноцінну готовність до фахової діяльності, адже зростає потреба у фахівцях, котрі 
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мають знання й духовний потенціал, який ґрунтується на традиційних моральних і 

культурних цінностях.  

У зв’язку з вищезазначеним виникають суперечності між потребами суспільства 

щодо рівня інтелектуального та духовного розвитку особистості майбутніх фахівців і 

реальним станом їх підготовки у виші; між зростаючими можливостями гуманітаризації 

засобами українського народознавства під час вивчення спеціальних дисциплін і 

відсутністю ефективних методик їхнього використання в процесі навчання. 

Проведений аналіз наукової літератури з українознавства дозволив зробити 

висновок, що народні знання, звичаї, традиції – це дієвий навчально-виховний засіб, адже 

український народ створив систему цінностей, які допоможуть вирішити складні 

педагогічні завдання; методи і засоби, є народна психологія й педагогіка, проте сучасні 

педагоги недостатньо досліджують, узагальнюють, науково аранжують і використовують 

під час підготовки фахівця народознавчі знання. Вища освіта повинна мати сучасний 

науковий зміст, але не можна залишити її  без національного характеру, оскільки 

«яскравість національних рис прямо пропорційна рівню інтелектуальної обдарованості», а 

«геній завжди в психологічному смислі глибоко національний» (О. Куликівський).  

Здійснені нами спостереження навчально-виховного процесу у Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті дозволяють зазначити, що студенти з початковим 

рівнем сформованості гуманітарних знань, які частково позбавлені національних ознак, 

стоять у розумовому відношенні нижче студентів достатнього й високого рівня. Тому 

вивчення у вищих навчальних закладах українського народознавства запобігає 

історичному безпам’ятству, бездуховності, сприяє долученню до сучасної науки й 

культури через культуру, яка дісталась нам у спадок.  

Психолого-педагогічні дослідження, індивідуальні бесіди зі студентами, 

анкетування дозволяють визначити народознавчі знання як унікальне багатожанрове 

навчально-методичне забезпечення, котре містить значну інформацію, що дозволяє 

наповнювати навчально-виховний процес інтелектуально й духовно. Студенти одержують 

уявлення про духовно-матеріальне надбання нації, що створює мотивацію для збереження 

й примноження етнокультури, вдосконалення власного морально-духовного досвіду. 

Виявлено потребу застосовувати елементи українського народознавства під час 

викладання спеціальних дисциплін; використовувати обізнаність студентів і викладачів 

щодо українського народознавства для вдосконалення навчального процесу; формувати 

здатність до естетичної оцінки духовних цінностей і бажання застосовувати українські 

народні надбання; формувати вміння з допомогою народознавства оригінально, 

нешаблонно вирішувати професійні завдання. Народознавство – інтегроване, багате за 

змістом і методичними можливостями різнобічного впливу на когнітивну, емоційно-

оцінну та поведінкову сфери студента, може виконувати різні педагогічні функції як засіб 

навчання, джерело інформації, засіб оновлення й доповнення навчального матеріалу, 

джерело науково-дослідницької роботи, засіб виховання та ін.  

Важливим засобом є народознавчі знання, котрі містять у собі «ментальну 

скарбницю» (В. Ларцев); етнічна ментальність «закріплюється досвідом багатьох поколінь 

і передається у спадщину» (Р. Додонов). Ми поділяємо позицію цих дослідників, котрі 

приділяють значну увагу формуванню «історичного, етнічного іміджу» України, адже 

через усвідомлення свого історичного, етнічного, родинного коріння формується 

особистість. Як зазначає А. Кочубей, визначено доцільність викладання педагогічного 
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аспекту українського народознавства, який передбачає обґрунтування ефективності 

впливу народного досвіду, прогресивних традицій щодо формування  особистості 

майбутніх викладачів відповідно до їх психофізіологічних і етнічних особливостей, 

підходів до визначення змісту, відбору навчального матеріалу та складання навчальних 

програм і виховних планів; аналіз народного досвіду з розумового, морального, 

громадянського, правового тощо виховання; критичне осмислення й перенесення його 

ідей у підготовку майбутніх фахівців [4, с. 45].           

Обґрунтовано, що використання засобів народознавства для підготовки студентів 

сприяє кращому розвитку інтелекту, духовності, творчо-фахових здібностей тощо. Тому 

ми теж вважаємо, що словесні методи й засоби є найважливішими, бо словом науково-

педагогічний працівник спонукає студента до роздумів над почутим, до його осмислення 

й усвідомлення. Народознавчий матеріал (прислів’я, гумор, народні знання, турніри 

красномовства, виступи-презентації народних знань, український фольклор та ін.) є дієвим 

доповненням до викладання спеціальних дисциплін. Наприклад, під час опрацювання 

складних тем, доповнивши зміст основного матеріалу авторськими студентськими 

завданнями, створеними на основі народознавчого матеріалу, допомагаємо слабкому 

студентові краще опанувати матеріал. Зроблено висновки, що самостійну роботу з книгою 

потрібно активізувати,  щоб комп’ютер не витіснив книгу з життя студентів. Засобами 

активізації можуть бути читацькі конференції за матеріалами наукової творчості авторів, 

поєднані однією тематикою. 

За допомогою наочних методів і засобів (кінофрагменти, електронні підручники, 

зразки декоративно-ужиткового мистецтва) студенти мають можливість глибше 

усвідомити значення народної культури та народного фольклору, спостерігати процес 

праці народних умільців. На думку А. Кочубей, технічні засоби (відео, компакт-диски, 

медіаосвіта) є допоміжними, тому важливо забезпечити органічне поєднання їх зі словами 

викладача та іншими засобами, щоб формувати в студента вміння самостійно мислити, 

адже в сучасних умовах самостійність стає професійно необхідною якістю особистості 

фахівця. Наприклад, за допомогою комп’ютерної графіки створити національну 

символіку, яку можна використати для розпису писанок, додатковим завданням може 

бути опис значення цих символів; створити освітній Web-сайт (електронний посібник 

тематичних (народознавчого змісту) авторських задач) [4, с. 57]. 

Практичні методи та засоби: складання власного родоводу або родинної історії 

вітчизняних науковців із метою зацікавлення національними традиціями та історією 

рідного краю; створення авторських задач на основі народознавчого матеріалу. В 

українському народознавстві є достатньо інформації, яка доповнить, наприклад,  мову-

символи геометрії: народні знання з геометрії, символічна компактна мова українських 

писанок, прислів’я та приказки, народні пісні та народний музичний інструментарій. 

Де співають, там охоче лишайся жити, лихі люди не мають пісень, радив 

Ф. Шіллер. За словами В. Верховинця, пісня і танець – це рідні брат і сестра. Як у пісні 

виливаються жарти, радощі й страждання народні, так і в танці та іграх народ проявляє 

свої почуття [1, с. 43]. К. Квітка вказував на необхідність вивчення народної музики в 

поєднанні з тим середовищем, де вона звучить. Він разом з Л. Українкою, О. Сластіоном 

та Ф. Колессою вперше записали за допомогою фонографа народні думи у виконанні 

кобзарів та лірників та тим самим зберегли їх для нащадків. Вивчення музичного 

фольклору, безумовно, вимагає спеціальної підготовки. Не досить вміти користуватися 
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аудіо- чи відеоапаратурою, слід також добре знати середовище побутування фольклору, 

особливості говірки, крій одягу, історію регіону, а також вміти осмислювати явище, 

висувати гіпотези, реконструювати втрачені ланки обряду чи звичаю. Як слушно зазначає 

А. Іваницький, народну музику слід вивчати незалежно від естетичних поглядів, які 

склалися у сфері професійного мистецтва [2, с. 36]. Отже, предметом вивчення музичної 

етнографії є музичний фольклор (пісні, танці, інструментальна музика, народні музичні 

інструменти, традиції, обряди, в яких звучить та чи інша музична мелодія) в 

нерозривному зв’язку зі сферою його побутування. 

У результаті  застосування засобів народознавства (прислів’я, приказки, гумор, 

пісні, народні та ін.) в поєднанні з традиційними засобами ефективніше формуються в 

майбутніх викладачів інтелектуальні та духовно-моральні якості; забезпечується здатність 

самостійно вирішувати професійні питання, враховуючи досвід народу. 

З метою практичного підтвердження одержаних результатів експерименту та їх 

важливості для педагогічної науки було досліджено вплив комплексу засобів 

народознавства на сформованість спеціальних знань і вмінь та їх залишковий рівень. Для 

цього бакалаврам спеціальності «Музичне мистецтво» ІДГУ було запропоновано 

виконати тестову роботу (питання, завдання, ситуації тощо). Ми аналізували такі 

компоненти народознавчої діяльності: вміння аналізувати й застосовувати народознавчі 

знання під час фахової діяльності; знання народних звичаїв і традицій; уміння самостійно 

вирішувати фахові завдання, враховуючи інтелектуальний і духовно-моральний досвід 

українського народу. Результати проведеного аналізу тестової роботи дають підстави 

стверджувати про достатній рівень сформованості гуманітарних знань (у середньому на 

58%). Встановлено, що методика гуманітаризації навчання засобами народознавства 

зумовила підвищення інтелектуального рівня та духовно-моральних якостей майбутніх 

фахівців, інтересу студентів до навчання завдяки використанню засобів народознавства. 

Включення студентів у спільну продуктивну діяльність з використанням 

народознавчих знань, орієнтованих на підвищення ефективності інтелектуального й 

духовно-морального розвитку, сформованість готовності науково-педагогічних 

працівників ВНЗ гуманітарного спрямування до використання засобів народознавства в 

процесі підготовки майбутніх викладачів мають велике значення для формування гідної 

самоідентифікованої особистості. Визначено критерії за якістю фахової підготовки 

засобами народознавства: усвідомлення значення інтелектуального розвитку для 

майбутньої фахової діяльності; об’єктивне оцінювання наявності в себе та інших духовно-

моральних цінностей; за якістю етнологічної підготовки: оволодіння знаннями про 

духовні та матеріальні національні цінності; формування національної свідомості 

майбутнього фахівця; здатність застосовувати засоби народознавства для 

самовдосконалення, що передбачає вдосконалення змісту системи освіти з 

переорієнтацією на гуманізацію навчального процесу в контексті українознавства. 

Отже, український народ має давні родинні традиції, які розвивалися упродовж 

століть. Час, звичайно, вносить свої корективи і новизну, проте варто зберегти неперехідні 

цінності, які виробив народ: шанування Роду, поклоніння пам’яті Предків, дбайливе 

ставлення до дитини та літніх людей. Усе це неможливе без глибокого знання 

світоглядних основ, народних норм моралі, звичаєвості свого народу [5, с. 408]. 
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ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ ДО ПРАЦІ В НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЯХ 

БЕССАРАБІЇ (1814-1940)  

 

Сьогодні вища освіта в України постійно оновлюється новими формами та 

методами викладання й навчання іноземних мов, знання яких уможливлює 

взаєморозуміння між народами та взаємопроникнення культур, формуючи новий погляд 

на комунікацію в самому широкому розумінні цього поняття.  

Ідея гармонічного поєднання вивчення іноземної мови з вивченням культури 

народу знаходить своє наукове обгрунтування на сторінках багатьох педагогічних і 

методичних праць таких учених, як: Н. Ф. Бориско, М. В. Булигіна, О. О. Миролюбов, 

Г. Д. Томахіна, О. О. Першукова, Н. В. Грицик, R. Lado, H. Brown, P. Erman, J. Harmer, 

A. Hirsh та ін.  

Лінгвокультурологічна складова професійної підготовки вчителя іноземної мови 

стає дедалі значущою та потребує особливої уваги з боку наукових і науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти, котрі здійснюють підготовку майбутніх вихователів 

молоді, закладаючи тим самим основу для успішного розвитку нашої держави в цілому. 

Будучи важливою частиною комунікативної компетентності та змісту професійної 

підготовки майбутніх учителів німецької мови для загальноосвітніх шкіл 

мультинаціонального регіону, яким є українське Подунав’я, мовні аспекти історії краю 

потребують грунтовного наукового аналізу, що й зумовлює актуальність нашого 

дослідження.  

Метою нашої роботи є вивчення особливостей виховання любові до праці в 

німецьких колоніях у Бессарабії (1814-1940), у зв’язку з чим постає завдання 

лінгвокультурологічного аналізу мовного матеріалу, яким обрано публікацію в газеті 

«Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler im südlichen Rußland» (№ 5, 1849) під назвою 

«Das goldene ABC» [6, с. 33-34] (укр. «Золотий алфавіт»).  

Навчання як шлях набуття людиною нових знань відігравало найважливішу роль у 

житті німецьких колоній, що підтримувалося традиціями історичної Батьківщини 

переселенців – Німеччини, де у ХVІІІ ст. було запроваждено широку й розвинену систему 

освіти за зразками інших європейський країн світу. Тому німецькі переселенці розглядали 

школу як один із найважливіших засобів виховання молоді на основі ортодоксальної ідеї 

«гармонії» (Harmonie), надаючи перевагу таким етичним категоріям, як: божественність, 

благочестивість, богошанування, благоговійне визнання божественних істин та їх 

виконання. Вже до початку 1841 року в Бессарабії працювало 189 німецьких шкіл, 
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розташованих під одним дахом з молитовними домами німецьких колоністів. Ці школи 

мали свою специфічну систему навчання, характерними рисами якої слід вважати: 

загальне обов’язокове навчання дітей шкільного віку; керівництво школою з боку пастора; 

міцний зв’язок школи з громадою, яка утримувала її за власні кошти.  В початкових 

школах навчалися діти від 7 до 14 років. Юнаки та дівчата у віці від 16 до 18 років 

продовжували навчання у вечірній школі. В початковій школі діти знайомилися з 

алфавітом, читали й траскрибували, старші учні вивчали риторику, географію, історію, 

декламували вірші, співали, виконували фізичні вправи та ін. Особлива увага у навчанні 

дітей приділялася формуванню духовності та духовної культури особистості [3, с. 331-

358]. Офіційно навчальний рік починався для всіх учнів 15 вересня та закінчувався 15 

червня, але фактично він завершувався з початком весняних польових робіт, коли діти 

разом зі своїми батьками сіяли хліб і висаджували городину, займалися заготівлею сіна, 

обробляли рослини від шкідників і робили багато інших сільськогосподарських справ.  

Зрозуміло, що традиція допомагати батькам у будь-якій родині не «народжується» 

сама по собі, а формується під впливом постійно існуючої «атмосфери праці», яка завжди 

обов’язково підтримується мовними традиціями, в багатих покладах яких перебувають 

одиниці паремійного фонду, зокрема ті, що зберігає «Золотий алфавіт» селянина. 

Незважаючи на відсутність прямих вказівок на те, що колись він становив частину 

шкільного підручника, ми все ж таки відносимо «Das goldene ABC» до навчальної 

літератури, оскільки він спрямований на виконання певних функцій: освітньої, 

розвивальної, виховної. На нашу переконливу думку, народні приказки, які виконують 

роль супроводжуючого коментарю до літер німецької абетки від А до Z у тексті «Золотого 

алфавіту», цілком можна вважати лінгвокультурологічним феноменом історії німецьких 

колоністів Бессарабії з точки зору їх неординарного компонентно-структурного складу та 

глибинного змісту концептуально-важливих життєвих категорій, за допомогою яких 

відбувається процес формування у дитини почуття поваги й любові до праці та  

бережливого ставлення до її результатів. Тож невипадково прикладом слова на букву А в 

зазначеному алфавіті служить Arbeit (робота), а запам’ятати цю літеру допомагає така 

народна приказка:  

Mit A fängt Anfang an, die Arbeit ist dabei;  

D’rum säume nicht, nur frisch daran, daß sie bald fertig sei [6, с. 33]. (З А усе 

починається, зокрема й робота; тому весело берись за неї, щоб її зробити). (тут і далі пер. 

авт. – Н.Г.).  

На наш погляд, у результаті майстерного поєднання німцями слова Anfang 

(початок) і слова Arbeit з акцентом на останнє шляхом його структурного виокремлення у 

віршованому тексті утворюється стійка бінарна конструкція, роль якої з точки зору 

виховання в дитині працелюбності важко переоцінити. Отже, якщо нерозривний зв’язок 

між будь-яким «земним (людським) началом» і працею виступає експліцитним 

компонентом загального значення приказки – «праця – всьому початок», то його 

прихований, тобто імпліцитний зміст спирається на поняття працелюбності як 

загальнолюдської моральної якості, що включає: усвідомлення дитиною правила – 

неприродно залишатися пасивним, якщо ти здоровий, нормально – перебувати в дієвому 

стані; розуміння необхідності й корисності трудових зусиль та їхніх практичних 

результатів; звичка легко включатися у діяльність; здатність робити справу самостійно, 

вносити в неї корективи, успішно справлятися з нею, доводити її до кінця тощо. 
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Das B sagt: baue schön und gut die Wohnung und das Feld;  

Wer jenes liebt und dieses tut, der erntet Lob und Geld [там само]. (Б каже: роби 

гарним та добрим гарне житло та роби гарним поле; той, кому це подобається і хто так 

робить, збирає врожай відзнаки та грошей). /.../ 

Bei D sei Ordnung stets zu schien, sie glänze überall, 

Zu Arbeit, Essen, Schlafengehn, im Haus und Dorf, und Stall [там само]. (При Д має 

бути завжди та всюди порядок, в роботі, їжі, нічному відпочинку, в домі, селі та у стайні). 

Специфіку зазначених приказок з функцією ілюстративного коментаря до літер B і D 

поряд з уживанням слів, що починаються на відповідну літеру, визначає також їх 

структурний зсув у випадках, якщо B і D є не початковими літерами слів, а зустрічаються 

у складі кореневих морфем, напр.: Feld, lieben, Geld (поле, любити, гроші). Як бачимо, 

якщо розташувати ці слова лінійно одне за одним, то легко помітити, що вони утворюють 

певний змістовий ланцюжок «об’єкт дії – дія – результат» з позитивною оцінкою. Втім 

незважаючи на це, саме слова bauen (будувати) в тексті до літери B та Ordnung (порядок) 

– до  D актуалізують значення приказок і утворюють їх семантичне ядро. Так, аналіз 

внутрішньої форми лексичної одиниці bauen вказує на її генетичний зв’язок зі словом 

Bauer [4] (селянин), значення якого за етимологічним словником німецької мови, бере 

свій початок від «поселенець, той, хто заселяється на вільну територію та обробляє 

землю» [5, с. 38]. Щодо слова Ordnung, то воно виводить нас на поняття концепту 

«ПОРЯДОК» в німецькій лінгвокультурі, який вважається «однією з ключових 

культурних домінант етносоціуму» [2, с. 213].  

На думку сучасних вітчизняних та зарубіжних учених, він є ключовим німецьким 

культурним концептом (А. Вежбицька), типовою характеристикою німецького 

менталітету (В. Карасик), ключовим поняттям німецького буття та національного 

характеру (Н. Місюров), концептом німецької культури, що охоплює всі сфери 

суспільного та духовного життя (С. Аверкина), регулятивним абсолютом, який посідає 

одне з ключових місць у німецькій логосфері (А. Приходько) [1, с. 246].  

З метою порівняння традиції навчання дітей алфавіту в навчальній школі ми 

звернулися до деяких методичних праць, в яких запропоновані різні цікаві творчі способи 

навчання літер: можна виготовити з дитиною свій власний буквар, у поїздках або під час 

прогулянки грати у гру «Розшукай літеру» (на білбордах, номерних знаках, покажчиках та 

ін.), співати пісні про алфавіт, грати у гру за допомогою карток, робити алфавітний 

фотоколаж, випікати печиво у формі літер, грати в алфавітне лото, малювати алфавіт 

пальцями, грати в алфавітні хованки тощо.  

Натомість поки що ми не знайшли жодного аналогу «винахіду» німецьких 

колоністів, у якому так органічно поєднується ідея навчання азбуки з вихованням у дітей 

любові до праці, що, своєю чергою, дозволяє нам зробити висновок про те, що «Das 

goldene ABC» є лінгвокультурологічним феноменом, який заслуговує на увагу з боку 

філологів, педагогів, методистів і загалом усіх освітян.  

Подібні мовні свідчення національно-культурної специфіки німецької мови, її 

самобутності та своєрідності мають стати для майбутніх учителів німецької мови тим 

«золотим фондом», завдяки якому вони отримуватимуть нові знання та передаватимуть їх 

своїм учням.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

Популяризації ґендерного виховання в Україні та в зарубіжних країнах сприяє 

прийняття урядами стратегії ґендерної рівності як найважливішої складової всіх 

державних документів, що стосуються нормативно-правового забезпечення освітніх 

проектів і соціальних програм. Їх практична реалізація відбувається шляхом розширення 

ґендерно-інформаційного простору, публічного обговорення даних ґендерної статистики, 

проведення відповідних просвітницьких компаній, спеціально присвячених проблемі 

ґендеру в педагогіці. Особливої уваги українськими науковцями приділяється розробці 

інноваційних технологій ґендерного виховання учнів, в напряму: підготовки учнівської 

молоді до сімейного життя й усвідомленого батьківства (Т. Говорун, О. Кікінежді, 

В. Кравець); розвитку ґендерної культури юнаків і дівчат (П. Терзі); формування 

гендерних (егалітарних) відносин підлітків (С. Вихор) та старшокласників (І. Іванова). 

Натомість, незважаючи на багатогранний педагогічний досвід, у вітчизняних 

загальноосвітніх закладах ґендерне виховання до сьогодні не набуло належного рівня 

свого поширення. Цьому також заважає діяльність членів руху «Стоп гендер», які 

проводять в Інтернеті антипропаганду гендерного підходу в освіті. З урахуванням цих 

обставин, підготовка майбутніх учителів до здійснення гендерного виховання учнів 

залишається актуальною науково-педагогічною та методичною проблемою. 

Зазначимл, що під гендерним вихованням науковці здебільшого розуміють: 

– цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку 

вихованців із метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості 

незалежно від статі, розвитку індивідуальних якостей і здібностей задля їх самореалізації, 

оволодіння навичками толерантної поведінки та з метою побудови громадянського 

суспільства (С. Вихор) [1, c. 35]; 

– засіб забезпечення андрогінної незалежності статей одна від одної на шляху 

здобуття рівноправного партнерства, подолання сексизму як будь-яких виявів 

упередженості чи дискримінації дитини за статевою ознакою (Т. Говорун, О. Кікінежді) 

[4, с. 72];  

– цілеспрямований, організований і керований процес формування 

соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і жіночих ролей, поведінки, 

http://woerterbuchnetz.de/
http://www.koeblergerhard.de/
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діяльності та психологічних характеристик особистості, запропонованих суспільством 

своїм громадянам залежно від їхньої біологічної статі (І. Іванова [2], О. Цокур [5]); 

– процес, спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що визначають 

необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої статі в цілісній системі 

взаємин – подружніх, у суспільному житті, праці, відпочинку (В. Кравець) [4, с. 174]. 

Ми вважаємо, що гендерне виховання учнів – це спеціально організований процес, 

спрямований на подолання різних проявів сексизму в організації освітнього простору, у 

якому провідними способами виступають методи антисексизму (гендерного виховання). 

Останній вимагає дотримання таких вимог: відсутність у власному поводженні й мові 

вчителя яких-небудь проявів сексизму; створення відповідного інформаційного 

середовища, коли учні будуть інформовані про різні прояви сексизму; допомога педагога 

учням у самостійному формуванні ціннісного ставлення до сексизму як негативного, 

деструктивного явища; розвиток критичного мислення юнаків і дівчат через навчання 

рефлексивної діяльності, формування спрямованості на самовиховання, формування 

«гендерної чутливості» шляхом відстеження власних гендерних стереотипів і 

сексистських установок, сексизму, трансльованого в ЗМІ, у книгах (також і в навчальній 

літературі) тощо. Крім того, гендерне виховання вимагає включення в освітній процес 

діяльності, що сприяє руйнуванню патріархальної гендерної схеми, щоб хлопчики могли 

проявляти більшу емпатійність, дбайливість, а дівчата заохочувалися до досягнень не 

менш хлопців; використання засобів інтерактивного навчання, коли традиційні 

патріархальні владні системи «панування – підпорядкування» перестають працювати; 

створення відповідної архітектоніки освітнього простору (школи, класних кімнат), коли 

наочні матеріали, стенди, плакати не будуть транслювати сексистські установки. 

Використовуючи під час професійної підготовки майбутніх учителів найбільш 

продуктивні ідеї та технології, запозичені із авторських систем гендерного виховання, 

запропонованих О. Константиновою (у контексті реалізації гендерного підходу в процес 

навчання [3]), А. Смирновою (щодо педагогічного забезпечення гендерно чутливої 

соціалізації учнів), І. Федосеєвою (щодо моделювання школи на засадах гендерного 

підходу), О. Шнировою (щодо комплексної моделі гендерної освіти: школа – навчальний 

заклад – бізнес-освіта) та ін., ми віддавали перевагу таким настановам, як-от: 

– завдяки реалізації засобів гендерного підходу, зокрема принципів 

здоров’язбереження, природодоцільності, комплексності, соціальності, відбувається 

оптимізація навчально-виховного процесу, що сприяє підвищенню рівня навченості й 

вихованості школярів; 

– критеріями успішності навчально-виховного процесу, що ґрунтується на 

принципах гендерного підходу, є задоволеність освітнім процесом; зростання 

особистісних досягнень учнів; упевненість у своїх силах; гармонійні відносини між 

статями; 

– зміст гендерного виховання є досить актуальним для школярів, особливо тих, хто 

перебуває в процесі формування гендерної ідентичності, у зв’язку із чим воно повинне 

вибудовуватися з урахуванням вікових потреб і можливостей учнів кожної статі, а також 

на широкій міждисциплінарній основі, у ключі досягнень сучасних галузей наук 

(іміджелогія, культурологія, інтернет-технології і т. ін.);  

– гендерний компонент шкільної освіти і виховної роботи з учнями слід розширити 

запровадженням низки спецкурсів, які пройшли відповідну апробацію (наприклад «Жінка 
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і чоловік у світовій історії: стародавній світ і середні віки», «Жінка і чоловік у ХХІ 

столітті: стратегії та реалії гендерної рівності» та ін.). 

Таким чином, реалізація особистісно зорієнтованого навчання й виховання як нової 

педагогічної парадигми, що зумовлює розвиток сучасного освітнього простору на засадах 

гуманізації і демократизації, вимагає врахування показників, пов’язаних із різними 

характеристиками особистості, в число яких входить гендерна ідентичність і гендерна 

культура. Це дозволяє говорити про необхідність і правомірність застосування нового – 

гендерного підходу в системі професійної підготовки майбутніх учителів, ідеї якого 

розвиває відповідний напрямок сучасної педагогіки.  
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ЕВОЛЮЦІЯ  РОЗВИТКУ  ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ 

НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

Дослідженню звичаїв загалом, і зокрема сімейних, в Україні присвячено небагато 

наукових праць. Домінують роботи історичного, етнографічного характеру, дослідження у 

сфері культури і побуту населення на території України, а також роботи з історії держави і 

права України. Велике значення мають праці дослідників і збирачів народних звичаїв ХІХ 

– початку ХХ ст., а саме: М. Владимирського-Буданова, М. Грушевського, 

А. Костяківського, В. Мухіна, І. Оршанського, Н. Полонської-Василенко, 

В. Тарновського, П.Чубинського, а також сучасних науковців: М. Балакіревої, 

І. Головневої, М. Гримич, О. Івановської, А. Перковського, А. Пономарьова та ін. 

Українська назва сім’ї – родина – містить ключ до розуміння витоків її 

походження. Адже сім’я зароджувалася в надрах роду і певною мірою співіснувала з ним, 

вплітаючись у його систему через родинні, сакральні та релігійні зв’язки. Увесь тривалий 

шлях розвитку родових відносин і творення сім’ї розпадається на кілька стадій.  

На І стадії домінував рід, ще без чітко виражених сімейних зв’язків. На ІІ стадії 

значення роду звужується до розуміння родини (сім’ї) – великого кола родичів та свояків, 

а також певної соціальної спільноти.  

На ІІІ стадії відбувається виокремлення сім’ї від роду, хоча первісна родина за 

своєю структурою, функціями та устроєм нагадувала рід у мініатюрі. Сім’я, що 
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зароджувалася, була розширеною, включаючи родичів та свояків, та розвивалася шляхом 

концентрації таких функцій роду, як налагодження побуту та організація виробництва.  

Цей процес, за даними археології, відноситься до початку нашого тисячоліття, 

коли, закладалися основи формування східнослов'янських етнічних спільностей, у тому 

числі української. Саме тоді сусідська община була цілісним соціальним організмом, який 

включав великі патріархальні сім’ї, котрі у свою чергу складалися з малих. Це так звані 

«гнізда» – групи з кількох поселень, віддалених одне від одного на 1-3 км. Траплялися й 

нагромадження «гнізд», що може свідчити про стадіальність та різноманітність 

перехідних форм від роду – через общину – до родини (сім’ї).  

За часів стародавньої Русі та в період середньовіччя (XV-XVI ст.) на території 

України існувала велика патріархальна сім’я, або домашня община –  «служба». Поряд з 

нею існували й малі сім’ї. Уклад і побут общини трималися безперечною владою глави 

сім’ї – батька, а мати управляла суто жіночими справами [1, с. 45].  

Серед українців бутувало кілька різновидів розширеної сім’ї, які відповідали 

окремим стадіям її розвитку. Найбільш характерною була братська сім'я задружного типу, 

яка являла собою спілку індивідуальних сімей, об’єднаних спорідненням по чоловічій 

лінії до п’ятого коліна. До неї могли входити і свояки через одруження або на договірних 

умовах (як правило, родичі батька). Всі її члени мали спільне майно та господарство і 

мешкали на одній території в окремих житлах, розташованих довкола житла глави 

родини. Середня чисельність братської родини становила 20 осіб, але могла досягати й 50-

60. На чолі її стояв виборний глава – старший в родині, хоча главою могли бути і молодий 

чоловік, і навіть жінка (як правило, старша мати). Глава керував господарськими справами 

сім’ї, але не мав права сам приймати рішення з інших найважливіших питань: їх приймала 

вся родина. Часто кілька великих і малих економічно слабких сімей об’єднувалися для 

спільного виконання складних і трудомістких робіт у  так звані патронімії – групи, що 

зберігали й підтримували  господарську, громадську та духовну єдність. Кожна братська 

сім’я мала патронімічне ім’я, збірне від імені предка – засновника родини: наприклад, 

сім’я Іванковичів. 

Якщо братська родина надто розросталася, від неї виокремлювалися малі сім’ї, а 

сама вона перетворювалася на розширену полегшеного типу. Такі сім’ї мали досить 

велике поширення в гірських районах та Галичині майже до XIX ст., налічуючи до 20 осіб 

і очолювалися старшим у родині – газдою, або завиддою.   

У XIV-XVI ст. внаслідок розукрупнення великих та братських сімей з’являється 

нова форма родини – дворище (поширена на Поділлі, Поліссі, Волині, в Галичині та 

частково на Середній Наддніпрянщині). На різних етапах функціонування дворище 

зазнавало помітних змін. На ранньому етапі дворище грунтувалося переважно на 

споріднено-свояцьких зв’язках, коло яких було порівняно невеликим. Цим правом могли 

скористатися батько, сини, брати, сини братів та сестри. Керував дворищем «старець», 

котрий, на відміну від колегіальної задруги, розпоряджався одноосібно, виключаючи 

питання про майно та землю, які вважалися загальною власністю дворища.  

За необхідності дворища могли об’єднуватися економічно та територіальне, 

утворюючи в селищах або селах окремі «кутки», проте ніколи не становили цілого села. У 

XVIII ст. об’єднані дворища почали утворювати окремі хутори (Лівобережжя). У західних 

же регіонах України великі спілки дворищ, котрі вели свій рід від спільного предка, 

колись складали так звані «брацтва», іноді об’єднуючи цілі села. Але українці як етнічна 
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спільність вже не застали ні брацтв, ні «братчин» – об’єднань сусідських дворищ, котрі 

могли переростати у плем’я. Таку стадію пережили свого часу племена стародавньої Русі, 

що мешкали на території України [4, с. 37-40].  

На рубежі XVI-XVII ст. дворище як основна форма господарського життя почало 

трансформуватися. З кінця XVI ст. порушується принцип спільності землі та майна, а 

пізніше – структура та склад дворищ: вони стали включати до себе чужинців, допускати 

об’єднання з сусідськими дворищами, виділення індивідуальних сімей. У цілому по 

Україні пік руйнування великої сім’ї та перетворення дворищ припадав на кінець XVII ст., 

в той час як в Українських Карпатах – на XVI ст., у Поліссі – на XVIII ст. [4, с. 39-43].  

Виходило так, що одночасно співіснували різні типи сімей: від великої патріархальної в її 

залишковому вигляді до малої сім’ї індивідуального типу. Різноманітними були і 

дворища: на Правобережжі  – у вигляді класичних господарств і гірських газдівств, на 

Лівобережжі – у вигляді посябрин – об’єднань споріднених і сусідських господарств.  

Ранній розвиток капіталістичних відносин уже наприкінці XVIII ст. сприяв 

остаточному розпаду великої сім’ї і розукрупненню розширеної. Остання стадія цього 

процесу – автономізація (відокремлення подружніх пар не тільки від розширених, а й від 

простих сімей) особливо інтенсивно відбувалася з середини XIX ст. В ході цього процесу 

в рамках малої сім’ї почала утворюватися найпростіша форма – мала сім’я в її чистому 

вигляді, тобто нуклеарна (від слова «ядро»); нині вона є найпоширенішою. До її складу 

входять дві послідовні, кровно пов’язані генерації: батьки та неодружені діти [2, с. 49-50]. 

Найбільш поширеною була сім’я з п’яти-шести чоловік. Разом з тим зустрічалися 

родини, які налічували в своєму складі сім, вісім і більше чоловік, причому, не тільки за 

рахунок багатодітності, а й у зв’язку з тим, що один з дорослих одружених дітей жив 

разом із старими батьками. По суті, це була теж мала сім’я, в якій главою спочатку був 

батько, але через деякий час він, як правило, передавав господарство синові за умови, що 

той догляне його й матір до смерті. 

Майнові відносини в українській стародавній сім’ї будувалися на основі приватної 

власності. Розпорядником і власником родинного майна був глава сім’ї. Після його смерті  

майно і влада в сім’ї переходила до старшого сина або до матері, які продовжували 

порядкувати сімейним добром. Своєрідність майнових відносин в українській селянській 

родині відзначалася тим, що крім загального майна, яким розпоряджався глава сімейства, 

кожний член його мав право на особисте майно, яке міг придбати на власні кошти. Це 

однаковою мірою стосувалося й жінок, і чоловіків. Незалежно від цього в сім’ї жінці 

належало її придане, яким, окрім неї, ніхто не міг розпоряджатися. Українське придане 

мало свою особливість: до нього включалися земельний наділ «материзна», яка не 

входила в загальнородинне майно, не ділилася між окремими членами сім’ї і передавалася 

у спадщину і тільки по жіночій лінії. 

Своєрідність майнових відносин позначалась і на подружніх взаєминах, які в 

українській родині відзначались згодою. Іноді жінка всупереч звичаєвому праву була 

номінальним головою родини, відіграючи в ній першорядну роль. Відносна незалежність 

української жінки пов’язана з тією традицією, яка склалася через вимушену відсутність 

чоловіків (визвольна боротьба, формування козацтва), за цих обставин жінка брала на себе 

всі функції забезпечення життєдіяльності сім’ї. 

Відносини між окремими членами в різних сім’ях були неоднаковими. У молодих 

сім’ях, що складалися здебільшого з батьків і малих дітей, взаємовідносини між чоловіком 
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і жінкою будувались на більш рівноправних засадах. При спільному житті молодого 

подружжя з батьками родинні взаємини складалися інакше: доводилось рахуватися з 

батьками, підкорятися їх волі,  залежати від батька як глави, а невістка в усьому мусила 

коритися свекрусі. 

Важливу роль у житті родини відігравала церква. Відвідання церкви вважалось 

релігійним і моральним обов’язком кожного християнина. Усе сімейне життя 

супроводжувалось різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній 

формі визначали певні етапи життя людини і окремі стадії розвитку сім’ї. Основні з них: 

родильні, які відзначали народження людини; весільні, що освячували шлюб; поховальні 

й поминальні, пов’язані із смертю людини та вшануванням її пам’яті. 

Історія людства, крім позитивного досвіду, внесла й багато негативного у шлюбні 

порядки та в сімейні стосунки: варварські норми поневолення жінки й покупний шлюб; 

шлюбні платежі дали нове життя таким формам шлюбу, як шлюб «відробітком», 

«утробний», «колискова змова», «викраданням».  

Сьогодні зміст шлюбу змінюється йому властиві інші ознаки – рівноправна, 

добровільна спілка між чоловіком і жінкою, які об’єднуються з метою створення сім’ї, 

народження і виховання дітей, адже продовжуючи рід людський, батько і мати 

повторюють у дітях самих себе, і від того, наскільки свідоме це повторення, залежить 

моральна відповідальність за людину, за її майбутнє. 
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СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ  

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДІ 

 

Дослідження наукових джерел  свідчить про існування різних наукових напрямів 

вивчення проблеми здоров’язбереження  молоді. Ці напрями можуть бути класифіковані 

за сферою висвітлення окресленої проблеми та тактичними цілями реалізації державних 

програм із здоров’язбереження нації. Серед цих напрямів одним із пріоритетних є 

соціально-медичний. 

У дослідженнях, котрі можуть бути віднесені до соціально-медичного напряму, 

передбачається визначення соціальних умов підвищення якості здоров’язбереження 

членів суспільства. Ця проблема розглядалася, наприклад, ще в Давньому Єгипті, де 

принципом здоров’язбереження була нероздільність психічного, духовного й тілесного як 

умови не лише міцного здоров’я, але й довголіття. У зв’язку з цим медицина розглядалася 
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як релігія, філософія, духовна дисципліна, котра виховує особистість в гармонії з життям. 

Дотриманню гігієнічних правил приділялася неабияка увага: релігійні закони висували 

суворі вимоги до помірності в їжі, чистоти тіла, охайності одягу й помешкання. Саме 

тому, греки вважали, що єгиптяни заснували «попереджувальну» (профілактичну) 

медицину. Наприклад, Геродот писав про мешканців Давнього Єгипту V століття до 

нашої ери: «Єгиптяни п’ють тільки з мідних судин, які чистять щодня. Плаття носять 

полотняне, завжди свіжовимите, і це складає для них предмет великої турботи. Обрізають 

волосся і носять парики,  вважаючи за краще бути охайними, ніж красивими».  

Здоров’язбереження як соціальна проблема мало велике значення й у Давній 

Греції. Так, Гіппократ у трактаті «Про здоровий спосіб життя» розглядав здоров’я як стан 

повної гармонії, оскільки організм – це єдина, цілісна, гармонійна система, здатна до 

самореалізації. Здоров’я вивчалося не лише через природу людини, але й через її спосіб 

життя, діяльність і мислення. Гіппократ наголошував на тому, що якою є діяльність 

людини, такою є вона сама та її природа. Важливим був духовний, моральний, етичний 

розвиток молоді, оскільки, на думку давньогрецьких філософів, саме від нього й залежить 

здоров’я людини й народу. Виховання фізичної досконалості, періодичність занять 

вправами, підготовка до спортивних змагань були одними з провідних завдань. 

Будувалися гімназії та палестри задля тренування молоді, організовувалися ігри, змагання, 

п’ятибір’я тощо. Піфагор заснував школу, головною метою якої був гармонійний розвиток 

усіх сфер особистості дитини. Філософ наголошував на тому, що людина має бути в 

гармонії з космічним порядком, вона повинна дотримуватися міри в думках, почуттях і 

діях, формувати цінності, виявляти стриманість, повагу до вчених минулого. Демокрит 

уявляв здоров’я як благий стан Духу – коли душа перебуває в спокої та рівновазі. Саме 

досягнення гармонії в людині – духовної і тілесної, соціальної й біологічної – є запорукою 

здоров’я. Душевна рівновага, грація, краса тіла, доброчесність, відвага – це компоненти 

здорового стилю життя в античні часи. У Давній Спарті фізичне виховання, формування 

стійкості, витривалості, мужності були найважливішими видами підготовки майбутнього 

громадянина-воїна. Так, Плутарх у «Мораліях» відзначає: «Спартанці вважали, що 

мізерна їжа робить юнаків більш здоровими, вони не будуть схильні до повноти, а стануть 

високими на зріст і навіть гарними. Вони вважали, що суха будова тіла забезпечує 

гнучкість всіх членів, а тучність і повнота цьому заважають» [4, с. 483].  

У Давньому Римі фізичне загартування молоді набуло неабиякого значення у 

зв’язку із створенням професійної армії та завойовницькою політикою упродовж усього 

часу існування цієї держави. Наприклад, Цицерон вважав, що їжа й догляд за тілом мають 

бути спрямованими на збереження саме здоров’я і сил, а не на насолоду. Про згубність 

негативних рис характеру, шкідливих звичок, непомірності, жадібності висловлювався 

Сенека: «Вміння продовжити життя – в умінні не скорочувати його». 

В епоху Античності здоров’я набуло соціально-медичної значущості, воно було 

умовою, критерієм та показником морального, естетичного, етичного, інтелектуального 

розвитку окремого індивіду й нації в цілому. 

Про необхідність досягнення душевної рівноваги йшлося в епоху Відродження. 

Так, Леонардо да Вінчі стверджував, що узгодження стихій підтримує людину, а 

неузгодження – руйнує і губить. 

В епоху Середньовіччя пріоритетним було фізичне загартування воїна-лицаря, 

здатного до бойових дій, виснажливих походів, захисту земель. Виховання сміливості, 
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дисциплінованості, суворості характеру, стійкості поряд із формуванням християнських 

цінностей вважалося необхідним у забезпеченні здоров’я й морально-фізичного розвитку 

молодого покоління. 

Отже, узгодженість, рівновага, гармонія, фізичний розвиток, духовне зростання, 

підготовка до життєвих випробувань покладені в основу забезпечення 

здоров’язбереження дітей і молоді в Античності, Середньовіччі, Відродженні.    

Вивчення наукового та історичного фонду свідчить, що проблема 

здоров’язбереження молодого покоління завжди була однією з найбільш актуальних в 

історії людства.  
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TIMP ŞI ISTORIE ÎN POEZIA LUI ARCADIE SUCEVEANU 

 

Conceptul de timp, asociat cu cel de istorie, constituie un reper în elucidarea fenomenului 

literar contemporan, dar şi în definirea unor individualităţi creatoare. Poetica temporalităţii este 

studiată mai mult în proză şi s-ar părea chiar că ţine de domeniul naratologiei. Considerăm însă 

că această perspectivă obţine noi valenţe în sfera imaginarului poetic, devenind realitate 

expresivă, de coloratură afectivă. Datorită interesului sporit acordat metafizicii timpului şi 

spaţiului în domeniul poeticii literare moderne, examinarea acestor categorii la nivelul textului 

literar va fi de folos actului interpretativ, cu atât mai mult că poetul, ca eu empiric, trăieşte în 

timpul profan, înţeles ca o succesiune de întâmplări personale sau deevenimente istorice. 

În studiul dat ne-am propus elucidarea temporalităţii prin prisma imaginarului poetic, 

dezvăluirea raporturilor spaţio-temporale în text, relevarea valenţelor poetice ale noţiunilor de 

timp şi spaţiu, determinarea şi comentarea unor structuri, forme, modalităţi ale timpului în poezia 

lui Arcadie Suceveanu. 

Timpul,în reprezentarea modernilor, este compus din «serii eterogene», iar timpul mitic, 

fiind reversibil şi ireversibil, diacronic şi sincronic,include în eterogenitatea sa atât timpul sacru, 

cât şi pe cel profan. Modernii preferă mai mult timpul devenirii, timpul cosmic – spaţiul 

transcendent.Timpul obiectiv, exterior, timpul dinafară, alistoriei, un timp liniar în fond, tinde în 

imaginaţia poeţilor fie să se despartă în momente autonome, fie să se uniformizeze. Timpul 

istoriei se pare că nu intră în competiţie decât cu timpul uman, astfel încât se ajunge la 

confuziune şideşi nu se identifică, conlucrarea lor este extrem de intensă, iar raportul dintre om şi 
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istorie rămânea fi o problemă  complexă. Conceptul de temporalitate (în înţelesul lui Haidegger) 

desemnează proprietatea omului de aavea conştiinţa timpului ca orizont al înţelegerii Fiinţei.  

Dând dreptate acelora care cred că după cum un poet trăieşte şi exprimă sentimentul 

timpului şi spaţiului, se poate caracteriza simţirea lui, se arată oportună trecerea celor două 

categorii-pivot prin structurile operei poetice a lui Arcadie Suceveanu, care denotă o sensibilitate 

metafizică aparte. Poeţii basarabeni, având o conştiinţă acută a prezentului, manifestă, respectiv, 

şi o percepţie mai intensă a timpului.  

În Acelaşi Don Quijote Suceveanu, invocând figura «senatorului morilor de vânt», 

simbolul poetului, reflectând pe marginea temei poetulşi timpul, menţionează: «Sunt 

contemporan cu timpul vieţii mele, cu propria mea naştere, cu propria moarte, cu propria mea 

memorie.  Dacă mi-ar fi fost dat să trăiesc în secolul al XVII-lea sau în secolul al XXII-lea, dacă 

aş fi fost hindus ori saxon şi nu român din emisfera nordică a Bucovinei, cea înstrăinată de Ţară, 

dacă suferinţă mea ancestrală nu-şi avea izvoarele în lacrima latină a lui Ovidiu şi în plânsul 

metafizic al Mioriţei, cu siguranţă că aş fi simţit şi aş fi scris altfel, în contextul altor realităţi, 

determinat de o altă sensibilitate, de o altă conştiinţă. Poetul de azi, ca şi cel de ieri, ca şi cel de 

mâine, este şi rămâne prototipul lui Don Quijote, senatorul morilor de vânt, dispus să ia oricând 

de la capăt, cu aceeaşi credinţă şi îndărătnicie, spectacolul şi drama Iluziei». 

Titlurile volumelor Mesaje la sfârşitde mileniu (1987), Arhivele Golgotei  (1990), Eterna 

Danemarcă (1995) de Arcadie Suceveanurelevă caracterul dominant al timpului ca temă şi ca 

principiu de construcţie al textului liric. Timpul social-istoric (timpul obiectiv, exterior, dinafară, 

timpul lumii) este complementar cu timpul ficţional (timpul poetic, uman, psihologic). Timpul, la 

rândul său,  determină spaţiul, sau mai bine zis, se determină reciproc: eternităţii îi corespunde 

imensitatea, iar vremelnicului – spaţiul redus, închis.  

În procesul de interpretare a poeziei lui Arcadie Suceveanu actualizăm un corpus literar 

solid. Găsim trimiteri la «biblicul Chit» care l-a înghiţit pe Ioan, ori la Noe şi la Turnul Babel, 

constatarea shakespeariană din Hamlet că în Danemarca e «ceva putred» devine reper pentru 

situatii actuale: Danemarca-i pretutindeni. Danemarca e în toate… Referitor la Hamlet, 

Suceveanu ne mărturiseşte: «Simbolul lui m-a obsedat şi m-a fascinat în acelaşi timp, el exprimă, 

prin excelenţă, spiritul timpului nostru». Sensurile textelor lui Arcadie Suceveanuni se relevă în 

totalitate doar făcând referinţă la culrura universală. Aceleaşi simboluri, imagini sunt reluate de 

la text la text, de la volum la volum, fiind completate şi nuanţate până la refuz. Spre exemplu, 

mitul creştin al Apocalipsei cu care se încheie Noul Testament a fost valorificat de autor în mai 

multe poeme, conotând ideea de sfârşit al lumii, provocat de violenţe de origine naturală şi 

umană şi de revenire la haosul primar. Volumul Mesaje la sfârşit de mileniu estestructurat sub 

semnul a trei umbre: Ares, zeul războiului şi al violenţei; Hamlet, ezitând între a fi şi a nu fi; Don 

Quijote, cavalerul tristei figuri. Mihai Cimpoi în «O istorie deschisă a literaturii române din 

Basarabia» menţionează: «Suceveanu este poetul unei triple tristeţi: unaapocaliptică, pe care i-o 

generează sfârşitul de veac «infernal», una de sorginte bacoviană şi cea de-a treia sub forma 

nostalgiei după evul mediu pe care-l vede pur». Poezia sa e scrisă cu respiraţia fierbinte a însăşi 

istoriei» [1, p. 229].  Sfârşitul de mileniu este pentru Arcadie Suceveanu dominat de tehnicism şi 

mercantilism, iar aceste forme de decadenţă pervertesc valorile umane.  

În Argumente pentru viitorul poeziei, autorulintuieşte un pericol pentru 

poezie,determinând totuşi, în toate formele vechi sau noi ale liricii, o perspectivă care îl face să 

creadă că «poezie se va scrie întotdeauna»: tot ce se întâmplă cu noi şi în jurul nostru, tot ceea ce 

ochiul prinde şi mintea imaginează – iarba ce răsare pe şanţ, greierul sihastru ce-mi cântă cu 
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uitare de sine la balcon, melancolia maro a casetofonului de pe masă, clipocitul aproape 

metafizic din ţevile de canalizare, visul ce-mi dă senzaţia zborului, aerodinamica bobului de 

grâu, brânduşa ce neagă cu inconştienţă fizica atomică, chiseaua cu dulceaţă de cireşe din 

universul bucătăriei, intuiţia altor lumi posibile, religia fanatică a meciurilor de fotbal, sărutul 

adolescentului de pe scara blocului, ochiul ce se deschide în fiece lucru – sunt tot atâtea 

argumente pentru viitorul poeziei. Sensul mesajelor sale e repunerea în drepturi a visului, 

umanului: Eu duc april în fragede vagoane, / Eu port prin gări cisterne de azur, / Pe căile 

condiţiei umane / Vreau să mă plimb pe sentimentul pur.  

Eul suceveanestecopleşit de singurătate, scindat, se abandonează unei stări sisifice, de 

nuanţă bacoviană. Câtevatexte, adunate sub titlul Jurnal de bord, reflectă plenar realitatea 

curentă. Omul mecanic,depersonalizat, şi-a pierdut rostul, constatăm untimp regresiv, comparabil 

c-un ceas întors pe dos. Contemplând babilonia lumii, spectacolul dezagregării, maşina de 

fabricat haos, eul liric, copleşit detăcerea universală, caută sensul, speră în reîntoarcerea istoriei, 

alungând mâna oarbă a veacului. Plachetă de versuri,intitulată sugestiv Secunda care sunt eu 

(1992), dezvoltă aceleaşi linii de forţă, ca şi celelalte volume, dar relevă mai violent povara 

timpului, ameninţarea «âinilor lui Cronos». 

Wolgang Iser, reprezentant important al teoriei receptării,în «Actul lecturii» scrie: «Un 

text literar se caracterizează într-adevăr prin puterea lui inepuizabilă de a face să retrăiască o 

epocă revolută. El continuă să vorbească chiar şi dacă mesajul său şi-a pierdut actualitatea, iar 

semnificaţia lui şi-a pierdut importanţa» [2, p. 143].Cititorul nu citeşte însă opera în spiritul 

timpului ei, cio actualizează, căci,după cum observă Radu Stanca în eseul intitulat «Problema 

cuvântului», lectura echivalează cu «acţiunea de actualizare a operei literare» [3, p. 26]. Poezia 

lirică în special, exprimând sentimentul timpului unui poet în scopul transcenderii timpului, tinde 

să menţină un raport de sincronie cu o conştiinţă viitoare. 
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ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СЕВЕРНЫХ УЕЗДАХ БЕССАРАБИИ В ХІХ ВЕКЕ 

 

Духовно-религиозное образование и воспитание, культурные обычаи и традиции 

являются важной составляющей цивилизации каждой нации и государства. Это прямо 

отражается на просвещении, школьном народном образовании, развитии системы 

духовно-учебных заведений в каждой стране, в том числе и в Бессарабии, где в 1812 г. 

вступили в силу общероссийские законы. На территории Бессарабии была организована 

епархия во главе с митрополитом Г. Бэнулеску-Бодони (1746-1821) и были открыты  

следующие духовно-учебные заведения: Кишиневская духовная семинария (1813); 3 

духовных училища: Кишинѐвское (1823), Единецкое (1869), Измаильское (1893); 
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Кишиневское епархиальное женское училище (1864); более 600 церковных школ 

(одноклассных, двухклассных и т. д.). 

В научной литературе широко освещены вопросы организации и деятельности 

различных типов школ в системе народного образования в Бессарабии и Молдавии: 

(Б. Боднарюк [1], Т. А. Крачун [5], Т. В. Котылевская [4] и др.). 

Анализ историко-педагогической литературы подтверждает, что проблема 

деятельности духовных училищ как низшего звена православного образования 

недостаточно глубоко изучена. В то же время нельзя отрицать очевидный факт: духовные 

училища Бессарабии сыграли важную роль в религиозном воспитании молодѐжи, в 

укреплении основ православного вероучения, в приобщении населения к социально-

культурным традициям данного региона при сохранении самобытности народа. В связи с 

этим изучение деятельности духовных училищ и определение их роли в формировании у 

молодѐжи евангельских морально-этических ценностей становится актуальным в свете 

современных требований к духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Духовные училища были предназначены для первоначального образования и 

подготовки детей к служению православной церкви. Они содержались на средства, 

изыскиваемые духовенством каждой епархии, и находились в ведении епархиального 

архиерея под общим управлением Св. Синода, а их попечительством занималось местное 

духовенство. В них изучались: арифметика, природоведение, языки (русский, 

церковнославянский, латинский, греческий), отечественная история, катехизис, 

церковный устав, церковное пение, рисование, причѐм уделялось внимание не 

механическому запоминанию учебного материала, а его свободному, творческому 

усвоению. Среди педагогов училищ наблюдалось стремление к освобождению от  засилия 

учебных планов латынью, но многие из них считали, что этот язык приносит ученикам 

«великую пользу». 

В русле нашего исследования особый интерес представляет изучение деятельности 

Единецкого духовного мужского училища, которое по праву можно назвать главным 

центром духовно-религиозного образования детей северного региона Бессарабии. 

Единецкое духовное училище готовило учеников севера Бессарабии для духовной 

семинарии, священников, церковных служителей, а также народных учителей, волостных 

и сельских писарей, почтовых чиновников и т. д. Бесплатно в училище принимались 

только дети православных духовных лиц. Программа училища приближалась к программе 

4-го класса гимназии. Русский язык являлся языком обучения в училище, хотя латинский 

и греческий языки входили в его учебный план.  Это было связано с тем, что богословские 

науки были написаны, в основном, на латинском языке. Тексты многих богословских книг 

были переведены фрагментарно с латинского на церковнославянский язык. Греческие же 

тексты были малодоступны для понимания.  

Первый период развития училища (1869-1871) связан с открытием духовного 

училища в Бельцах, формированием материальной базы, подбором учительских кадров, 

набором выпускников и утверждением на должность первого смотрителя училища 

И. Е. Команецкого (18.05.1869). Молодое духовное училище, в котором занималось 174 

ученика, испытывало организационные и материальные трудности: не хватало учебников 

и учебных пособий; сложно было осуществлять надзор за воспитанниками на квартирах, 

что осложняло педагогический процесс.  
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Второй период развития училища (1871-1884) был связан с перемещением 

училища из Бельц в Единцы, постройкой учебного здания, созданием училища новой 

формации, формированием православного сознания воспитанников. 

16 декабря 1871 г. окружной съезд духовенства Бессарабии постановил: Единецкое 

духовное училище должно стать самостоятельным учебным заведением  с твѐрдой 

материальной основой. Владелец местечка, помещик П. А. Козицын, отвел бесплатно 

участок земли для постройки здания училища и пожертвовал для этого 1000 рублей.  

30 сентября 1872 г. архиепископ Кишинѐвский и Хотинский Павел обратился к 

Св. Синоду с ходатайством о разрешении перенести училище в Единцы. Такое 

разрешение Св. Синод дал 1 ноября 1872 г. 1 августа 1873 г. Бельцкое духовное училище 

было переведено в  Единцы, но постройка училищного здания была завершена в августе 

1876 г. Как верно отметил смотритель Единецкого училища И. Е. Команецкий, открытие 

училища составило целую эпоху для духовенства Единецкого училищного округа, 

деятельность которого была  направлена на укрепление духовно-религиозного сознания 

молодѐжи. В училище был чѐткий распорядок дня и строгая дисциплина: соблюдение 

определѐнных правил поведения детей по церковному уставу, который был связан с 

православными календарными праздниками и обрядами.  

В 1878 г. была открыта училищная церковь, а первым священником в ней стал 

Василий Щука – эконом училища.  

Третий период развития училища (1885-1894) связан с совершенствованием 

педагогического процесса на основе Устава духовных семинарий и училищ 1885 г., 

расширением книжного фонда библиотеки, повышением квалификации преподавателей 

училища, более качественной подготовкой воспитанников училища с целью их 

поступления в Кишинѐвскую духовную семинарию. Новый Устав духовных семинарий и 

училищ от 1885 г. позволил  уменьшить количество уроков по классическим языкам в 

пользу русского и церковнославянского языков, ввести экзамены по письменным 

упражнениям. Библиотека училища бесплатно получала учебники, книги для 

внеклассного чтения: I выпуск «Приходской библиотеки» В. Шемякина, журнал «Русский 

паломник», творения Иоанна Златоуста, Толковое Евангелие, религиозные листки 

(«Троицкие листки», «Афонские листки» и др.). Библиотека являлась культурным 

центром, где воспитанники могли удовлетворить свои читательские интересы, 

приобщиться к светской и научно-популярной литературе, расширить свой читательский 

кругозор. 

Большинство преподавателей училища составляли выпускники Киевской духовной 

академии или Кишинѐвской духовной семинарии. Так, указом Св. Синода (от 08.08.1886 г. 

№ 872) Д. Ф. Покровского (1856-04.02.1893), кандидата Богословия, выпускника Киевской 

духовной академии, по чину – коллежского советника,  направили в Единецкое училище 

на вакантную должность помощника смотрителя. Д. Ф. Покровский  отлично владел 

методикой преподавания русского языка и развивал у учеников навыки грамотной 

письменной и устной речи. Коллеги отмечали его высокие духовно-нравственные 

качества, которые оказывали положительное воздествие на поведение воспитанников. В 

стенах училища ежегодно обучалось 216 учеников. В течение 25-ти лет училище 

окончили не менее 600 человек.  

Гордостью Единецкого училища стали: Пантелеймон Халиппа (01.08.1883-

30.08.1979) – молдавский и румынский политический и общественный деятель, 



129 

 

журналист, историк-краевед, основатель Народного университета в Кишинѐве, Теодор 

Поручик (1878-1954) – геолог, гидролог, географ, который впервые описал 

месторождения бессарабских рек, изменение внутренних течений притоков Днестра и 

Прута, выявил главные причины ассиметрии рек Бессарабии и др.  

Обобщая изложенное выше, можно констатировать, что на севере Бессарабии в 

Единецком духовном мужском училище реализовались идеи духовно-религиозного 

образования учеников в свете православной церкви. Педагогический процесс в училище 

был направлен на формирование у воспитанников христианской морали, идеалов 

гуманизма и гражданского патриотизма. Единецкое училище как центр православного 

образования на севере Бессарабии оказало существенное влияние не только на 

формирование христианской мировоззренческой доминанты у молодѐжи, но и на духовно-

религиозное просвещение местного крестьянского населения, обретение ими 

социокультурных норм. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

На рубеже XXI века проблема толерантности приобрела особую актуальность в 

связи с процессом глобализации, сталкивающей религиозные, национальные и этнические 

идентичности различных культур и народов. Все современные нации в религиозном, 

культурном и политическом отношении более плюралистичны, чем традиционные 

сообщества, которые сохранили своѐ единство за счет фундаментальных традиций в 

культуре или религии. Культурный и религиозный плюрализм, развившийся в западном 

мире, вызвал к жизни толерантность. Толерантность – главная ценность гражданского 

общества, процесс формирования которого продолжается в Украине сегодня. Она, с одной 

стороны, является необходимым побочным продуктом многообразия в обществе, а с 

другой – условием его дальнейшего развития. 

Возросший интерес социума к проблеме этнической толерантности оказывает свое 

влияние на систему воспитания и образования подрастающего поколения. Этническая 

толерантность во многом зависит от процессов, происходящих в обществе, к которым на 

современном этапе можно отнести урбанизацию, европеизацию и, как следствие, – 
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повышение культурной однородности мира. Как ценность все чаще провозглашается 

космополитическая идея «человека мира». Параллельно с этим отмечается рост 

национального самосознания и национальных чувств, возрастает значение традиционных 

культурных ценностей. Это, в свою очередь, может приводить к стиранию тонкой грани 

между патриотизмом и национализмом, следствие этого – возникающие конфликты на 

основе этнической и конфессиональной розни; распад целого ряда многонациональных 

государств из-за межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Поэтому 

формирование «сверхнациональной» или «транснациональной» идентичности носит 

болезненный и неоднозначный характер. Сложившийся парадокс в сфере этнокультурных 

процессов требует пристального внимания и поиска решений [5, с. 656]. 

Многих исследователей интересует гармонизация межэтнических отношений, на 

что и направлена их исследовательская деятельность (Г. Л. Бардиер, С. П. Безносов, 

Л. М. Дробижева, В. Н. Куницына, Н. М. Лебедева, В. П.  Левкович, О. В. Лунева, 

Л. Г. Почебут, Т. Г.Стефаненко, А. Н. Татарко, О. В. Чернов и др.). Исследованиями связи 

этнической идентичности и толерантности, выполняющими функцию социальной 

регуляции межэтнических отношений занимались Дж. Берри, М. Плизент, Дж. Тернер, 

Д. Тейлор, Г. Тэджфел, И. С. Кон, Н. М. Лебедева, Ф. М.Малзохова Л. Г. Почебут, 

Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко и др. Зарубежные и отечественные исследователи 

отмечают, что позитивная этническая идентичность способствует этнической 

толерантности. Актуальность настоящего исследования этнической идентичности и 

этнической толерантности обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, малоизученным остается вопрос о том, что же происходит с 

толерантностью, когда позитивность этнической идентичности повышается или 

понижается. Во-вторых, в этнической психологии содержание понятия «этническая 

идентичность» раскрывается через ее структурные компоненты: когнитивный, 

аффективный и поведенческий. При этом не исследовано как баланс или дисбаланс 

установочной структуры этнической идентичности влияет на степень выраженности 

межэтнической толерантности. В-третьих, представляет интерес исследование структуры 

и направленности этнической идентичности (позитивная, гипо/гиперпозитивная 

идентичность) в ситуации межэтнического взаимодействия [1, с. 99-101]. 

Таким образом, этническая толерантность представляет собой многогранный 

феномен, суть которого состоит в утверждении ценности человеческого достоинства, 

неприкосновенности каждой личности, независимо от ее происхождения, это некий 

фактор, укрепляющий мир. Этническая толерантность находит свое отражение в активной 

жизненной позиции, выражаясь в открытости, готовности к диалогу с представителями 

разных этносов, проявляя уважительное отношение к любой «инаковости»: ценностям, 

нормам, образу жизни, поведению, традициям, чувствам, мнениям, идеям, убеждениям. 

Это и качество личности, проявляющееся в понимании многообразия мира, в умении 

проявлять уважение, симпатию, сопереживание, стремление к позитивному 

межэтническому взаимодействию, взаимообогащению, которое через внутренний мир 

личности выходит на уровень ценностного отношения к представителям разных этносов.  

Внешне  этническая  толерантность  отражается  в  выдержке, самообладании,  

способности  индивида  длительно  выносить  непривычные  воздействия чужой культуры 

без снижения его адаптивных возможностей. Этническая толерантность проявляется в 

различных критических ситуациях межличностного и внутриличностного выбора, 
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сопровождается психологической напряженностью. Она имеет степень выраженности в 

зависимости от наличия у человека опыта общения с представителями той или иной 

этнической общности [6, с. 302.]. 

Как явление социальной перцепции этническую толерантность рассматривает 

психолог Н. М. Лебедева, которая при этом понимает этническую толерантность как 

отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, т.е. при наличии 

позитивного образа иной культуры сохраняя позитивное восприятие своей собственной; 

Е. И. Шлягина трактует этническую толерантность как установочное образование 

личности, выражающееся в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям, 

традициям, нравам, иным чувствам, мнениям, идеям. Ф. М. Малхозова, Г. У. Солдатова, 

Т. Г. Стефаненко считают, что этническая толерантность тесно взаимосвязана с 

социально-психологическими явлениями – позитивной этнической идентичностью и 

этнокультурной компетентностью. Под позитивной этнической идентичностью 

понимается как осознание своей принадлежности к определенному этносу и суждение о 

нем, его культуре, так и отношения к другим этносам. Представление о себе как о члене 

определенной этнической группы наряду с эмоциональным и ценностным значением 

выводит этническую идентичность на уровень этнокультурной компетентности, под 

которой понимается приобретение личностью объективных знаний и опыта в области 

этнологии и полиэтнического взаимодействия, способствующих этноконсолидации 

различных народов. Несмотря на некоторое расхождение в понимании учеными 

этнической толерантности, все они сходятся во мнении, что сущность этого феномена 

выражается в позитивном отношении к представителям разных этнических групп, к 

особенностям их культур, а также этнокультурных ценностей различных социоэтнических 

сообществ.  

Этническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в сфере 

сознания и тесно связана с таким социально-психологическим фактором, как этническая 

идентичность. Последняя, как и идентичность в целом, формируется в процессе 

социализации. Можно выделить несколько уровней личностной идентичности. Первый 

уровень – личностно-психологический –осознание человеком, кто есть Я. Оно 

складывается по мере участия в различных социальных группах. Данный уровень 

идентичности связан с представлением о себе как о члене какой-то группы, а также с теми 

эмоциями, которые возникают от оценки этой принадлежности. Второй уровень – 

социально-психологический, когда представления о себе формируются как производные 

от осознания человеком своей причастности к определенной социальной группе. Человеку 

свойственно сравнивать свою группу с другими и вести себя так, чтобы представить свою 

группу в благоприятном свете. Разновидностью социально-психологической 

идентичности является этническая идентичность – осознание личностью своей 

принадлежности к определенному этносу [2, с. 132]. 

Исследователи, полагающие, что индивид с разной степенью интенсивности любит 

идентифицировать себя как с одной, так и одновременно с двумя этническими 

общностями, предложили модель двух изменений этнической идентичности. Она 

включает четыре типа этнической идентичности, при которых связи с двумя группами 

могут сосуществовать относительно независимо друг от друга:  

1) моноэтническая идентичность со своей этнической группой. Она совпадает с 

официальной этнической принадлежностью;  
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2) моноэтническая идентичность с другой этнической группой (измененная 

этническая идентичность). Она возможна в случаях, когда в полиэтнических сообществах 

чужая группа рассматривается как имеющая более высокий экономический, социальный 

статус, чем своя. Конечным результатом идентификации с чужой группой является полная 

ассимиляция, т.е. принятие ее традиций, ценностей, норм, языка, вплоть до полного 

растворения индивида в ней;  

3) биэтническая идентичность. Люди, имеющие такую идентичность, обладают 

психологическими особенностями обеих групп и обладают бикультурной 

компетентностью;  

4) маргинальная этническая идентичность. Такой идентичностью обладают 

индивиды, которые балансируют между двумя культурами, не овладев в должной мере 

ценностями и нормами ни одной из них.  

Возможна также слабая, четко не выраженная этническая идентичность или даже 

ее полное отсутствие. В качестве стратегии сохранения личностного благополучия она 

проявляется в отрицании значимости этнической принадлежности как в своей жизни, так 

и в обществе в целом.  

Для большинства индивидов характерна моноэтническая идентичность, 

совпадающая с официальной этнопринадлежностью. Как и другие варианты идентичности 

она проявляется в многочисленных уровнях интенсивности. При благоприятных 

социально-исторических условиях позитивная этническая идентичность сопровождается 

патриотизмом, гордостью за дости-жения своего народа и его великих представителей, 

адекватно высокой самооценкой, чувством собственного достоинства и т.п. На основании 

результатов многочисленных исследований можно считать доказанным, что 

формирование этнической идентичности по типу «нормы» (позитивная этническая 

идентичность) предполагает соотношение в структуре идентичности позитивного образа 

собственной этнической группы с позитивным ценностным отношением к другим 

этническим группам. 

В полиэтническом обществе наиболее благоприятна для человека биэтническая 

идентичность, так как она позволяет органично сочетать разные ракурсы восприятия 

мира, овладевать богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей 

собственной. С этой точки зрения интересна попытка выделения этапов личностного 

роста индивидов, взаимодействующих с представителями других культур и получающих 

социальную поддержку. Согласно этой модели, в процессе успешной адаптации индивид 

проходит три этноцентристских этапа (отрицание различий; защита от различий с их 

оценкой в пользу своей группы; минимизация различий) и три этнорелятивистских этапа 

(принятие различий; адаптация к культурным или групповым различиям, т.е. способность 

не только их признавать, но и действовать соответствующим образом; интеграция, т.е. 

применение этнорелятивизма к собственной идентичности) [7, с. 211]. 

Этническая идентичность не только позволяет индивидам осознавать свою 

уникальность, фиксировать отличительные признаки своей группы, но и влияет на 

толерантность, в целом, и на оценки, отношение к «другим» этногруппам, в частности. 

Сформированная позитивная этническая идентичность ведет к формированию чувства 

уважения других этногрупп, т.е. толерантности. Как показывают различные исследования, 

позитивная этническая идентичность является основой толерантности,  взаимосвязана с 

ней [3, с. 111]. Толерантность, в свою очередь, играет важную роль в межэтнических 
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отношениях, в целом, подразумевает под собой наличие позитивного образа иной, 

отличной от собственной, культуры, при сохранении позитивного восприятия 

особенностей культуры собственной этнической группы. Если говорить о взаимосвязи 

этнической идентичности и толерантности, то можно обнаружить ряд проблем: не всегда 

отношение к «другим» этническим группам  характеризуется толерантными установками. 

Особенно данное утверждение актуально для жителей Бессарабии, на территории которой  

проживают представители различных этнических групп. Подобная этническая структура 

региона заслуживает внимания в области межэтнических установок, которые нельзя 

охарактеризовать как полностью толерантные.  

Проблема этнической самоидентичности находит отклик в обществе. Создаются 

этнокультурные центры, национально-культурные общественные организации и 

движения, деятельность которых направлена на возрождение и сохранение национального 

самосознания, сохранение самобытности, традиций и историко-культурного наследия 

народов, проживающих на территории Придунавья. 

Поэтому среди множества задач, решаемых вузом, особое место занимают вопросы 

формирования этнической толерантности, способности понимать ценности разных 

культур, развитие у учащихся интереса к своей культуре, формирование этнокультурной 

компетентности (кросскультурной грамотности). Этнокультурная компетентность – 

степень проявления человеком знаний, навыков и умений, позволяющих ему правильно 

оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с представителями 

других этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с 

целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия. Кросскультурная 

грамотность понимается как умение человека принимать содержание и формы культуры 

другого народа, участвовать в совместной культурной деятельности, обогащающей и 

развивающей его как личность. Ведущее значение кросскультурной грамотности – 

становление позитивного отношения к иной культуре, к межкультурным различия [4, 

с. 79.]. Кроме того, развитие кросскультурной грамотности способствует формированию 

компетентности и углублению знаний о своей собственной традиционной культуре, 

становлению позитивной этнической идентичности. 

С целью развития этнической толерантности молодежи в условиях межэтнического 

взаимодействия в период обучения в вузе необходимо разработать психолого-

педагогические программы, направленные на формирование этнической толерантности с 

использованием кросскультурных ассимиляторов, дискуссий, встреч, тематических 

семинаров, совместных занятий студентов, представителей разных этносов. Также 

необходимо создать и провести цикл психологических тренингов по преодолению 

трудностей в межэтническом общении, развитию сплоченности и толерантности в 

студенческой группе. 
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УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ (XIV – XVIII СТ.) 

            

За сучасних умов активізації Євроінтеграційних процесів,що відбуваються у 

вітчизняній освітній сфері, актуалізується інтерес дослідників (Т. Завгородня, Б. Євух, 

О. Ложкіна, Н. Побірченко, О. Сухомлинська та ін.) до генези українського студентства в 

університетах Європи. Вивчення історико-педагогічних джерел  засвідчує про доцільність 

більш системного  осмислення у вище окресленому ракурсі  періода XIV-XVIII ст. А це 

набуває  нині особливої  значущості, оскільки йдеться, з одного боку, про намагання 

забезпечити якісну вищу освіту на всіх  рівнях – національному, інституціональному, 

європейському, що уможливлюється через набуття чітких історико-педагогічних уявлень 

про феноменологію українського студентства [1]. З іншого  ж – важливим є врахування 

історичних реалій щодо витоків такого явища, як «європейський контекст» питання 

підготовки конкурентноздатних фахівців [2]. 

Зауважимо на тому, що вихідці з України навчалися в середньовічних 

університетах Європи майже відразу після їх заснування або ж через кілька десятиліть 

потому, хоча точно з’ясувати тепер це важко, оскільки тогочасні списки студентів – 

матрикули – збереглися не скрізь. Але й там, де такі списки збереглися виділити українців 

надто складно. В тогочасних університетах вступні реєстри складалися просто і без будь-

яких документальних формальностей. Знання перевірялися уже в процесі навчання. 

Писалися списки латинською мовою. У матрикулах поряд з іменем записувалося місце 

походження того чи інших студента. За іменами вихідців з українських, білоруських 

земель йшли такі записи: Rossicus, Rhutenus, Roxolanus, Le Russia. Переважно молоді 

люди називалася рутенцями, а землю, звідки прибули, Рутенією. 

У XIV-XV ст. майже скрізь студентів з українських земель послідовно називали 

рутенцями, і тільки У XVI ст. під впливом багатьох закордонних видань, присвячених 

козакам, що з’явилися у Франції, Італії, Німеччині, трапляються терміни Україна, 

українець, але старі традиції ще залишаються. Так, терміни Рутенія, ругенець збереглися 

аж до XX ст.  

Інша поширена назва українських студентів – рус, рос, русин.Так записали у 

Болоньї в XV ст. Юрія з Дрогобича. Разом із назвою «Русин» часто додавали ще: русин з 

Литви, русин з Польщі, русин з України (тобто із Наддніпрянщини). 

Найчастіше не засвідчували ні національності, ні віросповідання. Переважно 

«прикладкою» до імені студента вказували місце походження або народження, від якого 

давали й прізвище, наприклад: Гниверба з Києва (1389), Іван з Рави (1401), Мартин з 

Тухлі (1403), Микола син Михайла з Самбора (1421), Іван Іванович з Кам’янця (1434) або 
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просто Капуста з Галича (1573), Іван Петрович з Глухова, безрідний (1434). Разом із 

іменем записувалося і скільки вніс вступних грошей, а поряд із безрідними, одинокими 

додавали – звільнений і житиме за «комунальний рахунок». 

Принагідно відмітимо, що рідко у списках зазначали етнографічні регіони України, 

з яких приходили студенти. 

Як засвідчує аналіз історико-педагогічних джерел, під час вступу до університету  

до уваги бралося, насамперед віровизнання. Тому вже в другій половині XV ст. проти 

деяких прізвищ або імен дописувалося, з якої він діоцизії (єпархії), а за цим можно було 

визначити віросповідання. Найчастіше загадують Київську, Луцьку, Володимирівську, 

Львівську, Кременецьку землі. 

У матрикулах університетів XVII ст., крім імені, ще додається по батькові та 

прізвище. Стосується це переважно студентів з Наддніпрянщини, з Лівобережної України 

і в деяких випадках із Волині. Так, у 1627 р. до Краківського університету вписується 

Скаба Андрій Андрійович, Київ вніс 3 гроша, пізніше, у 1631 р., вписується Олександр 

Христофорович Третяк, Київ, 1640 р. – Костянтин Романович Мормаль, Київ. 

Перші виїзди студентів з України були стихійними, за власні кошти, зібрані без 

будь-якої  допомоги від держави і громади. Це були бідні і багаті, хто їхав, хто йшов 

пішки. Молодь мандрувала у ті краї, де склалися наукові традиції вищих шкіл, зокрема як 

у Парижі, а також були можливості жити в бурсах з меншими витратами. Такі перші 

пристановища для русинів – українців, білорусів і литовців були засновані 

благодійниками у 1397 р. у Празі, а згодом, у 1409 р., і в Кракові. 

Широко відомим серед освітян є той історичний факт, що у найстарішому 

Болонському університеті імена руського походження трапляються у списках XIV-XVI ст. 

З цим університетом пов’язана діяльність Юрія Дрогобича(Котермака), який дістав тут 

диплом  доктора медицини, читів лекції з астрономії, від нації ультра монтанів (гостей із-

за гір) був обраний ректором. У XV ст. в Болоньї навчався Мартин із села Жиравці, що 

недалеко від Перемишля. Тут він удостоївся ступеня доктора медицини й залишився 

професором, а за якийсь час переїхав до Кракова. Він був магістром п’яти європейських 

кафедр, написав кілька праць з астрономії, математики, які зробили його відомим у 

Європі. Називали його «королем медицини».                

Великою популярністю серед української молоді користувався Падуанський 

університет. У XIV ст. він стає рівним Болонському,  а в XVI ст. випереджає  за рівнем 

викладання і світовим визнанням. До Падуанського університету допускалися 

представники різних віросповідань, вільнодумство не переслідувалося. З-поміж  видатних 

викладачів цього університету – Галілео Галілей, анатом Андреас Везалій. Фахівцями 

установлено, що за п’ять століть (XIV-XVII) у стінах цього закладу одержали різні наукові 

ступені або вчилися близько 600 юнаків з  України. Серед них  майбутні викладачі  

Острозької академії Кирило Лукаріс, Кіпріан, Никифор, сподвижник Богдана 

Хмельницького полковник Станіслав Морозенко. Українці ставали й професорами  

Університету, наприклад, доктор філософії Григорій Керницький, Василь Русланович зі 

Львова обіймав посаду бібліотекаря земляцтва, русин П.Боїм – проректора. 

У Падуї збереглися дві рукописні книжки, до яких уписувалися студенти з Польщі, 

Литви й України, а в певні роки ще й з Пруссії. Це реєстри польського студентського 

земляцтва, що називалося «Нація Королівства Польського і Великого Литовського 
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князівства». Українці окремого земляцтва не мали, а входили до «Колегії грецької» або до 

згаданої «Нації...», а дехто і до німецького об'єднання, бо там була багата бібліотека. 

Перша університетська метрика польського земляцтва почата У1592 р. Як зауважує 

Г. Нудьга, записи є дуже лаконічними, і тільки за особливістю прізвищ, назв провінцій, 

приналежністю до православ’я можна припустити, що це студенти української народності. 

Так, у 1592 р. зареєстровані Фелікс Бобринський, Яків Остроріг, Станіслав Держняк. У 

1593 р. записався українець Василь Копеч, У1594 р. – Іван Тичина, Іван з Бучача та 

Станіслав Коритко із Звенигорода, у 1595 р. – Лукаш з Луцька, Варфоломій Кош, Григорій 

Остророг, Адам Запорочко з Литви. У 1599 р. вписався у студентство Адам Підгородний, 

не подавши про себе жодних даних. Загалом, у першій книзі дуже мало приміток про 

релігійну чи національну приналежність студента.  

Зазначимо, що   більш інформаційною є друга книга списків студентів Падуї 1600 – 

1749 років. Записи засвідчують, що навчалися тут студенти з усіх регіонів України.У 

1600р. – брати Олександр та Констянтин з Острога, у 1602 – Станіслав Кішка. Цікавим, 

нам видається, запис за 1616 р. Зазвичай, студентів записували до книги латиною. Однак 

13 липня цього року записався студент з України словянською мовою: «Іеремонах 

Іезекиель Куцевич рукою власною», а поруч переклав запис на латину. І. Курцевич 

увійшов в українську історію  як товариш і сподвижник П.Сагайдачного. У наступні роки 

в Падуї вчилися Олександр Зборовський (із Зборова,1617), Павло Скоп (очевидно, 

простолюдин, бо проти його імені в списку хтось із земляків дописав «бидло рогате»), 

Миколай із Острога. У списках студентів 1612 р. є імена Євстрахія Воловича, Олександра 

Корибута з Вишнівця, а у 1632-1634 рр.  студентами значилися Мацій Мазурко  та Іван 

Маркевич. У1637 р. до списку студентів записався як «Роксоланус» Станіслав Гукович, в 

наступному році – Констянтин і Януш Острозькі. У XVII ст.. у списках зявляється 

детальніша інформація про особу. 

Аніліз історико-педагогічних джерел  доводить про те, що до інших італійських 

середньовічних університетів українська молодь виїздила менше, зокрема, час від часу до 

Риму, де колегія святого Афанасія та університет визначалися неприхильністю до 

православ’я, тому студенти були змушені переходити в унію, як, наприклад, це було з 

Феофаном Прокоповичем. 

Невелика кількість студентів з України навчалася в університеті  Базеля. Списки  

студентів цього закладу збереглися не всі. У списках від 551 до 1599 р. студентів із 

нотаткою «з Польщі» на різні факультети записалося 145 осіб. З них за різними 

примітками та особливістю прізвища до українців або білорусів можна віднести  близько 

12 осіб. 

Натомість двічі ректором Базельського Університету – у 1613 і 1627 рр. – обирали 

професора Мартина Хмельницького, родом з містечка Хмельник на Люлінщині (його 

батько – Іван Хмельницький, а мати – Катерина Щука). 

Небагато серед українців навчалося в Оксфордському університеті, куди приймали 

тільки молодь з аристократичних родин. Тут здобували освіту діти старшини, зокрема, 

Немиричі. У Кембриджському університеті навчався І. Гізель. 

Популярним серед  української молоді був Паризький Університет. У XVI ст. 

українці були тут не тільки студентами, а й бакалаврами, ліценціатами, магістрами, брали 

участь у керівництві цим закладом. Листа від Сорбонни  до Рима, написаного 6 квітняи 

1353 р., підписали латиною «магістр Петро Кордован і товариш його з Рутенії «У списках 
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1389 р. значится «Теобало Гнібербо з Києва». Трохи згодом трапляється ім’я «Германа 

Вілевича, ліценціата мов і бакалавра рутенської нації з Києва». У 1369 р. Іван з  Рутенії 

записався до студентства, а у 1391 р., хоч і з запізненням, складає магістерські іспити  

Продовжували навчатися в Сорбоні українціі в XV ст. Так, 1419 р. там перебував Самійло 

Лінкевич, 1463 р. серед докторів є імена Бенедикта Сервінуса «рутенської нації» та Івана 

Тинкевича «з Києва». 

У списках Краківського університету прізвища українців трапляються ще з 1400 p., 

наприклад, Микола Петрович з Буська, у 1401 р. – Іван з Рави, у 1403 р. – Матвій з Тухлі, 

у 1419 р. – Симон з Дрогобича, у 1421 р. – Микола Михайлович з Самбора, і з кожним 

роком їх ставало дедалі більше. Навчаються в університеті вихідці з різних міст України – 

Галича, Києва, Львова, Кам’янця, Сарнів, Ковна, Журавлика тощо. Загалом в 

Краківському університеті в XV-XVI ст. навчалося більше тисячі українців. Вищу освіту 

тут здобув Касіян Сакович, у 1615 р. цей заклад закінчив письменник Якуб Галятович, у 

50-х роках – Варлаам Ясинський (майбутній ректор Київської колегії). 

Аналіз історико-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що з XIV ст. 

студенти з України охоче вступають до німецьких університетів, авторитет яких 

збільшується у зв’язку із зростанням значення світських наук. В університетах 

Гейдельберга, Вюртенберга, Страсбурга у певний час переважає дух протестантизму, який 

сприяв навчанню у цих закладах східних слов’ян. Вихідці з України вписувалися спочатку 

до Гейдельберзького університету, в якому навчалися вихідці із багатих українських 

родин. У 1573 р. тут навчався Олександр Пронський, син київського воєводи, згодом 

каштелян; у 1605 р. – Іван Малишко – шляхтич із Мократиців на Волині; у 1603 р. – брати 

Оврам і Христофор Сенати з Ляховець на Волині, у 1619 р. – Павло Бохнацький з Поділля. 

Численну аудиторію становили українські студенти в Лейпцігському університеті, 

заснованому 1409 р. Тут студенти з нотаткою «русин» в метриках трапляються з середини 

XVI ст., особливо там, де викладали класичну філологію, математику і природознавство. 

У 1562 р. до університету записалися «русини» Петро Корсан, Юрій Келяновський і 

Микола Тарновський, очевидно, шляхтичі; у 1563 р. студентами стали ще шість осіб з 

України – один з Плішова, один із Волині, двоє з Бучача, один зі Львова, один без 

географічних даних. У наступні роки сюди приїжджають переважно з Волині й Львова. 

Відомо, що після закінчення Острозької школи зі своїм учнем, князем Соломерецьким, до 

Лейпціга виїхав на навчання М. Смотрицький. 

Зазначимо, що дещо змінюється склад українського студентства в Лейпцігу У 

XVIII ст., коли сюди починає приїжджати молодь з Лівобережної України – сини 

козацької старшини, простих козаків і заможнішого селянства. Серед них – киянин 

Григорій Козицький (1739), пізніше його родич Іван Козицький та Микола Мотоніс із 

Ніжина; син переяславського сотника Арсен Безбородько (1753); сини омельницького 

сотника Григорія Остроградського; з Полтавщини – брати Білушенки та Федір Паскевич 

(1777), брати Милорадовичи, харків’янин Роман Зебриців, з Гадяча – Крижанівський. 

Найбільше студентів були вихідцями з Києва і Полтавщини. 

Молодь з України охоче обирала для навчання університет у Вюртенберзі, 

заснований у 1502-1518 pp., в якому процвітало лютеранство. Найбільш активно їхали 

сюди з України в 30-40-х pp. 16 ст. – з 1533 р. до 1549 р. у матрикулах значилося 22 

студенти «русини». До університету в 1605 р. вступив і Мелетій Смотрицький. 
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Молодь із різних куточків України навчався і в Кенігсберзькому університеті, 

заснованому 1544 р. Перші русини, що вписалися до цього закладу у 1547 р. – Клебек 

Беський,Іван Сорока і Станіслав Зерницький з Поділля. Після них вступало  1-6 осіб на 

рік. Охоче їхали сюди з Києва і Лівобережжя (Полтави),  Миргорода, Харкова, Чернігова) 

і називалися не тільки «русинами», а й «українцями»(Яків Хорошкевич, українець, 1762; 

Яків Денисів, українець,1770) або русо-українець, як Іван Новицький (1763). З 1700 р. 

вступники з Лівобережної України додають про себе: «козацького стану», «козак 

Чернігова» тощо. У списках університету за 1547-1790 рр. виявлено понад 100 студентів 

українців, які чітко визначали свою приналежність. З вихованців Кенігсберзького 

університету в історію вітчизняної науки увійшов Іван Хмельницький (XVIII ст.), який 

опублікував кілька філософських  праць. До Кенігсберга йшли переважно ті, хто прагнув 

удосконалити  свою гуманітарну освіту. 

Отже, сучасне історико-педагогічне знання про інтеграцію українських  студентів в  

університети Європи, зокрема в  окресленої нами історичний період, засвідчує факт 

цілковито очевидного «зустрічного кроку» вітчизняної учнівської молоді, спрямованого 

на розбудову єдиного Європейського простору вищої освіти. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Ведущими факторами, обусловливающими качественно новые требования к 

профессиональной подготовке будущего учителя иностранного языка в условиях развития 

современного общества признаны следующие: растущая интернационализация экономик, 

услуг и капитала; расширение возможности получения знаний из иноязычных 

источников; рост языкового разнообразия на отдельно взятых территориях; осознание 

культурной идентичности этническими меньшинствами; усиление необходимости 

эффективной интеркультурной коммуникации в повседневной жизни. В силу этого 

очевидно, что подготовка нового поколения учителей иностранного языка должна быть 

нацелена на обеспечение их профессиональной успешности в поликультурном 

образовательном пространстве, ориентированном на культурное многообразие.  

В процессе поликультурного взаимодействия возрастает значимость 

культурологических и образовательных функций родного и иностранного языков. В 

современных условиях особую важность приобретает способность личности формировать 

свою коммуникативную и поликультурную компетентности на основе знаний и личного 

опыта интеркультурного общения, в процессе которого языки взаимосвязаны и 
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взаимодействуют. Следовательно, субъекты поликультурного взаимодействия свободно 

используют любые составляющие своей языковой и коммуникативной компетенции для 

обеспечения успешности своей коммуникации. При этом каждый из субъектов общения 

может использовать знание нескольких языков, чтобы понять текст на языке, которого он 

ранее не знал, узнавая слова, имеющие сходное звучание в нескольких языках, т.е. в 

«новой форме» [2]. В этой коммуникативной свободе отражается сущность языкового 

аспекта поликультурности личности как важного результата школьного иноязычного 

образования, осуществляемого учителями иностранного языка. 

Как показывает изучение иностранной литературы, в теории зарубежной 

педагогики сформировались два основных географических «полюса», ориентированных 

на многообразие культур – североамериканский и западноевропейский, в рамках которых 

стратегия поликультурного образования носит рекомендательный характер и 

определяется не государственными органами, а общественными структурами (Совет 

Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, ЮНЕСКО) либо 

демократическими институтами (Association for Teacher Education in Europe – Ассоциация 

подготовки учителей в Европе; European Centre for Modern Languages – Европейский 

центр современных языков; International Association for Intercultural Education – 

Международная ассоциация интеркультурного образования; Society for Intercultural 

Education, Training and Research – Общество интеркультурного образования, подготовки и 

исследований). 

В силу существования различных терминологических предпочтений и традиций 

относительно определения феномена «культурного многообразия» в образовании и 

воспитании (кросскультурное, интеркультурное, поликультурное, мультикультурное, 

транскультурное), данные понятия рассматриваются как: идентичные (Т. Агуадо, 

Р. Гальярди, Б. Малик,); принципиально отличные (Ф. Дервин, М. Келли, М. Рэй-фон-

Альмен); дополняющие друг друга, отражающие разные стадии развития одного и того же 

педагогического феномена (Р. Булгаков). 

Исследование положений «Руководящих принципов ЮНЕСКО по 

интеркультурному образованию» дает основание полагать, что «интеркультурность 

предполагает мультикультурализм» и является «результатом межкультурного обмена и 

диалога на местном, региональном, общегосударственном и международном уровнях» [1]. 

Поликультурное образование обращается к изучению иных культур для обеспечения 

приятия или толерантности по отношению к этим культурам. Целью интеркультурного 

образования является выход за пределы пассивного сосуществования ради достижения всѐ 

более совершенного и стабильного пути развития мультикультурных сообществ путѐм 

налаживания диалога между разными культурными группами, уважения к ним и 

понимания» [2].  

Данной трактовки придерживается большинство западноевропейских ученых, 

поскольку «мультикультурное образование» понимается как описательный термин, 

относящийся к ряду различных культурных взглядов и перспектив, существующих 

параллельно и охватывающих всю сферу образования: школьную жизнь и принятие 

управленческих решений, подготовку учителей, учебные планы, языки преподавания, 

методы преподавания, взаимодействие учащихся, учебные материалы. Термин 

«интеркультурное образование» относится к динамическому состоянию обмена и 

взаимодействия между этими культурными перспективами [3]. В силу этого, под 
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принципами поликультурного подхода в образовании понимаются исходные положения, 

которые определяют содержание, формы, методы, средства и характер взаимодействия 

участников целостного педагогического процесса, отражающего и реализующего идеи 

равенства культурных различий и их уважения, духовного обогащения за счет познания 

других культур.  

Практическая реализация идей поликультурного подхода в профессиональной 

подготовке будущих учителей иностранного языка способствует тому, что: 

– предоставляет возможность студентам-практикантам преподавать за 

границей, в непохожих друг на друга группах учащихся, в том числе обучать родному 

языку иноязычных учащихся, т.е. пробрести социокультурную компетентность и 

индивидуальный опыт встречи с многообразием культур без какой-либо предвзятости; 

– побуждает устанавливать профессиональные связи с коллегами из других 

стран, в частности по вопросам обмена опытом в реализации идей интеркультурализма и 

мультикультурализма, принимая участие в научно-методических дискуссиях; 

– сформировать культурно разнообразные группы студентов-практикантов, 

обучая их навыкам групповой работы с учетом социальных, этнических и политических 

факторов, совместных действий с коллегами разного национального состава и расовой 

принадлежности в условиях культурного многообразия. 

Принимая во внимание две разные функции языка: обеспечение коммуникации и 

проявление индивидуальности, учителя иностранного языка в своей практике должны их 

учитывать в контексте масштабных преобразований в информационном обществе. Их 

задача – обеспечить изучающим язык возможность не только просто общаться, но и 

осознавать свою индивидуальность, передаваемую посредствам языка. Это 

непосредственно относится к педагогическим способностям, которые понадобятся 

учителям иностранного языка, а, следовательно, и качествам их личности, которые 

должны развиваться в процессе их профессиональной подготовки. Одним из таких 

качеств, необходимых в новых условиях и которые традиционная подготовка учителей 

языка старалась не замечать, является способность достигать успеха в поликультурном 

воспитании школьников. 

В силу этого, основной задачей является восприятие новой профессиональной 

миссии учителя иностранного языка как личности, имеющей важнейшие социальные 

обязательства по отношению к другим, а также к себе как выразителю плюрилингвальных 

и интеркультурных взглядов. Для этого необходимо: 

– видение контекстного и личностного культурного разнообразия; 

– знание того, как следует воздействовать на воззрения, мотивацию и 

любознательность учащихся в отношении изучаемого языка, а также его носителей и их 

культуры;  

– признание языкового и культурного разнообразия в качестве позитивной 

характеристики групп и обществ; 

– осознание факта повышения роли языков и культур при построении более 

справедливого и демократичного общества;  

– понимание роли языка и культуры как средств человеческого развития  

– проявление критического мышления по отношению к мерам языковой и 

культурной политики, противодействия языковой и культурной дискриминации;  
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– наличие адекватной самооценки своих способностей, знаний, представлений, 

компетенций относительно эффективности осуществления иноязычной коммуникации и 

дидактического общения; 

– рефлексивных способностей относительно собственного опыта преподавания, 

способов самоподготовки, учитывающей языковое и культурное разнообразие; 

– уверенность в собственной профессиональной состоятельности в условиях 

языкового и культурного разнообразия как реальности. 

Таким образом, согласно новой европейской образовательной политики в 

профессиональную сферу деятельности современного учителя иностранного языка 

включается всѐ, что относится к процессу преподавания языков и культур, требующего 

осознания необходимости нового контекста обучения языку, поддерживающего 

плюрилингвизм и мультикультурализм, а также организации поликультурного воспитания 

школьников как носителей сознания «диалога культур».  
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ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ  

ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Сучасні умови розвитку суспільства, демократичні перетворення, реформи в 

економічній, політичній та соціальній сферах зумовлюють посилення ролі освіти як 

системи, що здійснює вплив на формування та розвиток високоосвіченої та творчої 

особистості. 

В доповіді Міжнародної комісії по освіті ЮНЕСКО було проголошено, що 

виховання та освіта на сучасному етапі виконують дві функції: вони мають, з одного боку, 

сприяти засвоєнню підростаючим поколінням культурних скарбів свого народу та ,з 

іншого боку, виховувати поважне ставлення до культурних цінностей інших 

національностей. Полікультурність вимагає від особистості здатності до міжкультурної 

комунікації та толерантного ставлення до культурних цінностей інших народів.  

Проблема полікультурного виховання розглядалась в таких аспектах: роль 

полікультурної освіти старшокласників (О. Нафанець, А. Солодка), полікультурна освіта 

молодших школярів (В. Бойченко), формування полікультурної компетентності майбутніх 

вчителів (В. Кузьменко, І. Лощенова, Н. Якса), зв’язок полікультурності з національною 

освітою (Е. Антипова, Л. Горбунова, Г. Яківчук).  

Мета статті полягає у висвітленні та розкритті інноваційних методів навчання на 

заняттях іноземної мови, спрямованих на формування полікультурності школярів.  
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В.Компанієць визначає полікультурне виховання як процес формування в учнів 

навичок поведінки з представниками інших національних, етнічних, релігійних груп. 

Науковець підкреслює, що окреслений процес стає можливим шляхом надання 

особистості інформації про особливості культури та менталітету представників цих груп 

[1, с. 65]. 

Досліджуючи поняття «полікультурна освіта», І. Васютенкова виокремлює дві 

функції: залучення учнів до розуміння етнічної, національної, світової культури; 

формування в них готовності до життя в багатонаціональному середовищі.  

Н. Миропольська у своєму дослідженні визначає поняття «полікультурне 

виховання» як процес соціалізації учнів, що спрямований на оволодіння системою 

національних та загальнокультурних цінностей, комунікативних та загальнокультурних 

умінь. Автор звертає увагу, що саме це дає змогу школярам здійснювати міжкультурну 

взаємодію, виявляти розуміння інших культур, толерантність до її носіїв [2, с. 691]. 

У своєму дослідженні А. Солодка проаналізувала програми та підручники з 

гуманітарних предметів на предмет наявності в них полікультурного компонента. На 

думку автора полікультурна складова є недостатньою, тому А. Солодка обґрунтовує 

необхідність введення інтеркультурної комунікації в процес вивчення гуманітарних 

предметів з метою формування полікультурності старшокласників  [3, с. 12]. 

Аналіз наукових позицій дослідників (Н. Миропольська, А. Солодка, Г. Яківчук, 

Н. Якса) дає змогу стверджувати, що полікультурне виховання школярів має 

здійснюватися шляхом наслідування ними національних традицій, любові до національної 

культури у поєднанні з толерантністю, терпимим, небайдужим ставленням до культури, 

мови, релігії, звичаїв, зовнішнього вигляду до представників інших етносів. Ми вважаємо, 

що сформованість полікультурності учня передбачає здатність до міжкультурної 

взаємодії, що передбачає комунікацію з представниками різних культурних, визнання 

рівноправності всіх культур. 

З метою виховання полікультурності та розвитку міжкультурного розуміння 

школярів ми пропонуємо впровадження уроку толерантності з елементами проекту на 

заняттях з англійської мови. Ми пропонуємо три етапи його організації: підготовчий, 

креативний та продуктивний.  

На підготовчому етапі заняття вчитель повідомляє учням, що темою уроку є 

«World Refugee Day», який було оголошено ООН міжнародним днем біженців у 2001 році 

та запитує їх, що вони розуміють під словом «refugee» (біженець). На цьому етапі вчитель 

пропонує школярам такі завдання: Read the text and answer the following questions : How do 

you think a refugee of your age feels? Why do refugees leave their country? What do they leave 

behind? What’s the difference between travelling to another country for a holiday and being a 

refugee? 

Text 1. A refugee is person who has to leave their country because of war, a natural 

disaster like an earthquake, or another danger. At the moment there are more than 50 million 

refugees in the world and many of these are children. Sometimes groups of refugees go to live in 

another country far away from their homes. They have to leave their belongings behind and start 

a new life with nothing. This means finding a new home, making new friends, starting a new 

school and learning a new language. Travelling to another country for a holiday is exciting and 

fun … but being a refugee can be frightening and lonely [4]. 
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Креативний етап уроку толерантності передбачає ознайомлення учнів з правилами 

організації проекту. На цьому етапі вчитель повідомляє школярам тему проекту «Help a 

Refugee», обговорює етапи його створення, ділить учнів на групи за інтересами з метою 

отримання успішних результатів. Креативний етап передбачає виконання учнями таких 

завдань:  Read the Refugee Project Task. Then follow the steps to do your Project in groups.  

Text 2. Refugee Project Task  

A group of refugee children are coming to live in your town. They are the same age as 

you. They can’t speak your language but some of them can speak English. They don’t know 

much about life in your town and they don’t know anybody. This is an opportunity for the 

refugees and also for you and your friends to find out about a new culture. You are going to plan 

some activities to welcome the children to your town, to help them make new friends and to 

share useful information [4]. 

На цьому етапі учні пропонують види діяльності, обговорюють їх, детально 

описують час, місце, спосіб проведення, учасників: finding your way around town; daily life 

(for a child of your age); free time activities; a welcome party; a «getting to know each other» 

activity. Учні виконують такі завдання: Make a poster to present your ideas. Decide which 

information to include. Then add texts and pictures. Write a heading on your poster. 

Продуктивний етап уроку передбачає презентацію учнями власних проектів,  їх 

обговорення. Школярі виконують такі завдання: Present your ideas to the class. Take turns to 

speak. Use the poster to help you explain your ideas. Answer questions from your classmates.  

Таким чином, впровадження інноваційних методів навчання (метод проектів, метод 

симуляції, ділові ігри, мозковий штурм) на заняттях з іноземної мови сприяє оволодінню 

школярами системою національних та загальнокультурних цінностей, дозволяють учням 

здійснювати міжкультурну взаємодію, виявляти розуміння інших культур. 

Перспективи дослідження зазначеної в статті проблеми полягають у розробці 

системи методів, прийомів і засобів навчання, які сприятимуть розвитку рівня їхньої 

комунікативної культури.    
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ОЧИМА ПЕРШОГО ДЕКАНА 

 

20 червня 1956 р.  Рада Міністрів УРСР прийняла Постанову № 664 «Про додаткові 

заходи щодо упорядкування підготовки вчительських кадрів у навчальних закладах 

Української РСР», на підставі якої 06 липня 1956 р. Міністерство освіти УРСР видало 

наказ № 299 (від 06 липня 1956 р.) про відкриття в Ізмаїльському державному 

педагогічному інституті факультету підготовки вчителів початкових класів з вищою 

освітою. В наказі було зафіксовано: «Для покращення підготовки вчителів початкових 

класів організувати з 1 вересня 1956 р. факультети підготовки вчителів 1-4 класів 

загальноосвітньої середньої школи на стаціонарних і заочних відділеннях Бердичівського, 

Вінницького, Ізмаїльського та Київського педагогічних інститутів» [1, с. 168]. 

Влітку 1956 р. відбувся перший набір студентів на факультет підготовки вчителів 

початкових класів ІДПІ, а з 1 вересня цього ж року 75 студентів-першокурсників 

розпочали навчання. В середині вересня 1956 р. І курс було поділено на три академічних 

групи, призначено старост (Н. Кохан, Н. Засядько, Н. Тіхнєва). На початковому етапі 

становлення факультет не мав власної навчальної, методичної та матеріально-технічної 

бази. Окрім загальноосвітніх предметів, студенти педагогічного вивчали мови, 

математику, природознавство, каліграфію, виразне читання, музику, дитячу літературу, 

малювання тощо. Багато уваги приділялося педагогічній підготовці майбутніх вчителів: 

різні види педагогічної практики (з 1 по 4 курс), спеціальні дисципліни (психологія, 

педагогіка, шкільна гігієна, логопедія тощо). 

Поступово стали створюватися спеціалізовані аудиторії – кабінети музики і співу, 

малюнку, методики викладання праці, природознавства, методичної підготовки, 

іноземних мов тощо.  Було відкрито навчально-дослідну ділянку.   

Вже в квітні 1957 р. відбувся перший концерт художньої самодіяльності студентів 

факультету підготовки вчителів молодших класів. Це стало дійсно епохальною подією для 

педагогічного інституту. В наказі ректора інституту (№ 89 від 22.04.1957 р.) разом з 

подякою студентам і викладачам зазначалося, що «...студенти факультету підготовки 

вчителів молодших класів нашого інституту з розумінням своєї місії і молодечим запалом 

працюватимуть над виробленням щонайкращих здорових традицій, в майбутньому 

визначать обличчя факультету і високо піднесуть його престиж; .... педфак мусить стати 

факультетом підготовки вчителів найвищого класу» [1, с. 180]. 

Відкриття педфаку вимагало й нових педагогічних кадрів. Однак на початковому 

етапі становлення на факультеті не було викладачів з науковими ступенями, окрім 

завідувача кафедри марксизму-ленінізму кандидата наук Г. С. Колеснікова [2, с. 46]. Але 

не зважаючи на перші труднощі, що були цілком природними для нового 

експериментального факультету, викладачі успішно  впоралися з усіма завданнями. 

Становлення і розвиток факультету підготовки вчителів початкових класів 

відбулось завдяки активній діяльності його перших викладачів – Олександра Андрійовича 
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Зарудняка, Володимира Петровича Мещерякова, Броніслави Самойлівни Турі, Василя 

Панасовича Кокоша, Анатолія Михайловича Манойлова, Лідії Василівни Кирилюк, Івана 

Павловича Косенка, Белли Аркадіївни  Богуславської, Петра Сергійовича Григорова, Віри 

Матвіївни Пастухової,  Надії Олексіївна Мазур, Миколи Васильовича Немировського, 

Василя Михайловича Русина  та інших (зі списку викладачів інституту за 1957 р.).   

З дня створення факультету та протягом наступних 7 років (1956-1963 рр.) 

обов'язки декана факультету виконував Олександр Андрійович Зарудняк.  

Він належить до невеликого числа тих людей, які здатні 

множити свою неповторність для інших через особливу 

чистоту власної душі й рідкісно дивовижне багатство натури. 

О. А. Зарудняк – Педагог від Бога, з долею якого пов’язані 

десятки поколінь студентів Ізмаїльського університету 

(педагогічного інституту). Його постать дістала загальне 

визнання й здобула заслужену шану в освітянському та 

культурно-науковому житті не лише Придунайського краю, 

але й усієї України. Це рафінований інтелігент, втілення 

скромної шляхетності, яскравий представник національної 

еліти. Всебічно освічений гуманітарій, блискучий промовець, 

проникливий педагог, уважний співрозмовник – таким його 

знають сотні й сотні учнів, колег, друзів, із якими він завжди 

веде відверті та щирі діалоги, щедро ділиться багатством своїх 

невичерпних знань, незглибимого досвіду, світлої душі [3]. 

Напередодні ювілею педагогічного факультету співробітники наукового відділу 

нашого університету (Г. Градинар і Н. Волканова) побували в гостях у Олександра 

Андрійовича, записавши з ним інтерв'ю, на підставі якого ми спробуємо зазирнути на 

історію становлення факультету очима свідка – першого декана. 

Олександр Андрійович Зарудняк народився 15 вересня 1922 р. на Вінничині в 

селянській родині.  «Батьки мої селяни. Батько й мати, діти й прадіди – всі селяни. ... 

Жили в селі, працювали в селі», – підкреслив Олександр Андрійович. Після закінчення 7 

класів школи продовжив він  навчання в бібліотечному технікумі (м. Тульчин), після 

завершення якого «...почалося самостійне життя».  

Після війни (О. А. – учасник бойових дій радянсько-німецької війни 1941-45 рр.) та 

закінчення служби в армії О.Зарудняк оселився в Одесі, вступив до педагогічного 

інституту, по закінченню якого продовжив навчання в аспірантурі цього ж вишу.  

По закінченню аспірантури, в 1955 р. Олександр Андрійович отримав направлення 

на роботу до Ізмаїльського педагогічного інституту, де почав працювати на посаді 

старшого викладача української мови. В 1955 р. він захистив кандидатську дисертацію на 

тему: «Приглагольное управление в украинских памятниках деловой письменности XIV-

XVII вв.» та отримав науковий ступень кандидата філологічних наук. 

За спогадами О.А. Зарудняка, педагогічний факультет створювався «цікаво»!  Далі 

– слово Олександру Андрійовичу: 

«...Це було в 1956 р. В міністерстві освіти виникла така цікава думка, що вчителів 

початкових класів треба готувати вже не в педагогічних училищах, а в педагогічних 

інститутах.  В Україні було створено п’ять  таких експериментальних факультетів, які 
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готували вчителів не для старших класів, а для молодших. Один з цих факультетів було 

відкрито на базі Ізмаїльського педінституту.  

Факультет створили, набрали три групи (75 студентів), виділили приміщення. За 

будинком колишньої бібліотеки інституту (пр. Суворова № 55) стоїть хата. Ось саме в тій 

хаті й почав свою роботу факультет.  А мене призначили деканом цього нового 

факультету.  Посада декана солідна, але коли мені сказали організовуй – я злякався. 

Програм нема, підручників нема,  методичних матеріалів нема, того нема, сього нема – що 

ж робити??? І я почав їздити... до міністерства, інших педагогічних інститутів. До ректора 

ходив, часто ходив, а він каже: «Чого ти до мене ходиш? Ти декан – ну й роби!!!».  

Робив.... Викладачі були гарні, добре був підібраний викладацький склад.  

Щодо студентів – всі студенти першого курсу нового факультету були 

випускниками педагогічних училищ. Це було добре, бо це була хороша база. Вони вже 

навчилися багато чого з педагогіки, їм треба було лише розширити знання... Студенти 

були дуже сумлінні на цьому факультеті. Викладачам треба було враховувати, що 

студенти багато чого знають, а відтак – нам треба було добре готуватися до лекцій, 

викладати щось нове, а не повторювати вже відоме.  Ось так ми й працювали. 

Серед викладачів - першопрохідців  факультету був В.П. Кокош – один з перших 

викладачів, Ф.Ф. Сім’я – математику читав, Б.С. Турі читала російську мову,  Л. В. 

Кирилюк – викладала педагогіку, була керівником педагогічної практики студентів.  Ще 

було багато інших викладачів (на жаль не всі прізвища пам'ятаю). ... Хороші викладачі 

були. Викладацький склад був хороший. Дружний колектив був.  

Пізніше чимало студентів випускників педагогічного факультету залишилися 

працювати в інституті.  А це значить, що ми їх добре готували, що вони могли працювати 

не тільки на рівні середньої школи, а на рівні вищої школи.  

Так, Надія Кічук*  – оригінальна особистість. Була секретарем комсомольської 

організації. Туди-сюди бігає, на місці не сидить, щось їй постійно треба... Енергії повно в 

Надії Василівни... Молода, розумна... До цього часу в неї багато енергії. Зараз вона доктор 

наук – і це абсолютно заслужено.  

Шура Савченко** – моя студентка. Вона закінчила цей факультет, відмінницею 

була. Доля закинула її в Київ. Вона зробила блискучу кар’єру.  На жаль, я з нею давно не 

спілкувався...  

Запам’ятався Вадим Скоморовський*** – поет, Женя Челишев – був такий 

оригінальний студент... баяніст дуже гарний!!!!! 

Як для мене – в мене поганих студентів не було. Я не пам'ятаю жодного студента, 

щоб він був для мене поганий. Треба пам’ятати, що всі ми люди. Викладач – людина і 

студент – людина. І не треба дивитися на студента гордовито й звисока, бо авторитет 

завойовується не тим, що ти грюкаєш кулаком по столу, а ерудицією викладача. 

Коли я був деканом і завідувачем кафедри, то завжди вимагав від викладачів одне – 

знайте все!!! Ніколи не кажіть студенту, що ви не знаєте, або щоб він почекав, поки ви 

знайдете відповідь!!!  Воно зрозуміло, що я також не все знав досконало, але все таки 

намагався відповісти на будь-яке питання. ... Так і ви робіть!!! 

У 1963 р.  мене призначили проректором і я більше 20 років обіймав цю посаду.  

Однак я ніколи не втрачав зв’язок з педагогічним факультетом. 

Що до сьогоднішніх викладачів і студентів, хочу побажати їм... Учіться! 

Запам'ятайте, що весь ваш авторитет, де б ви не працювали, з ким би ви не працювали, 
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залежить від ерудиції. Якщо ви ерудовані – вам нічого не страшно!!! Ерудиція для 

викладача – це головне!  Максим Рильський писав: «Не лінуйтеся заглядати у словник», і 

я підтримую ці слова!!!!». Дорогий Олександре Андрійовичу! Низько вклоняємось Вам і 

дякуємо за повсякчасну підтримку, корисні поради, складаємо велику шану як фахівцеві, 

громадянинові, благочестивій і скромній людині, яка завжди випромінює Добро.  

За час деканства О.А. Зарудняка педагогічний факультет значно зміцнився. 

Поступово збільшувалась кількість студентів, які навчалися на факультеті: в 1956-1957 

н/р. – 75 студентів, 1959/60 н/р.  – 310 осіб, 1962-1963 н/р. – 435 студентів.   

Укріпився й викладацький склад факультету. Вже до початку  1962/63 навчального 

року на педфаці працювало 11 кандидатів наук, доцентів: І. Є. Саєнко, В. А. Попков, 

Г. С. Колесніков, О. А. Зарудняк, М. С. Кравченко, Г. А. Пустинніков, В. І. Нефьодов, 

Ю. Д. Сергієнко, Є. С. Приходько, О. В. Малашенко,  Н. В. Самарський.  

Нині педагогічний факультет найпотужніший в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті. Тут працюють найкращі науково-педагогічні кадри 

Українського Придунав’я.  
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* Кічук Надія Василівна  – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету 

ІДГУ, дійсний член Академії наук вищої освіти України, дійсний член Міжнародної академії педагогічних і 

соціальних наук, учасниця наукових проектів Науково-дослідного гендерного центру НАПН України, 

Південного наукового центру НАПН України, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій. Американський Інститут біографії надав їй титул «Жінка – 2006». 

**Савченко Олександра Яківна – доктор педагогічних наук, професор; дійсний член (академік) 

НАПН України; член Президії НАПН України; академік-засновник НАПН України; заслужений працівник 

народної освіти України; лауреат Державної премії України в галузі освіти; почесний професор 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Миколаївського державного педагогічного університету імені В.О.Сухомлинського, Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету, Хмельницької гуманітарної академії; головний науковий 

співробітник Інституту педагогіки НАПН України; голова Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні; голова Всеукраїнської асоціації Василя 

Сухомлинського. 

***Скоморовський Вадим Петрович – український поет, головний редактор і директор 

видавництва «Молодь», автор поетичних збірок «У сестрички радость», «Зірочка», «На Тарасовій горі», 

«Тарасова криниця»; поеми «Тарасові птиці», «Зошит у лінійку», «Багряний листок», «Вітер мандрів»; 

казок «Де поділися зірки?», «Чому в морі вода солона», «Чому Лютий короткий» та інших. У 2002 р. 

вийшла друком його збірка «Комп’ютер з характером». Лауреат чотирьох літературний премій. Твори 

перекладено російською, білоруською, молдавською, казахською, киргизькою, туркменською, башкирською 

мовами. Вони видані у Болгарії, Польщі, Чехії, Канаді. 
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SEMANTICĂ DE URMĂRIRE ÎN TEXTUL «ANTOLOGHION» PUBLICAT ÎN CHIŞINĂU 

SECOLUL (ХІХ-LEA) 

 

Studiul lexicului religios a suscitat, de-a lungul timpului, interesul cercetătorilor din 

variate domenii, aceştia fiind motivaţi, în primul rând, de importanţa limbajului religios în istoria 

limbii române, dar şi de multiplele posibilităţi de abordare, care conduc la cercetări originale. 

E.Coşeriu opina, la timpul său, că orice limbă literară este, în acelaşi timp, istorică şi 

momentană, sincronia şi diacronia fiind prezente în oricare dintre etapele de evoluţie ale limbii, 

iar I. Oprea, continuând această idee, preciza că «într-o limbă literară chiar şi diacronia reală 

poate deveni sincronică, adică poate fi prezentă în orice moment, fiindcă textele mai vechi se 

cunosc şi pot fi oricând reluate elemente din ele, pot fi deci cunoscute şi revalorificate, reluând o 

competenţă a diacroniei în sincronie» [9, p. 99]. 

Limba veche bisericească a fost, multa vreme, identică, în trăsăturile sale generale, cu 

limba oficială din teritoriile româneşti şi a devenit apoi un model pentru româna literară 

modernă. Fenomenul cultural general de separare progresivă dintre domeniul laic şi cel religios a 

condus, începând cu secolul al XVIII-lea, spre o variantă a limbii literare, varianta bisericească, 

complementară celei laice. În această ordine de idei, cercetarea unor tipărituri executate într-un 

spaţiu românesc rupt de la teritoriile neamului, poate oferi date preţioase ce ar caracteriza limba 

utilizată în această epocă în oficierea slujbei religioase pe teritoriul Basarabiei. 

Anexarea la Rusia, în 1812, a spaţiului dintre Nistru şi Prut, conform tratatului ruso-turc 

de la Bucureşti, a influenţat viaţa socială din Basarabia în perioada imediat următoare şi a avut ca 

rezultat o serie de mutaţii în plan politic, dar şi cultural, care nu puteau rămâne fără urmări şi la 

nivel lingvistic. Aceste urmări pot fi remarcate şi în cazul textelor religioase redactate în această 

epocă. Este evident că până la 1812, bisericile din Moldova de Est îşi procurau cărţile de slujbă 

necesare din centre editoriale româneşti, mai ales de la Iaşi şi Târgu-Neamţ, după anexare însă 

procurarea lor a devenit din ce în ce mai anevoioasă. Lipsa cărţilor de slujbă bisericească, 

necesitatea de a comunica poporului basarabean hotărârile noii stăpâniri, ca şi nevoia de a avea 

cărţi începătoare de învăţătură sunt cauzele care au motivat înfiinţarea unei tipografii proprii, 

care să soluţioneze aceste probleme [6, p. 596].  

În anul 1814, la solicitarea argumentată a mitropolitului G. Bănulescu-Bodoni, Sinodul 

din Peterburg a aprobat deschiderea «tipografiei exarhiceşti din Basarabia», căreia, bineînţeles, i 

s-au impus şi un şir de restricţii, stipulate în Ucazul Sinodal, trimis mitropolitului: cărţile de 

slujbă urmau să fie tipărite în slavoneşte, după ediţiile sinodale de la Moscova, dar şi în 

«moldoveneşte», traduse numai după aceleaşi ediţii slavone [4, p. 6], ca să poată fi pe înţelesul 

băştinaşilor. In realitate insă, în prima jumătate a sec. al XIX-lea toate cărţile bisericeşti apărute 

la Chişinău sunt, de fapt, retipăriri ale ediţiilor de la Iaşi, Neamţ, Buzău, Buda, Blaj sau Râmnic, 

cărora, pentru necesităţile de respectare a «literei» legii, li se punea pe foaia de titlu un adaos că 

ar fi fost «traduse din slavoneşte», ceea ce era, în unele cazuri, adevărat, deoarece o parte din ele 

fuseseră transpuse din această limbă în ediţia originală. Dar ele purtau girul lingvistic al limbii 

române literare folosite şi în celelalte provincii romaneşti [5, p. 272]. Şi alţi cercetători susţin 

ideea în cauză: cărţile tipărite aici erau copii ale unor exemplare româneşti şi mult mai rar erau 

traduceri ale ediţiilor ruseşti, apărute la Moscova sau Peterburg [10]. 
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Tipografia exarhicească din Chişinău a funcţionat până în 1883, când, prin hotărârea Sf. 

Sinod rus, este închisă [3, p.18], reuşind totuşi să publice numeroase titluri de carte religioasă, 

printre care, în 1861, apare şi Antologhion-ul, ce reproduce, după unele opinii, o ediţie din 

Moldova de peste Prut [2, p. 57], chiar dacă indicaţiile Sinodului rus fuseseră altele. 

Document de limbă scrisă, Antologhion-ul de la 1861 constituie – prin particularităţile 

fenomenelor de limbă de ordin fonetic, gramatical şi, în special, prin fondul lexical conţinut – un 

material interesant pentru cercetarea filologică. 

Vom încerca să ne argumentăm afirmaţia printr-o prezentare a unor aspecte lexicale ale 

Antologhion-ului amintit, în privinţa cărora se impun câteva observaţii asupra unor termeni 

religioşi, atestaţi aici. Ei aparţin, în egală măsură, registrului dogmatic, biblic şi liturgic, dat fiind 

specificul textului care include, pe lângă citatele din Sfânta Scriptură, şi pasaje din imnologie, ce 

abundă în termeni dogmatici şi indicaţii tipiconale, legate nemijlocit de desfăşurarea actului 

liturgic. 

Este bine ştiut că traducătorii textelor sacre (din ebraică, greacă sau slavonă), fiind 

obligaţi să respecte şi litera, şi duhul originalului, se aflau într-o situaţie cu totul ingrată. 

Traducând noţiuni şi concepte care aparţineau unor spaţii, epoci şi tradiţii culturale complet 

diferite, ei se confruntau atât cu problema găsirii corespondenţelor perfecte, cât şi cu cea a 

identificării echivalentelor corecte în limba ţintă. Fără să aibă cunoştinţele moderne de 

traductologie, autorii traducerilor biblice recurg la diferite tipuri de echivalenţe, cunoscute astăzi: 

exacte, inexacte, parţiale, cu termeni multipli, non-echivalenţe [1, p. 114]. 

Remarcăm, în acest sens, că o mare parte din termenii şi lexemele utilizate în textul 

studiat sunt produsul lexicalizării, al unui «fenomen lingvistic de «umplere» sau de 

«completare», prin crearea unei unităţi lexematice (cuvânt sau sintagmă), a golurilor cognitiv-

designative într-o limbă dată, la un moment dat» [7, p. 42], ea realizându-se şi prin calchiere 

lingvistică sau parafrazare. Realizarea concretă a actului de calchiere nu poate fi imaginată în 

afara activităţii de traducere: orice calc lingvistic este rezultatul unui act de traducere şi apare în 

acele puncte ale structurii lexicale a limbii-ţintă în care nu sunt echivalente perfecte ale unor 

unităţi semantice din textul-sursă [8, p. 276]. 

Fiind, de cele mai multe ori, o transpunere a unui compus sau a unui derivat grecesc în 

limba română, însoţită de un transfer semantic, calchierea conduce la apariţia în limba-ţintă a 

unei noi unităţi lexicale, creată prin derivare sau compunere, potrivit legilor interne ale acesteia, 

dar păstrând configuraţia modelului. În acest sens, datorită «transparenţei» lor semantice, 

prefixele greceşti au putut fi echivalate de traducătorii români prin adverbe sau sintagme 

adverbiale, ataşate elementului lexical central, aşa încât rezultatul acestui transfer s-a conturat 

într-o sintagmă mai mult sau mai puţin unitară, a cărei semnificaţie corespunde originalului. 

Elementele acestei sintagme au o topică interioară mai mult sau mai puţin liberă în comparaţie cu 

structura modelului, elementul românesc care echivalează sensul prefixului grecesc situându-se 

înainte sau după cel lexical central care corespunde radicalului grecesc sau slavon.  

Astfel, spre exemplu, prefixul grecesc συν- exprimă ideea de comunitate într-o acţiune 

sau pe cea de asociere. În limba română el a fost transpus prin adverbul împreună, creându-se 

sintagme de tipul: împreună de o fiinţă (< gr. ζςναϊδιορ), împreună şezătoare (< gr. 

ζςγκαθιζμένη), prăznuire împreună (< gr. ζςνηποία), împreună proslăvit (< gr. ζςνδοξαζμένορ), 

împreună fără de început (< gr. ζςνάναπσορ), etc. De pildă: 
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Sfinte Dumnezeule, Părinte cel fără de început; Sfinte tare, Fiiule cela ce eşti împreună 

fără de început; Sfinte fără de moarte, Duhule cel împreună de o fiinţă, cel împreună cu Tatăl 

şi cu Fiiul proslăvit,… (p. 121). 

Un alt element grecesc, foarte productiv, este prefixul privativ ά(ν)-, redat în traducerile 

româneşti prin mai multe echivalente: 

a) prin prefixul ne-: nenumărat (< gr.αναπίƏμηηορ), nestricat (< gr. άθƏαπηορ), 

neadormit (< gr.όκοίμηηορ); 

b) prin prepoziţia fără (de): fără de timpuri (< gr. άωπορ, constituit din ά(ν) «fără» şi ώπα 

«diviziune de timp»), fără de măsură (< gr. άμεηπορ), fără (de) minte (< gr. άθπων), fără (de) 

vicleşug (< gr. άδολορ) ş.a. De exemplu: 

... ca cel ce fără de materie fiind, cu adevărat vezi pre cel fără materie şi cu lumina cea 

neapropiată a Slavei Stăpânului eşti strălucit (p.122). 

Fără îndoială, nu doar limba greacă a servit drept sursă pentru calchierea unor modele, 

elementul slavon de asemenea fiind prezent în lexicul acestui text religios – de la împrumuturi 

directe, de tipul a scverni, protivnic, a bogoslovi, saduri, blagocestie, până la calcuri, construite 

după algoritmul celor de origine greacă: neblagodarnic (< vsl. neblagodarьnъ), nemilostiv (< 

vsl. nemilostivǔ), nemilosârd (<vsl. nemilosrǔdǔ) ş.a. De exemplu: 

Cu a Mântuitoriului lumină fiind luminat, ai bogoslovit că Duhul din Tatăl au purces şi 

prin Fiiul s-au arătat,...(p.70). 

Succintele observaţii asupra calcurilor semantice ale unor modele greceşti sau slavone, 

realizate în scopul redării cât mai fidele a originalului textului religios, reprezentat aici prin 

Antologhion-ul tipărit la Chişinău, ilustrează clar răspândirea acestui procedeu de îmbogăţire a 

unui vocabular specializat aflat la început de cale. Evoluţia ulterioară a stilului religios a 

demonstrat viabilitatea sau efemeritatea modelelor propuse de vechii traducători ai textului 

sacru. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ 

РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

В епоху глобалізації спостерігається тенденція більшості країн до відкритості й 

взаєморозумінню в рамках мультикультуралізму, толерантного ставлення до різноманіття 

культур як одного з найцінніших елементів світової, європейської й загальноукраїнської 

культурної спадщини. У нормативно-правових документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи 

останнього десятиліття, Законі України «Про освіту», Концепції національного виховання, 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ ст., основна увага приділяється 

конструктивному вирішенню стратегічного завдання – навчити підростаюче покоління 

визнавати і цінувати культурне різноманіття націй і етносів, жити разом без конфліктів і 

війн.  

Національна система професійної підготовки бакалаврів романської філології у 

класичних університетах, перебуваючи сьогодні в пошуку найбільш оптимальної й 

ефективної стратегії інтеграції в європейський освітній простір, реалізує завдання 

гармонійного міжцивілізаційного розвитку на основі ідеалів справедливості й 

рівноправності, забезпечення толерантного співіснування великих і малих етносів, що 

представляють різні культури. Потреба в здійсненні полікультурної освіти та виховання 

бакалаврів романської філології як важливому інструменті й провідному принципі 

освітньої діяльності обумовлює виділення в стандартах вищої лінгвістичної та 

філологічної освіти третього покоління завдання формування нових інтегративних 

якостей майбутніх фахівців – професійних і загальнокультурних компетенцій і 

компетентностей, необхідних для життєдіяльності в полікультурному суспільстві, що 

сприяють доланню міжетнічних меж і зняттю міжнаціональних упереджень.  

Як засвідчують зарубіжні науково-педагогічні джерела, у європейських вищих 

навчальних закладах за спеціальністю «Романська філологія» навчаються студенти із 

різних країн, виявляючи себе носіями відповідних мов, культур і національностей. 

Нерідко усередині багатонаціональних студентських груп спостерігаються випадки 

неповажного, часом конфліктного ставлення їх представників до культурних відмінностей 

один одного. Для запобігання таких ситуацій вже з початку 80-х років минулого століття 

освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів романської, зокрема іспанської  

філології, почали досить інтенсивно насичуватися курсами і спецкурсами, а також 

відповідними змістовими модулями, спрямованими на формування в них полікультурної 

компетентності. 

Так, уперше поняття «полікультурна компетентність» виникло у західній науці на 

початку 70-х років ХХ століття, коли відбувалося становлення теорії міжкультурної 

комунікації як самостійного наукового напрямку. Вагомий внесок у дослідження 

проблеми полікультурної компетентності в західній педагогіці зробили такі вчені, як: 

М. Беннетт, Г. Візман, В. Гудікунст, К. Клане, Дж. Коестер, М. Люстіг, Р. Нішида, 

Е. Поуп, К. Рейнольдс, М. Сорті, В. Тейлор, П. Уайзмен, А. Флай Сент Марі, М. Хаммер, 

Е. Ханніган, Г. Хоуел, К. Чень та ін. Основним питанням дослідницького пошуку було 

знаходження надійних педагогічних засобів, методів і форм щодо поліпшення та 
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формування позитивного ставлення студентів до іншої культури і її цінностей в контексті 

подолання етнокультурного центризму. Через це проблема полікультурної компетентності 

почала розглядатися як комплекс аналітичних і стратегічних здібностей особистості в 

процесі міжособистісної взаємодії з представниками іншої культури [1].  

Суттєво, що у західній науці до теперішнього часу є усталеною думка (Barkowski, 

Moosmüller), згідно з якою оволодіти полікультурною компетентністю можна завдяки 

отриманим знанням у процесі міжкультурної комунікації, які поділялись на специфічні 

(про конкретну культуру в традиційних аспектах) та загальні (комунікативні навички, 

толерантність, емпатійне слухання, знання загальнокультурних універсалій). У зв’язку з 

цим, полікультурна компетентність бакалаврів романської філології тлумачилася в двох 

аспектах:  

– як здібність особистості сформувати в собі почуття поваги до чужої культурної 

ідентичності (знання мови, цінностей, норм, стандартів поведінки іншого 

комунікативного співтовариства);  

– як здатність досягати успіху при контактах з представниками іншої культурної 

спільноти, навіть при недостатньому знанні основних елементів культури своїх партнерів.  

На відміну від цього, в наступний час деякі зарубіжні дослідники тлумачать 

полікультурну компетентність як певну освіченість, знання та уміння, необхідні для 

ефективної взаємодії з представниками іншої культури. Так, М. Сорті визначає 

полікультурну компетентність як результат цілеспрямованого процесу навчання новій 

культурі та відповідної іноземної мови, певним типам поведінки з метою розуміти людей 

іншої культури, відчувати до них симпатію та успішно жити і взаємодіяти з ними [2]. 

В. Тейлор, вказуючи на глобалізаційні й трансформаційні процеси, які відбуваються в 

сучасному світі, стверджує, що навчання міжкультурній комунікації задля набуття 

полікультурної компетентності відбувається лише тоді, коли індивід здатен подивитися на 

світ не тільки з власної, але й з інших точок зору [3], набуваючи ресурсів «третьої 

особистості» [4], якій притаманна зворотня реакція на конкретні проблеми та можливості.  

За визначенням К. Кнапа, полікультурна компетентність – це якість, що сприяє 

успішному розвитку особистості та захисту своїх власних інтересів в іншому 

соціокультурному середовищі. Вона може бути набута тільки при зіткненні та при 

безпосередньому контакті з іншою культурою. На думку вченого, здатність критично 

ставитись до власної культури і самого себе є найкращою основою для формування 

полікультурної компетентності. Особистість, яка володіє полікультурною 

компетентністю, постійно знаходить рівновагу між власною ідентичністю та своїми 

переконаннями, переглядом своїх позицій та приналежністю до рідної культури [1, с. 27].  

А. Флай Сент Марі розглядає полікультурну компетентність як характеристику, яка 

дозволяє людині одночасно аналізувати і розуміти ситуації міжособистісного та 

міжгрупового контактів з носіями іншої культури та вміти керувати цими ситуаціями в 

процесі спілкування. Тобто мова йде про здібність дистанціюватись від ситуації 

конфронтації при контакті з іншим культурним середовищем, уміння спілкуватися під час 

міжкультурної взаємодії [5, с. 54]. Через це вчений визначає полікультурну 

компетентність фахівця сфери романських мов у двох площинах: 

– як уміння особистості розмірковувати шляхом набуття у процесі лінгвістичної 

освіти орієнтації в соціокогнітивних процесах, які породжують стереотипи; 

засвоєння/оволодіння концептами культури, які супроводжують процес змін ідентичності; 
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порівняльне вивчення базових цінностей різноманітних культур (правил, цінностей та ін.); 

розуміння соціально-економічних та політичних реалій міжнародних відносин; 

– уміння діяти, що означає здатність фахівця романської філології до мета-

комунікацій, тобто спроможність усунення неприємностей, конфліктів, толерантне 

ставлення, створення атмосфери співпраці [5, с. 43-63]. 

На думку М. Тома, полікультурну компетентність слід розглядати як досвід 

сумісної міжкультурної співдії. Це перехід від чужого та незрозумілого до взаємного 

збагачення іншим досвідом, до обопільного розвитку. Науковець характеризує процес 

оволодіння бакалаврами романської філології полікультурною компетентністю як процес 

їх особистісно-професійного становлення, оскільки вона набувається і зберігається 

людиною лише на практиці, у процесі взаємодії з представниками інших культурних груп. 

Формування полікультурної компетентності, на думку вченого, залежить не лише від 

особистісних змін майбутніх фахівців романської філології, але і від соціальних та 

професійних структур [6].  

Для сучасної практики формування полікультурної компетентності бакалаврів 

романської філології мають особливе значення доробки західної педагогіки щодо 

визначення її сутності й компонентно-функціональної структури, а також шляхів її 

розвитку під час набуття філологічної освіти у вищих навчальних закладах, а саме: 

– модель полікультурної компетентності Г. Ченя, що пов’язана з індивідуальними 

характеристиками особи та складається з саморозкриття та соціальної розкутості (навичок 

передачі повідомлень, поведінкової гнучкості, здатності спрямовувати інтеракцію, 

соціальних навичок, адаптивної здібності та усвідомлення культури інших народів). 

Учений виділяє в структурі полікультурної компетентності такі компоненти: особистісний 

(Я-концепція, саморефлексія, відкритість); комунікативний (знання особливостей 

вербальної та невербальної поведінки, комунікативні вміння, поведінкова рухливість, 

уміння правильно обирати модель поведінки, уміння керувати процесом комунікації, 

емпатія); психологічний (пристосованість, здатність керувати власними негативними 

реакціями по відношенню до культур та представників інших націй, етносів) [7]; 

– модель міжкультурної комунікації (М. Люстіг, Дж. Коестер, Г. Хоуел), що 

складається з таких основних компонентів: когнітивного (загальнокультурологічні та 

культурноспецифічні знання); афективного (мотивація, почуття, інтенції, такі як 

відкритість, інтерес до нового); поведінкового (практичні уміння адекватної, ефективної 

поведінки в ситуаціях міжкультурної взаємодії). 

Таким чином європейські дослідники здебільшого характеризують полікультурну 

компетентність як індивідуальну якість, уміння чи досвід спільного міжкультурного 

співіснування, співдії, і тому виділяють різну кількість її складових компонентів. Проте 

майже всі вчені виділяють у структурі полікультурної компетентності знання, які 

пов’язані з когнітивними процесами здобуття та відбору інформації; комунікативний 

компонент, який відповідає за вибір сценарію поведінки в іншому соціокультурному 

середовищі; психологічний компонент, за допомогою якого людина адаптується та 

пристосовується до іншого культурного середовища. Водночас, західні дослідники 

одностайно вважають, що основна функція полікультурної компетентності бакалаврів 

романської філології – набуття досвіду в процесі міжкультурної взаємодії з 

представниками інших культур, що забезпечує привласнення ними певних змістовних 

характеристик, як-от: 
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- розуміння залежності людського мислення, діяльності та поведінки, а також 

комунікативної діяльності і поведінки від культурно зумовлених когнітивних схем; 

- розуміння культурної залежності власного мислення, діяльності й поведінки, а 

також комунікативної діяльності і поведінки; 

- здатність і готовність до прийняття міжкультурної перспективи; 

- знання галузей рідної і цільової культури, у рамках яких зазначені культури 

можуть відрізнятися; 

- знання різноманітних комунікативних стилів поведінки й уміння ідентифікувати 

їх у ситуаціях міжкультурної взаємодії; 

- уміння інтерпретувати феномени комунікативної діяльності і поведінки з точки 

зору культурних детермінант; 

- розуміння основних принципів міжособистісної комунікації; 

- володіння комунікативними компенсаторними стратегіями; 

- володіння стратегіями ідентифікації й аналізу нерозуміння під час спілкування 

на базі знань культурних відмінностей та їх впливу на комунікативну діяльність та 

поведінку; 

- володіння стратегіями уникати і з'ясовувати непорозуміння під час спілкування 

[8, с. 84-85]. 

Аналіз зарубіжного досвіду підготовки бакалаврів романської філології засвідчує, 

що сучасна система їх лінгвістичної освіти забезпечує як високий рівень оволодіння ними 

комунікативною компетентністю (грамотність, динамічність мовлення), так і формування 

в них найвищих рівнів полікультурної компетентності. При цьому вважається, що 

комунікативна компетентність, динамічність і правильність мовлення при відсутності 

уявлень про культурний компонент, не гарантують взаєморозуміння і результативної 

сумісної діяльності представників різних культур. Фахівець з романської філології, який 

говорить іноземною мовою, повинен не лише правильно формулювати свої думки на цій 

мові, але й дотримуватися культурних норм та правил, які прийняті в носіїв цього мовного 

середовища. Через це у технологіях професійної підготовки бакалаврів романської 

філології не випадково зміщено акцент із вивчення іноземних мов в традиційному 

контексті історичної та побутової культури на вияв ними вже під час навчання 

міжкультурних зв’язків та розходжень, що сприяє формуванню в них полікультурної 

компетентності впродовж всього строку їх навчання у вищому навчальному закладі. 
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UNTERHALTUNG  UND  GESELLIGKEIT  ALS  WICHTIGE BESTANDTEILE  DER  

WEITERBILDUNG  BEI  DEN BESSARABIEN DEUTSCHEN 

Die  Bessarabiendeutschen hatten für jene Zeit ein sehr hoch entwickeltes Erziehungs- 

und Bildungssystem. Dieses System beinhaltete:  

 Volksschulen in (fast) jedem deutschen Dorf; 

 Evangelisch-deutsche Lehrerbildungsanstalt Werner in Sarata, 1844 eröffnet, benannt 

nach dem württembergischen Kaufmann Christian Friedrich Werner, der sein Vermögen 

der Gemeinde vermachte. Die Schule diente der Ausbildung der deutschen Schullehrer 

und war die erste deutschsprachige Lehrerbildungsanstalt im Zarenreich; 

 Evangelisch-deutsches Mädchenlyzeum (Höhere Töchterschule) in Tarutino, 1878 

eröffnet; 

 Evangelisch-deutsches Knaben-Lyzeum in Tarutino, 1906 eröffnet; 

 Bauernschule in Arzis, 1935 eröffnet [2, s. 29-49]. 

Dazu gehörten auch die  Kirche und die Familie. Die Kirche hatte einen sehr hohen 

Stellenwert in der bessarabischen Lebensgemeinschaft. Die Bessarabiendeutschen waren über 

90% evangelisch. Sie erhielten sich rein deutsch und  hingen an den Sitten und Bräuchen, die sie 

aus der Urheimat mitgebracht hatten.  

Nach der Absolvierung der höheren Schulen in Bessarabien hatten die deutschen 

Jugendlichen die Möglichkeit,  weiter zu studieren (an den Universitäten, beruflichen und 

geistigen Lehranstalten  in Sankt-Petersburg, Odessa, Kiev als auch in Deutschland). Die 

anderen, die in Heimatorten blieben, wurden bei der Arbeit und für die Arbeit erzogen, bereiteten 

sich auf die Beschäftigungen ihrer Väter vor und standen unter dem Einfluss der  so genannten 

Weiterbildung, deren Problem in der pädagogischen Wissenschaft erst Ende des  XX. und 

Anfang des XXI. Jahrhunderts aktuell  wurde [1; 5].  

Unterhaltung und Geselligkeit könnte man als wichtige Bestandteile der Weiterbildung 

bei den Bessarabiendeutschen erörten. Man kann folgende Formen der Unterhaltung und 

Geselligkeit bestimmen: Leserkreise, Unterhaltungsvereine, Bläserchöre, Kirchenbibliotheken, 

Sport, Familienfeste, Kameradschaften, Jünglingsabende, Winterabende und Spaziergänge 

der weiblichen Jugend, Theaterabende, Zusammensein beim Welschkornabziehen u.a. [3, s. 

164-171]. Die Aufgabe der Leserkreise war, den Mitgliedern mehr Kenntnisse in 

wissenschaftlicher und landwirtschaftlicher Beziehung zu verschaffen. 

Unterhaltungsvereine wurden zwecks Pflege der Unterhaltung junger Männer 

organisiert.   

Bläserchöre existierten  zu den Fest- und Spielgelegenheiten.  

Kirchenbibliotheken befriedigten das Lesebedürfnis der Menschen. Die Bibliotheken 

erhielten unter anderen Büchern die Jahrbücher Spinnstube und Die Palmzweige, die sehr beliebt 

waren. Von Zeitungen wurde Das Unterhaltungsblatt für die deutschen Ansiedler in Russland 

gelesen. Es wurde vom Fürsorgekomitee herausgegeben und erschien monatlich einmal. Das 

Unterhaltungsblatt kostete 94 Kop. pro Jahr. Später wurde  es durch die Odessaer Zeitung 

ersetzt, welche anfangs wöchentlich einmal erschien. Einige Exemplare wurden von 

Gemeindesummen bezahlt, in jedes Viertel geschickt und wanderten dann von Haus zu Haus. 

Odessaer Wirtschaftskalender wurde auch bestellt. Die Zeitung war sehr beliebt und es gab nicht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-deutsche_Lehrerbildungsanstalt_Werner
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Werner
http://de.wikipedia.org/wiki/Lehrerbildungsanstalt
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6here_T%C3%B6chterschule
http://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium


156 

 

viele Häuser in den deutschen Gemeinden, in denen sie nicht gelesen worden war. Die Deutsche 

Zeitung Bessarabiens wurde auch  bezogen. Von religiösen Schriften wurden viele gelesen: Das 

Petersburger Sonntagsblatt, Der Volksbote, Das Stuttgarter Sonntagsblatt und der Christenbote. 

Außerdem waren in jedem Hause vorhanden: die Bibel, ein Predigtbuch, ein Andachtsbuch und 

ein Kalender. Die Sonntagsnachmittage verbrachten die Männer auf der Sitzbank vor dem 

Hause, wo in der Unterhaltung zuerst das Wetter dran kam, dann die Tagesneuigkeiten 

besprochen wurden und zuletzt hohe Politik getrieben wurde.  

Sportliebende Männer vereinigten sich zum Kegelspiel und verbrachten unter den 

Klängen der Musik des Bläserchors schöne Sonntagsnachmittage.  

In der Familie lernten die Kinder im Beisein der Mutter, oft fanden sie sich auch selbst 

unterhalten. Außer Ostern, Weihnachten, Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen wurden 

Familienfeste  selten oder  gar nicht gefeiert. Geburtstage feierte man in der Form, dass auf 

Bestellung des Geburtstagskindes «Küchle» gebacken wurden. Vor Ostern, am Samstag, wurden 

die Eier gefärbt. Die Eltern machten kein Geheimnis daraus. Die Kinder konnten ruhig dabei 

sein und mithelfen. Und dennoch, wenn sie am Ostermorgen die Eier im Nestchen fanden, so 

waren sie vom Osterhasen. Auch die Süßigkeiten, Lebkuchen und alles, was noch im Neste lag, 

hatte der Osterhase gebracht. Zu den Osterbräuchen gehörte auch, dass die Hirten am ersten 

Ostertag beschenkt wurden. Auch die Weihnachtszeit brachte für die Kinder  einen besonderen 

Zauber.  Wochenlang vorher wurden von den Eltern Vorbereitungen auf Weihnachten getroffen. 

Es wurden die verschiedensten Arten von Lebkuchen gebacken und allerlei Naschwerk und 

Geschenke gekauft oder angefertigt. Die ganze Adventszeit über wurde den Kindern   vom 

Christkindchen erzählt. Ein Christbaum war in den meisten Häusern. Dieser wurde mit 

Naschwerk behängt. Am hl. Abend strömten alle Menschen in die Kirche. Nach dem 

Gottesdienste fand die Bescherung statt. Zu Hause wurde der Christbaum angezündet und dann 

wurden erst die Kinder ins Weihnachtszimmer eingelassen. Sie bekamen die Geschenke, die das 

Christkindchen gebracht hatte. Für unartige Kinder war der «Pelzmerdl» da, der draußen an einer 

Kette gehalten wurde und ungestüm Einlass begehrte. Verlobungen geschahen gewöhnlich ohne 

Vorwissen der Eltern. Es waren die Fälle nicht selten, dass Verlöbnisse wieder zurück gingen, 

wenn die Eltern davon erfuhren und ihnen die Partie nicht zusagte. Die Braut sorgte schon 

vorher für die Zukunft, indem sie sich verschiedene Handarbeiten wie Handtuchhalter, Taschen 

und Täschchen, Mappen und Mäppchen an den Winterabenden anfertigte.  Am Abend vor dem 

Hochzeitstage machte es einen Rundgang bei den Verwandten und lud zum Feste ein. Die 

Hochzeit fand in der Regel bei den Eltern der Braut statt. Von da aus begab sich der Zug in die 

Kirche: vorne einige Kinder, dann die Brautleute, weiter folgte das Brautpaar und hinter ihm die 

Eltern und übrigen Hochzeitsgäste. Auf dem Rückwege ins Hochzeitshaus ging das Brautpaar 

vorne. Hin und wieder fiel ein Schuss, welcher von den Brautbuben und Juchzern beantwortet 

wurde. Zu Hause begann die eigentliche Hochzeitsfeier. Speisen und Getränke wurden von 

«Austrägern» serviert. Es wurden kirchliche Lieder aus dem Gesangbuche gesungen, später kam 

auch das Volkslied zu seinem Recht und die Kinder trugen Deklamationen vor. Am Abend 

kauften die Brautbuben ihren Mädchen Naschwerk. Die Hochzeiten dauerten nicht selten die 

ganze Nacht hindurch. Am nächstfolgenden Sonntage wurde die junge Frau in ihrem neuen 

Heim beschenkt.    

Die Jugend pflegte Geselligkeit und Unterhaltung hauptsächlich durch ihre 

Kameradschaften. 
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Nach der Konfirmation begann für die Jugend ein ganz anders gestaltetes Leben. Sie waren 

schon «ledige Buben», bzw. «ledige Mädchen». Letztere könnten sich nicht mehr so zwangslos 

und frei bewegen, denn sie wurden beobachtet. Die Buben schlossen sich nach Jahrgängen zu 

Kameradschaften zusammen, die sich erst mit der Rekrutierung wieder auflösten.  

Jünglingsabende mussten die männliche und weibliche Jugend umfassen. Viele Sitten 

erhielten sich durch die Jünglingsabende.  

Die weibliche Jugend trat auf dem Gebiet der Geselligkeit und Unterhaltung naturgemäß 

weniger an die breite Öffentlichkeit. Die Winterabende wurden mit Anfertigen von Handarbeiten 

und Zimmerschmuck für die «Zukunft» ausgefüllt. Freundinnen besuchten sich gegenseitig und 

eine wurde Lehrmeisterin der anderen. Sommers an den Sonntagnachmittagen machte man dann 

Spaziergänge auf den Kirchhof, ins Tal oder in die Gärten, wo man sich dann «zufällig» traf. 

Zwei Hefte fehlten selten bei den Mädchen: in das eine wurden Volkslieder eingeschrieben, die 

bei Gelegenheit gesungen wurden, im andren standen Rezepte zu verschiedenem Backwerk für 

den künftigen Haushalt. 

Es wurden auch Theaterabende veranstaltet. Da dieselben mit Tanz verbunden und in 

den Schulen organisiert wurden, so erregten sie Unzufriedenheit in den Gemeinden. Die 

Darbietungen waren größtenteils humoristischen Inhalts und wurden hauptsächlich von der 

Jugend besucht.  

Noch konnte man die Jugend bei geselligem Zusammensein beim Welschkornabziehen 

treffen. Die Maiskolben wurden in einem Schoppen oder in der Sommerküche abgeladen und die 

Jugend der Nachbarschaft zum Abziehen eingeladen. Um den Haufen saßen nun Buben und 

Mädchen, flink die Hände rührend und das Laub von den Kolben streifend. Das war ein 

Rascheln, Kichern und Lachen. Dazu das Poltern der fallenden Kolben, Unterhaltung und 

Tanzen. Die schön ausgewachsenen Zapfen wurden mit einigen Blättern besonders gelegt. Das 

waren die Flechtkolben. Sie wurden vom Vater am nächsten Tag in Zöpfe geflochten und auf 

dem Dachboden zur Saat und zum, „Bratzeln» aufgehängt. Manches Liedchen wurde 

angestimmt und dazwischen gruselige Räubergeschichten erzählt. 

Es gab auch andere Formen der Unterhaltung und Geselligkeit der Weiterbildung bei den 

Bessarabiendeutschen, ihr Gebrauch hing von den Sitten und Gebräuchen jeder Gemeinde ab.   

Die Teilnahme an verschiedenen Formen der Unterhaltung und Geselligkeit half den 

Jugendlichen der Bessarabiendeutschen im Folgenden: 

 ihre sozial-beruflichen Kompetenzen zu entwickeln;  

 die Prozesse in der Gesellschaft zu verstehen; 

 den Glauben der Menschen in ihre Fähigkeiten zu stärken; 

 Sitten und Gebräuche, die Sprache und Religion ihrer Vorfahren  zu bewahren; 

 den Regeln ihrer Lebensgemeinschaft zu folgen. 
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КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА ОСОБИСТОСТІ – 

СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

 

                                                                                                       Євгенія Бондаренко 

                                      Національний Університет «Одеська морська академія», Україна 

                                                                                                   

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНО-

МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СУДНОВОДІЯ 

 

Як свідчить аналіз наукових джерел (В. Захарченко, О. Попова, М. Шерман), 

однією з важливих проблем професійної освіти є підготовка майбутніх фахівців морського 

профілю. В цьому контексті пріоритетним стає формування професійно-мовленнєвої 

компетентності майбутнього судноводія. 

Слід підкреслити, що аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики судноводія 

дозволяє виокремити в структурі професійно-мовленнєвої компетентності такі 

компоненти: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний. 

Мотиваційний компонент відображає переконання у важливості володіння 

українською та англійською мовами за професійним спрямуванням, культурою 

спілкування. Діяльнісний компонент зазначеної компетентності віддзеркалює вміння 

аудіювання, говоріння (монологічного, діалогічного), читання, письма з проекцією на 

специфіку професійної діяльності судноводіїв. При цьому когнітивний компонент 

професійно-мовленнєвої компетентності містить знання таких двох груп: 

− знання про правила й норми мови (а саме про відповідність мовлення усталеним 

у суспільстві мовним нормам (орфоепічним, граматичним, лексичним, стилістичним), а 

також про правильність, точність, доречність, логічність, ясність, чистоту, виразність 

мовлення), етикет, культуру країни, мова якої вивчається; 

− знання про особливості професійної діяльності судноводія, котрі актуалізуються 

в мовленні фахівця. 

З метою забезпечення ефективності формування саме когнітивного компонента 

нами було розроблено та впроваджено систему вправ з навчальної дисципліни 

«Англійська мова за професійним спрямуванням».  

Наприклад, задля інтеріоризації знань із судноводіння ми запропонували систему 

вправ, котра передбачала такі їх види, як-от: 

 

− Match the verbs with a definition:  

а) to collide                                 b) run on the rocks 

to run a ground                               go under 

          to explode                                   leave the ship                

to capsize                                     die by being underwater                   

to drown                                      smash together      

to drift                                         break  apart in a violent way      

to keep clear                                to start               

to abandon                                  turn over             

to sink                                         go without power 

to stow                                        stop working   
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to break down                             Organize and store equipment/cargo             

to get underway                           stay away        

 

       − Use the correct word (capsize, to keep clear,  emergency, to drown,  alter the     course, 

muster station, drills, survival craft, emergency alarm, lifejacket, lifeboat  station ) in the 

following sentences: 

1. Be very careful and ________ of the sinking vessel.  

2. When vessels meet head on they should both _______ to starboard. 

3. Fear often causes people ______ as exhaustion and hard breathing lead to swallow 

water. 

4. After entering the water a lifeboat must leave the danger zone around the damage ship 

because she may _______ or explode. 

5. In an _________ at sea, the survival of each man depends upon his and his crewmate’s 

foreknowledge and preparedness. 

6. Each crew member should identify the location of the __________ and emergency 

escape routes.  

7. During the voyage it is equally vital to attend _______. 

8. If you have to jump, enter the water from the lowest position of the vessel and swim the 

________ . 

9. If there is ___________ stop working, put on your _______, proceed immediately to 

your assigned _____ and wait further orders. 

 

− Each of these sentences has an error. Find the error and correct it: 

1. Tween decks are  wall built between the decks, form  compartments.   

2. The 3rd /Off is in charge of sea map correction.  

3.We usually paints and scrapes the hull of this ship.  

4.There is a hole in the starboard sides of the hull.  

5. The Bosun is directly responsible to the Chief Engineer.  

6.The propeller are broken.  

7.Deck works includes lubricating all deck devices and washing the deck.  

8.Masts are connected to the vessel by ropes, cables or chains.  

9. The Master works under the Bosun’s supervision.  

10.The windlass are aft of the bridge. 

− There are three levels of emergency signals. What are they? What do they mean? Give 

the examples of ways of communicating a distress messages. 

Аналіз результатів локального формувального експерименту, проведеного нами на 

базі факультету судноводіння Національного університету «Одеська морська академія», 

свідчить, що на заняттях з «Англійської мови за професійним спрямуванням» у тих 

групах, котрі виступили експериментальними, рівень сформованості когнітивного 

компонента професійно-мовленнєвої компетентності був вищим, ніж у контрольних 

групах. 

Отже, впровадження системи вправ з оволодіння лексичними одиницями 

англійської мови із судноводіння, граматичними формами, розвиток комунікативних 

умінь у курсантів дозволяє активізувати формування когнітивного компонента 

професійно-мовленнєвої компетентності у майбутніх фахівців. Перспективи дослідження 
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полягають у розробці системи завдань із формування мотиваційного та діяльнісного 

компонентів окресленої компетентності. 
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДУХОВНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

 Серед системи цінностей, притаманних сучасній студентській молоді – 

економічних, політичних, екологічних і тощо – особливе місце і роль належить цінностям 

духовним – естетичним, моральним, релігійним. Ця особливість обумовлена статусом 

«духовного» в житті людини і суспільства загалом. Довгий час ми, підневільні, 

підпорядковували «духовне» матеріально-економічним процесам, «дозволяли» йому 

виявляти (лише!) свою «відносну самостійність». Між тим, «духовне» живе своїм власним 

життям. Про його автономію можна говорити лише умовно. Духовне активно впливає на 

матеріальне, нерідко випереджаючи його, а тому й задає напрями і характер розвитку. А 

це означає, що «духовні цінності» можуть посперечатися з предметно-практичними (а тим 

паче, з утилітарними) цінностями. Виявлення цієї суперечки становить предмет особливої 

уваги дослідників. Зупинимося на цьому  детальніше. 

Як відомо, поняттям «духовність» визначають здатність людини керуватися не 

стільки безпосередніми практичними потребами, скільки почуттями, переконаннями, 

ідеалами, окладатись на «душу», котра визначає не тільки напрям і характер 

безпосередньої дії, але й усього способу життя особистості. 

У науковій літературі здебільшого термін «душа» розглядається як надматеріальна  

безсмертна сила, що тимчасово перебуває в живому тілі. Хоча поняття душі пов’язують то 

з психікою, то зі свідомістю, то з безсмертною надматеріальною силою, слід зазначити, 

що фактично характеристику психіки, свідомості, надприродного визначають, наслідуючи  

Платона, як спроможність бути причиною самого себе. 

Узагальнюючи дослідження останніх років, можна зазначити, що термін «душа» 

характеризує внутрішню сутність людини, сформовану під впливом різноманітних 

чинників, серед яких слід вирізняти, насамперед, умови й обставини способу життя, 

характер спадкоємності (роду), особливості навчання й виховання, вплив 

соціокультурного середовища, в якому відбувається становлення особистості. Душа таким 

чином постає як внутрішня психологічна установка людини на життя; вона немов би 

диктує людині спосіб її мислення та дії, поведінки в конкретній ситуації і способу життя в 

історичному просторі й часі. Через душу і завдяки їй відбувається процес фільтрації 

http://www.adam-europe.eu/prj/2955/prj/lcctv_efm_teacher.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2955/prj/lcctv_efm_teacher.pdf
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зовнішніх впливів. Пропускаючи  їх «через себе», душа вибудовує власні ціннісні 

орієнтації, формує їх архітектоніку, навчається розпізнати «добро» і «зло», «прекраснее» і 

«потворне», «справедливее» і «несправедливее». 

Душу  можна розглядати як окремий внутрішній світ людини. Це світ – 

животворчий. Духовність постійно протиставляють багатьом іншим властивостям душі, 

чим підкреслюють важливість усвідомлення та почуття людиною того, що вона має 

керуватися у своїй діяльності ідеалами, ідеями, принципами, а не однохвилинним 

бажаннями. Разом із визначенням залежності людського життя від духу й духовного, з 

підкоренням душі ідеальним об’єктом, людина стає спроможною змінювати саму себе у 

відповідності до обраного нею ідеалу, зразка, який може відповідати її мріям, потребами. 

У сфері духовної краси взагалі, а студентської особливо, краса здебільшого 

виступає як певний символ ідеальних культурних цінностей. Особливим проявом краси є 

художній образ, поширений у мистецтві. 

Студентська молодь, залежно від особливостей свого студентського положення 

(отримання освіти: гуманітарної, технічної, природничо-наукової) має певні естетичні 

відмінності. Одним більше подобаються класичні зразки прекрасного, представлені 

світовою  культурою людства, а іншим – менше.  

Розмежовуючи прекрасне і потворне, освітлені молоді люди розуміють їх 

відмінність визнаючи, що прекрасне – це почуття і усвідомлення людиною того, що 

здатне приносити людям задоволення, а потворне – це те, що викликає у людини почуття 

відрази до чогось. Зв’язок краси з ціннісною орієнтацією людини було помічено ще 

нашими пращурами. Тому краса (гармонія) завжди визнавалася благом, а здатність 

виявляти її цілеспрямовано виховувалася через формування насолоди від споглядання та 

переживання прекрасного. І навпаки. Відсутність гармонії привчають переживати через 

почуття відрази, негативного сприйняття потворного. Відбувається це за допомогою 

естетичного виховання, формування певного естетичного смаку. Переживання гармонії 

(або її відсутності) через прекрасне і потворне, в житті людини виконує функцію 

найперших (а тому базових) форм духовної життєдіяльності. 

Обов’язково треба враховувати, що в основі свідомого ставлення людини до світу 

знаходиться визнана суспільством значимість предметів і подій, яка визначена, в першу 

чергу, не здатністю задовольняти вітальні або індивідуальні духовні потреби, а 

відповідними суспільними потребами, виставленими як конкретні суспільні зразки 

(взірець), міри, вимоги, ідеали. Серед них визначальне місце займає уявлення про гідність, 

честь, добро, совість, красу і, які змістовно змінюються відповідно до історичного часу, 

епохи, рівня розвитку культури, соціальності. 

Зазначимо, що ця різноманітна історичність є лише виразом чогось єдиного 

універсального, котре виявляє себе у різних формах. 

Історично виникли загальні форми уявлень, що виступають як критерії оцінювання 

людських чинників, незалежно від того, чи складають вони силу руйнування суспільного 

розвитку, чи силу його відтворення. Міра ціннісного змісту предмету залежить не від 

того, як він здатен задовольняти життєву потребу тіла, а наскільки він відповідає мірам 

значущості в суспільстві. Ці виміри здійснюються за певними універсальними критеріями, 

такими, як істина, добро, краса, свобода, честь, совість, гідність, справедливість та ін. 

Інакше кажучи, це ті скрижалі, на які спирається буття людства, що не є простою формою 

існування живого (тваринного). Їх визнають безпосередньою основою духовної культури 



162 

 

людини, ідеалів інтелектуальної молоді, до якої маємо віднести студентство. Взагалі треба 

враховувати, що духовна культура складається із сукупності звичаїв, цінностей і норм, які 

регулюють життя людини, її ставлення до себе, до інших людей, до світу в цілому. 

Оскільки духовна культура формується як здатність керуватися моральністю, вона 

виявляє себе у спроможності людини ставити себе на місце іншої людини, не бажати їй 

того, чого не бажаєш собі, бачити в ній самоціль, а не засіб для задоволення власних 

потреб (загальновідомі імперативи,  сформульовані І. Кантом). Універсальними формами 

духовної культури є міфологія та релігія, мистецтво, філософія, мораль. Перші дві 

подають людську духовність в уявленнях і ритуалах, мистецтво – в чуттєвих образах, 

філософія – в поняттях, мораль – у нормах поведінки. Ці форми вирізняються між собою і 

характером впливу на людину. Релігія діє опосередковано через надприродні сили, богів, 

святих; мистецтво – через форми матеріальних носіїв (архітектуру, живопис, музику, 

слово…); філософія – через поняття про відношення людини і світу; мораль – через 

безпосереднє ставлення людини до людини. Тому саме мораль складає духовну основу 

суспільства,  формує найпершу форму життєвого ідеалу. Мораль як система поглядів, 

уявлень і норм, які регулюють поведінку людей, створює узгодження вчинків окремих 

осіб з інтересами інших, певної людності, суспільства в цілому. 

Характерною рисою моралі є те, що вона не спирається на спеціальні інституції, 

котрі примушували б окрему людину виконувати моральні норми. На відміну від права 

або релігії, за якими стоять держава або церква, мораль спирається на силу громадської 

думки, самосвідомості, виховання, авторитет, совість. Будучи безпосередньо пов’язаною 

із свідомістю, мораль здійснює роль регулятора поведінки через уявлення індивідом 

переживань, ставлення, вражень та думок інших людей, які виникають при певних 

обставинах. Тільки та людина, котра спроможна уявити думки інших людей про її вчинок, 

здатна відчути сором, невпевненість тощо. Людина, яка дотримується моральних 

принципів, визначається як вихована. 

Слід пам’ятати, що честь, гідність, совість притаманні людині не тільки як 

моральні поняття, але й як певне чуттєво-емоційне переживання, що супроводжується 

усвідомленням конкретних їх проявів. Їх емоційне наповнення виникає тому, що вони є 

формами самоусвідомлення, тобто уявленнями про конкретне ставлення оточуючих 

людей до особи. Істотна властивість таких уявлень полягає в тому, що вони впливають на 

самопочування людини у світі людей, обов’язково зворушують почуття. 

Наприклад, «гідність» безпосередньо виявляє себе через усвідомлення, яке 

переживається відповідними почуттями, свого суспільного значення на противагу 

переживанням соціальної пригніченості. 

Поняття «честь» вимагає від індивіда дотримання певних зразків поведінки щодо 

підтримання репутації особи й самоповаги тієї спільноти, до якої він себе відносить. 

Отже, усвідомлення честі виконує функцію самозбереження певної спільноти як певного 

якісного утворення. 

Також треба звернути увагу і на поняття «совість», яким визначається здатність 

людини здійснювати певні вчинки, усвідомлюючи ставлення інших людей до її вчинків. 

Існування совісті безпосередньо виявляє себе у вигляді усвідомлення почуття свободи і 

відповідальності людини щодо вчиненого нею перед суспільством (самим собою як 

суспільною істотою), яке здійснюється за допомогою суспільних норм і правил життя, що 

стали її (людини) власним переконанням. 
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Одночасно, гідність, честь, і совість є поняття, якими люди усвідомлюють свою 

суспільну сутність. Для цього використовується більш загальне етичне поняття 

«порядність», котрим визначається ставлення до інших людей. Порядність складає процес 

усвідомлення людиною своєї причетності та відповідальності за долю інших людей. 

У кожному конкретному випадку порядність визначає зміст певних учинків через 

розмежування порядності й непорядності. Критеріями при цьому слугують суспільні 

моральні норми оцінки людських дій. Порядна людина є безпосереднім носієм та 

суб’єктом загальних суспільних цінностей: добра, краси, правди, виявляє себе гідною, 

достойною, чесною. Як правило, людську порядність убачають у конкретних позитивних 

вчинках: відповідальності за долю інших людей, особистої причетності до суспільного 

життя. Основу порядності окремої людини складає здатність до усвідомлення за 

непересічну умову свого існування як людини, тобто найвищої цінності свідомого життя. 

Тому людська порядність обов’язково визначає загальну життєву позицію особистості, що 

є безпосереднім суб’єктом суспільного життя. І навпаки –непорядна людина являє собою 

силу руйнування умов існування суспільства, а тому й самої себе як людини, тобто 

розумної, свідомо діючої особи. 

 Зрозуміло, далеко не кожен досяг такого рівня розвитку розумових властивостей, 

що здатен розуміти й відчувати суспільство як головну умову свого індивідуального 

буття. Порядність здебільшого пов’язана з певним рівнем розвитку розумових 

властивостей, бо вимагає уявлення про таку причину власного буття, яку можна 

усвідомити лише за допомогою мислення. Достатній рівень розвитку мислення й 

розумових здібностей для осягнення властивостей буття, щобез свідомо здійснюваного 

мислення не виявляють себе, визначають як інтелігентність. Інтелігентністю ми називаємо 

такий рівень інтелектуальної діяльності, котрий дозволяє керуватися людині знанням 

ідеальних сутностей. 

 Інтелігентність слід визнати як одну із складових необхідних умов духовності 

людини, повноцінного духовного. Найбільш виразно вона виявляє себе у колі освічених 

людей, студентської молоді зокрема. 

Моральні вимоги суспільства людина засвоює в процесі взаємодії з іншими 

людьми, освоєння культури, виховання, які формують не тільки уявлення про належну 

суспільну поведінку, але й про олюднені (інтелігентні) почуття – обов’язку, совісті, 

відповідальності, честі та гідності. За допомогою уявлень про норми, цінності, ідеали 

молода людина регулює не тільки свою поведінку, але й дає моральну оцінку, виявляючи 

своє ставлення до вчинків інших, чим реально створює суспільні взаємозв’язки. 

Студентська молодь, як і більшість людей взагалі, активно використовує такі 

загальноприйняті поняття, як «добро» і «зло», «прекраснее» і «потворне», «справедливее» 

й «несправедливее». На нашу думку, добро і зло слід розуміти як суб’єктивні визначення 

певних подій, вчинків, що можуть бути характеристикою конкретних явищ. При цьому 

поняття «добро» складає найбільш загальне виявлення духовного в людині. 

Існують уявлення, ніби духовного взагалі не існує, що дух – це вигадка хибної! 

свідомості. Людина на підставі таких поглядів розуміється як утилітарна, егоїстична 

істота, котра живе тільки матеріальними потребами тілесного. Таке розуміння створює 

поняття індивіда як раба власної чуттєвості, який свідомо погоджується на своє рабство! 

Відчуття людини при цьому проголошуються результатом дії об’єктивних обставин, від 

яких індивід визнається абсолютно залежним. Якщо ми визнаємо наявність факту 
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здатності людини до волевиявлення, творчості, то повинні відмежуватися від цих 

примітивних уявлень. Душа людини рахується не тільки з матеріальними, але й з 

ідеальними обставинами.  

Слід визнати, що такі теорії вульгаризованого матеріалізму спираються на 

реальний фактичний матеріал. Твариноподібні люди існують реально. Реально можуть 

існувати й суспільно-політичні умови, які масово перетворюють людей на суспільство 

рабів, де панує рабський дух чуттєвого задоволення. У такому суспільстві «людина» не 

уявно, а реально може бути «людським фактором», «живою машиною», масами, 

натовпом, яка керується у своїх діях лише образами чуттєво даних потреб свого тіла 

(згадаємо широке розповсюдження примітивних уявлень про комунізм – «суспільство, в 

якому можливе необмежене задоволення бажань і потреб»). Подібні теорії бездуховності 

обґрунтовуються абсолютизацією відповідних фактів, що відображають реально існуючу 

частину бездуховного життя, теоретично слугують відтворенню антидуховного в житті 

людності. За таких умов лише чуттєво дане може визнаватися як «добро». Тоді чуттєво 

неуявлення про нові можливості людства, які виникли внаслідок творчої думки, 

залишаються поза увагою такої свідомості. 

Однак наявні і протилежні факти, котрі визнаються вагомими для студентів. Вони 

доводять, що серед нас живуть люди – носії духу, яких не влаштовує бездуховне життя, 

тваринний рівень розуміння добра. Вони беруть на себе складну справу затвердження 

духовності, свободи волевиявлення, творчості як вищого блага, основи творіння добра. 

Більшість студентів вірять, що душа людини спроможна самочинно починати 

певний етап, змінюючи не тільки матеріальні, але й духовні умови життя. Зв’язок 

людської душі й духу настільки нерозривний, що поки існує людина, навіть бездуховність 

виявляє себе як певне духовне утворення. Але «бездуховний дух» спроможний лише до 

паразитного існування на тілі духовності, а отже, бездуховність – це зло. 

Найчастіше бездуховність виявляє себе у формі аморальності – руйнування 

моральної основи суспільства. 

Якщо духовність – творча сила формування людської душі, то бездуховність – сила 

руйнування людського в людині, фактично перетворення людини на тварину. Недаремно 

людей, що сіють бездуховність, існують бездуховно, називають «нелюдами». 

Пересвідчитися в існуванні нелюдів (людей, проникнутих бездуховністю) можна на 

безлічі фактів. До них ми можемо віднести війни, зброю, здатну знищити усе живе на 

Землі, злочинність, хапужність, байдужість, зневагу, егоїзм та інші різноманітні вияви зла, 

які студентська молодь засуджує. 

Своєю чергою, використання студентами понять «добро» і «зло» виконує функцію 

формування почуття особистої відповідальності за власні вчинки. Враховуючи, що 

поняття «відповідальність» означає усвідомлення людиною (людністю) свого обов’язку 

перед студентською громадою, суспільством або іншою людиною, слід визнати, що воно 

дозволяє виявляти суть і значення певних учинків. 

Оскільки суспільство усвідомлюється як необхідна умова буття студентства, то 

пізнання цієї реальності сприймається як умова вільного буття індивіда. Ця обставина 

усвідомлюється студентами досить виразно. Суспільне буття є непересічною умовою 

буття індивідуального, тому усвідомлення суспільства головною умовою власного 

існування відбувається за допомогою визначення власної відповідальності, 

самовизначення своїх ідеалів, учинків через поняття «добро» – «зло». 
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Без феномену відповідальності існування суспільства, малих та середніх груп стає 

неможливим, воно деградує та саморуйнується (розпадається). Тому усвідомлення 

відповідальності студентами відбувається як усвідомлення особою свого зв’язку з певною 

людністю (товаришем, сім’єю, народом, колективом та ін.), яке розуміється як умова 

власного існування. Також існує зворотній зв’язок – певна людність усвідомлює свою 

відповідальність перед певною особою, бо інакше вона морально нездатна вимагати від 

неї відповідальних учинків. Так чи інакше, у колі студентів (особливо гуманітаріїв) 

здатність усвідомлювати своє колективне ставлення до певної особи має визначальне 

значення. 

Відбувається таке усвідомлення через визнання, що колектив (більшість) бажає 

певній людині зла або добра; визнає її за добру або злу; оцінює її вчинки негативно або 

позитивно. Враховуючи, що відповідальність особистості завжди пов’язана із наявними 

умовами, за яких людина реально здатна або нездатна виконати певні вимоги громади, 

здійснити вибір і передбачити наслідки своїх дій, скоєне «зло» може розглядатися через 

співвідношення з поняттям «свобода». У зв’язку з даним співвідношенням зазначимо, що 

в історії світової думки вже давно була сформульована проблема усвідомлення феномену 

відповідальності «за заподіяне зло». Ця проблема теоретично розв’язується залежно від 

вирішення питання: чи можна взагалі людину вважати вільною у своїх діях. Тільки у 

випадку визнання свободи дій людини, індивіда є сенс розглядати проблеми 

відповідальності за певні вчинки. У разі заперечення індивідуальної свободи – особа 

проголошується непідзвітною перед громадою. 

Наведене має фактуальні підтвердження. Сьогодні в колі студентської громади 

різних рівнів свобода волевиявлення визнається однією з найбільших цінностей власного і 

суспільного життя. Тим самим ідея відповідальності (власної та групової) є актуальною у 

світоглядних самоусвідомленнях студентів. Зазначена обставина пояснює політичну 

орієнтованість студентів на демократичні цінності, що сприймаються як противага 

тоталітарним, незважаючи навіть на те, що останні можуть рекламуватися під гаслом 

мінімальних гарантій матеріального добробуту кожного. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕЗУЛЬТАТНОГО 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ 

 

Однією з необхідних умов підвищення ефективності шкільного навчання є 

розвиток пізнавальних сил учнів, які стимулюють їх пізнавальну активність, спрямовану 

на оволодіння знаннями, безперервне збагачення та їх застосування. Зміна парадигми 

цілей, функцій і вкладу початкової ланки у систему безперервної освіти зумовили 

переорієнтацію в поглядах на учня  як суб’єкт навчання і на процес формування 

пізнавальних інтересів не лише як провідний мотив навчання, але й особистісну якість. 

Проблема розвитку пізнавальних інтересів школярів є сталою у вітчизняній 

педагогіці й психології. Їй присвячували свої праці А. М. Алексюк, О. М. Бєляєв, 

Н. М. Бібік, Л. І. Божович,  О. І. Бугайов, Г. С. Костюк,  О. М. Леонтьєв, Н. Г. Морозова,  

А. К. Маркова,  А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, Г. І. Щукіна та ін. Водночас аналіз 

психолого-педагогічної літератури свідчить, що теоретичні основи розвитку пізнавальних 

інтересів учнів початкових класів ще не знайшли свого достатнього висвітлення. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати значення взаємної діяльності вчителя й 

учнів у формуванні пізнавальних інтересів  в учнів початкових класів. 

У процесі учіння школярів важливо не тільки сформувати інтерес, але й утримати, 

закріпити його на всіх етапах шкільного пізнання. У психології розрізняють епізодичний і 

стійкий інтерес. Перший виникає та зберігається лише в процесі конкретної діяльності, а 

після її припинення він згасає. Стійкий інтерес характеризується тим, що стає уже рисою 

особистості та спонукає до діяльності в галузі, що цікавить людину, в тих випадках, коли 

умови для цього несприятливі. Саме стійкий інтерес відіграє основну роль у підтриманні й 

розвитку пізнавальної активності. Інтерес пов’язаний із працею, подоланням перепон, 

тому є важливою умовою і стимулом розвитку таких якостей особистості, як 

цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість. 

Природно, що пізнавальний інтерес розпочинається з елементарної зацікавленості.  

У подальшому він може перерости в допитливість, а на вищому рівні розвитку – у звичку 

до систематичної розумової праці, розумового пошуку.  

При формуванні пізнавальних інтересів необхідно спиратися на вікові особливості 

учнів. Так, молодшим школярам і підліткам притаманна велика широта пізнавальних 

інтересів, тому важливо не погасити цю якість, а навпаки, закріпити її, поглибити інтерес 

до певної групи навчальних предметів залежно від індивідуальних нахилів учнів. 

Стійкий пізнавальний інтерес формується при поєднанні емоційного й 

раціонального в навчанні. Як відомо, без людських емоцій не може бути і людського 

пошуку істини. «Єдність образного, живого споглядання і понятійного, абстрактного 

мислення, єдність чуттєвого і логічного складають діалектичну основу пізнавального 

акту, його руху до істини. Розрив емоційного  і раціонального призводить до спотворення 

істини в свідомості суб’єкта» [5, c. 89]. 

Таким чином, підтримання пізнавальної активності учнів забезпечується 

формуванням постійних інтересів до знань і самого процесу пізнання. Постійний інтерес 
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до навчання створює умови, за яких внутрішні зусилля школярів збігаються із зовнішніми 

впливами вчителя, що й забезпечує оптимальний рівень активності.   

Активність кожного учня забезпечується, перш за все, використанням засобів 

активізації з урахуванням реальних навчальних можливостей учнів та індивідуального 

підходу в навчанні. Великою мірою на формуючий процес у молодших школярів впливає 

клімат діяльності й спілкування в колективі, потреба особистісного контакту з учителем, 

прагнення дістати схвалення, похвалу, підтримку своїх дій. 

У системі суб’єкт-суб’єктних стосунків учитель сам стає джерелом інтересу як 

носій нового, цікавого, непізнаного. Тому він не може бути байдужим і незацікавленим. 

Він має наділити особистісним змістом зміст  і процес навчання, брати безпосередню 

участь у процесі і результатах діяльності своїх учнів.  

Виховання стійких пізнавальних інтересів має забезпечити систематичну 

активність учнів при оволодінні провідними знаннями й засобами діяльності. Власне ця 

умова виокремлюється дослідниками. Так, Л. І. Божович вважає, що пізнавальний інтерес 

має величезну збуджувальну силу: він примушує людину активно прагнути до пізнання, 

активно шукати способи і засоби задоволення, що викликає в неї «жадобу до знань» [3, 

с. 12]. Для успішного виконання функцій учитель повинен добре знати особливості учнів. 

Це є запорукою управління їх пізнавальною діяльністю та вихованням інтересу до 

навчання. 

Під час навчального процесу вчитель сприяє розвитку в учнів волі та 

наполегливості (обмірковує проблемні ситуації, завдання), розвиває їхні емоції – 

здивування, радість, цікавість. Розвиваюче навчання сприяє розвитку мислення, 

формуванню волі, емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей. 

Ефективність процесу навчання та формування стійких пізнавальних інтересів 

залежить від психологічної підготовки учнів до навчально-пізнавальної діяльності, яка 

передбачає: усвідомлення учнем мети навчання, що стимулює його навчально-пізнавальну 

діяльність; фізіологічну та психологічну готовність до навчання; бажання вчитися та 

активність у процесі навчання, вміння зосередитися на навчальній діяльності; належний 

рівень розвитку. 

Організуючи навчально-пізнавальну діяльність учнів, учителі повинні 

використовувати такі сприятливі моменти позитивного ставлення учнів до  навчання: 

наукові знання зацікавлюють учнів, а вчитель створює ситуації, якими вони 

захоплюються; наукові знання, вміння і навички практично значущі для учня в різних 

життєвих ситуаціях, тому викликає позитивне ставлення до них; навчальна діяльність 

викликає емоції, бажання долати труднощі, спробувати власні сили в оволодінні 

навчальним матеріалом; висока оцінка наукових знань у суспільстві збагачує мотиваційне 

тло навчальної діяльності учнів; колективний характер навчальної діяльності створює 

сприятливу атмосферу і прагнення посісти відповідне місце серед однолітків; почуття 

власної гідності є важливою передумовою позитивного ставлення до навчання; успіхи у 

навчанні спонукають до навчальної діяльності; справедлива оцінка здобутків у навчанні 

стимулює позитивне ставлення до навчання і збуджує пізнавальну активність. 

Ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, розвитку емоційної сфери учнів, їх самостійності, творчої ініціативи та 

розвитку пізнавальних інтересів. Мотив навчання є внутрішньою причиною, яка спонукає 
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учня вчитися. Він безпосередньо впливає на його ставлення до навчальної діяльності й 

позначається на якості набутих ним знань. 

Виховання стійкого  інтересу – процес тривалий і складний. Тут потрібна система 

ретельно продуманих заходів і прийомів,  за яких використовуються всі можливості 

навчально-виховного процесу. Не слід нехтувати закономірностями розвитку дітей на тій 

підставі, що та чи інша нова система навчання дає оптимістичні прогнози. Навчати можна 

продуктивно за будь-якої системи, головне – якими засобами досягається успіх і як він 

позначається на розумовому й фізичному розвитку учнів. 

Учитель як об’єкт навчальної діяльності виконує дуже широкі за своїм розмахом 

функції: гностичну, комунікативну, прогностичну, організаторську, стимулюючу. Він 

розкриває перед учнями мету діяльності та сприяє її усвідомленню, доступності змісту 

знань, логіки процесу їх набуття; послідовно ускладнює завдання для учнів; згідно з ними 

озброює школярів необхідними засобами діяльності, пізнавальними вміннями. 

Саме вчитель сприяє нормальному перебігу навчальної діяльності учнів: 

передбачає можливі ускладнення, допомагає їх подоланню, коригує процес виконання  

завдань, контролює й аналізує  результати, виявляє турботу про успіхи школярів. Інтерес 

до навчальної діяльності істотною мірою залежить від особистісних якостей учня, його 

основних життєвих потреб і прагнень. Навчальна діяльність учителя сприяє формуванню  

пізнавальних інтересів у школярів, оскільки в ній програмуються умови оперування 

необхідними механізмами пізнавальної діяльності учнів.    
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Внаслідок проведеного аналізу наукової літератури виявлено широку 

зацікавленість дослідників у вивченні різних аспектів самостійної роботи студентів. Серед 

психологів Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, І. Я. Гальперін, О. М. Леонтьєв, 

С. Л. Рубінштейн. Питання організації самостійної навчальної роботи досліджували 

А. М.Алексюк, Ю. К. Бабанський, Л. В. Жарова, В. А. Козаков, І. Я. Лернер, В. Я. Ляудіс, 

О. П. Муковіз, П. І. Підкасистий, А. В. Усова, Н. Д. Хміль та ін. Сформованість у 

студентів умінь і навичок самостійної роботи виступало предметом дослідницької уваги 
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Г. Г. Воробйова, І. С. Геллер, М. М. Левшина та ін. Комплексно проблеми самостійної 

пізнавальної діяльності вивчали С. І. Архангельський, М. Г. Дайрі, М. О. Данилов, 

Б. П. Єсіпов, Г. В. Кудрявцева, О. А. Нільсон, М. М. Скаткін, Н. Ф. Тализіна та ін. 

Самостійна робота з іноземної мови як складова навчального процесу студентів 

нефілологічних спеціальностей, а саме в морських вишах, висвітлена як у роботах 

зарубіжних (S. Dixon, A. Ferreira, M. Goldberg, R. D. Khaled, L. Nacke, H. Weifen, 

Н. П. Демиденко), так і вітчизняних (І. А. Закір’янової, Н. О. Івасюк, С. В. Козак, 

В. Ф. Кудрявцевої, О. І. Літікової, О. І. Монастирської) дослідників. Однак, відмінності 

формування іншомовної комунікативної природи під час самостійної роботи  у студентів 

морських вузів ще й досі не з’ясовано.  

З огляду на вищезазначене, насамперед окреслимо змістове наповнення поняття 

«самостійна робота». Так, в ракурсі організації, йдеться про засіб «набуття знань» 

(В. Я. Ляудіс, В. А. Козаков), про «залучення студентів в самостійну пізнавальну 

діяльність, організації і виконання певної діяльності відповідно до поставленої мети» 

(О. П. Муковіз, П. І. Підкасистий, Н. Д. Хміль), про «метод навчання, за допомогою якого 

учні під керівництвом вчителя і по його завданню самостійно вирішують поставлену 

задачу в спеціально виділений для цього час і, виявляючи зусилля, спонукають до 

самостійної діяльності, що завершується певним результатом» (Л. В. Жарова, 

А. В. Усова), про «форму організації навчальної діяльності» (Б. П. Єсіпов, Р. Г. Лемберг, 

Т. І. Шамова) та ін. 

У нашому дослідженні спираємось на наукову позицію В. А. Козакова, 

О. П. Муковозова, П. П. Підкасистого, розглядаючи самостійну роботу як «специфічний 

вид діяльності навчання, головною метою якого виступає формування самостійності 

суб’єкта навчання, а формування його знань, умінь та навичок здійснюється 

опосередковано через зміст і методи усіх видів навчальних занять» і взаємопов’язане з 

нею поняття самостійної  пізнавальної  діяльності як «комплексу  дидактично  

передбачених  зусиль,  які  збагачують інтелектуальну  чутливість  та  сприяють  

поглибленому  самостійному пошуку  під  керівництвом  викладача  тієї  інформації  

(знань),  котра «працює» на  фаховий  досвід  (вміння  та  навички)  та  подальше 

професійне самовдосконалення». Нам видається конструктивною класифікація 

П. І. Підкасистого самостійної роботи за рівнем продуктивності самостійної діяльності. А 

саме:   

1. самостійні  роботи  за  зразком (рішення  типових завдань,  виконання  

різноманітних  вправ  за  зразком), коли засвоюється матеріал,  але  не  розвивається  

творча активність;  

2. (ре)конструктивно-варіативні самостійні  роботи, коли відтворюються не лише 

функціональна характеристика знань, а й структура знань,  залучаються відомі знання для 

вирішення завдань, проблем, ситуацій;  

3. евристичні  самостійні  роботи, коли вирішуються окремі питання,  проблеми, 

поставлені на аудиторних заняттях, під час яких формується вміння бачити проблему 

вивчення, самостійно її  формулювати, розробляти план її  вирішення;  

4. творчі  (дослідницькі)  самостійні  роботи (курсові,  дипломні,  інші завдання), 

коли відбувається відходження від зразка, пошук, розробка  й застосування  власних  

методів вирішення  проблемних ситуацій.   
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Вітчизняні дослідники англійської мови за професійним спрямуванням в морських 

вишах (Н. Бобришева, І. Захір’янова, С. Козак, В. Радкіна, К. Чуприна) вбачають наступні 

результати у таких окреслених видах самостійної роботи:  

 розвиток здатності студента читати незнайомий оригінальний текст за фахом із 

належною швидкістю, перекладати його, розуміти фактичний зміст, висловлювати тему й 

основну думку, давати оцінку прочитаному, розвиток умінь роботи з художнім текстом 

(читання, переклад усно, письмові відповіді на запитання і переклад речень на англійську 

мову), з навігаційними посібниками (переклад інформації про порт і професійні дії при 

наближенні, вході/виході з порту) і інструкціями виробника з експлуатації і ремонту 

суднового обладнання в результаті самостійного позааудиторного читання. Саме 

індивідуальне читання є однією з класичних форм самостійної роботи, комплексом вмінь і 

навичок, якими повинні володіти студенти для добування інформації з тим чи іншим 

ступенем глибини та точності розуміння. Воно найчастіше виконується за межами 

навчальної аудиторії, часто контролюється в поза аудиторний час та потребує особливого 

методичного підходу [1, c. 157];   

 творчий саморозвиток майбутніх фахівців, самостійність мислення (висловлювання 

власної думки на проблемну ситуацію, демонстрація власної принципової позиції щодо 

питання), активність у самостійних підготовці і реалізації рольового іншомовного 

мовленнєвого спілкування (туриста, пасажира, моториста, судномеханіка, 

судноелектрика, бункеровщика, капітана), розігруванні різних типів діалогів (діалог-

довідка, діалог-розпитування, діалог-з’ясування, діалог-уточнення, діалог-пояснення), 

дидактичних («Доміно», «Телефон»), сюжетно-рольових («В автобусі», «На пошті», 

«Вибір сувенірів», «У готелі») та ділових («У машинному відділенні», «У каюткампанії», 

«На верхній палубі», «Бункеровка») іграх; 

 формування комплексу професійних комунікативних навичок (читання, письмо, 

володіння лексикою, граматикою) в результаті регулярного виконання домашнього 

завдання  на  самостійне засвоєння  матеріалу, підсумкова оцінка виставляється за 

наслідками письмової контрольної роботи, яка охоплює  весь навчальний матеріал і 

виконується протягом двох аудиторних годин у присутності викладача. 

Щодо зарубіжних дослідників проблематики вивчення англійської мови за 

професійним спрямуванням, то на їх думку самонавчання (self-study) може містити мовні 

відмінності, надаючи слухачам необхідну гнучкість для навчання і тонкого налаштування 

своїх навичок з англійської мови (М. Goldberg), інструментарій якого (rapid-learning tools) 

дозволяє студентам вивчати матеріал (S. Dixon,  M. Goldberg, R. D. Khaled, L. Nacke), 

оскільки студентам недостатньо навчального матеріалу, який отримують в аудиторії і з 

підручників, і вони мають навчитись знаходити і шукати більше можливостей шляхом 

використання сучасних технологій у вигляді веб-сайтів і мультимедіа (H. Weifen), а 

варіантами набуваючого популярності у всьому світі «змішаного навчання» («blended  

learning»), що включає самостійну роботу, є масові відкриті онлайн-курси (MOOC) чи 

невеликі приватні онлайн-курси (SPOC) до початку викладання дисципліни з метою 

«скинути» навчання в аудиторії, пересунувши заняття та передавальну частину навчання з 

аудиторії, тим самим вивільнивши більше часу практиці (A. Ferreira) з метою взаємного 

поширення найкращих тенденцій у студентоцентрованому навчанні, що стимулює 

ініціативу студентів. Сьогодні і в Україні теж існують масові відкриті онлайн-курси на 

базі онлайн-платформи Прометеус, куди залучаються відео-лекції, курси закордонних та 
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вітчизняних провідних фахівців галузі, а практичні заняття проводяться в аудиторії, що 

підвищує якість навчання. 

 Згідно вимог Міжнародної морської організації у морських вишах робочі програми 

з англійської мови розробляються з врахуванням Модельного курсу морської англійської 

мови [2], який має на меті формування англомовної компетентності під час аудиторного і 

самостійного засвоєння навчального матеріалу. Вказана в модельному курсі послідовність 

тем, час на виконання кожної задачі і самостійне вивчення можуть адаптуватись в 

залежності від попереднього досвіду вивчення англійської мови студентами, їх 

індивідуальних потреб у навчанні, умінь спілкуватися і знання технологій.  

Так, стосовно самостійній роботи Модельним курсом передбачається:  

1. В навчанні вимові: вміння розпізнавати знаки фонетичної транскрипції при 

використанні словника корисне в автономності студента, який миттєво бачить правильну 

вимову слова;  

2. В навчанні вмінням слухати: компакт-диски (або касети), відео/ DVD, подкасти, 

mp3, радіо, інтернет є важливими джерелами практики прослуховування, які забезпечують 

відмінну від мови викладача вимову з широким колом іноземних акцентів в різних 

ситуаціях на морі. Сьогодні завдяки наймасштабнішій в Україні і світі інтернет платформі 

Moodle студенти мають можливості доступу до навчальних матеріалів (текстів і завдань 

до практичних та самостійних робіт; додаткових матеріалів (книг, довідників, посібників, 

методичних розробок) та засобів для спілкування і тестування; працювати в групі (Вікі, 

форум, чат, семінар, вебінар); переглядати результати проходження тесту чи 

дистанційного курсу; спілкуватися з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат;  

завантажувати файли з виконаними завданнями; використовувати нагадування про події у 

курсі [3]; 

3. В навчанні говорінню: студенти самостійно оцінюють розмовну точність і 

повторюють мовний матеріал чи, навіть, складають програму самостійного навчання за 

допомогою контрольного переліку із бальною шкалою, сфокусованого на вивчених 

структурах, фразах, лексиці і аспектах вимови;  

4. В навчанні письму: керування процесом письма може відбуватись з 

використанням онлайн-курсів, де студенти спілкуються один з одним на форумах за 

змістом своїх робіт, звертаються до їх чи інших вчителів по допомогу з проблем з мови. 

Як бачимо, до основних особливостей самостійної роботи з формування 

іншомовної комунікативної природи у студентів вищого навчального закладу морського 

транспорту відноситься формування фахових комунікативних вмінь і навичок в усній 

формі, рідше в письмовій. Перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо з 

побудовою моделі формування умінь професійного спілкування під час навчання у 

морському вищому навчальному закладі.  

 

1. Радкіна В. Ф. Зміст самостійної роботи студента-філолога в контексті комунікативної компетенції / 

В. Ф. Радкіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні 

науки». – 2015. – Вип. 33. – C. 156-160. 

2. IMO Model Course 3.17 Maritime English. – London: IMO, 2015. – 333 p. 

3. Moodle в Україні: Що таке Moodle. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174


172 

 

Elena Junghietu 

Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova 

 

CÂMP LEXICO-SEMANTICĂ A VERBELOR DE COMPORTAMENT ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ: STRUCTURA ŞI CONŞINUTUL 

 

În sistemul limbii, la toate nivelurile ei se manifestă principiul interconexiunii şi 

interdependenţei unităţilor ei constitutive. Nivelul lexical este o structură specifică a acestui 

sistem, în interiorul căruia lexemele se organizează în diverse grupări tematice, noţionale, 

semantice, asociative etc. Totodată, cu cât ideea organizării sistemice a lexicului devine mai 

stabilă în tradiţia lingvistică, cu atât mai intensiv sunt cercetate clasele în cauză, inclusiv cele 

care se află la periferia sistemului lexical al limbii sau în zona de interferenţă a două sau mai 

multe categorii de cuvinte. Ele reprezintă nişte microscheme sui generis: câmpuri, grupuri 

lexico-semantice, clase lexicale ş.a., dintre care cea mai extinsă şi mai plauzibilă manifestare a 

sistemicităţii la nivelul lexical al limbii pare a fi câmpul. 

În literatura de specialitate, câmpurile lexical semantice (CLS) sunt definite drept 

«fragmente (subansambluri, mulţimi) din ansamblul lexical al unei limbi, care grupează numai 

denumiri înrudite din punctul de vedere al sensului sau care au un denominator semantic comun, 

«arhilexem», modalităţi de clasare a cuvintelor dintr-o limbă, dintr-o etapă a ei sau din mai multe 

limbi, cuvinte ce exprimă un sistem de idei, ceea ce oferă obiectivitate principiului de 

segmentare a vocabularului» [1, p.101].  

Un factor important în structura CLS este organizarea lui ierarhică. Pentru un CLS 

monocentric, cum este cel al verbelor de comportament, se postulează existenţa unui indiciu 

semantic (sem) comun, integrator, care reuneşte toate elementele câmpului şi, de obicei, este 

exprimat printr-un lexem cu un sens generalizator, numit identificator, în terminologia lui 

Ch. Bally [2], sau arhilexem, în accepţia lui B. Pottier [3]. Arhilexemul aparţine unui nivel mai 

înalt în ierarhia din interiorul câmpului şi are rolul unui «centru» al constituenţilor CLS cercetat, 

ca nucleu al lui, fiind un cuvânt cu cea mai extinsă semnificaţie, ce reflectă la general conţinutul 

întregului câmp. Prin urmare, arhilexemul trebuie să conţină un sem integrator, capabil să 

realizeze o funcţie comutativă în toate verbele ce constituie acest câmp, să servească drept temei 

pentru reunirea lor într-un câmp lexical-semantic. El trebuie să se afle într-o relaţie de 

dependenţă gen – specie cu hiponimele sale, care sunt, la rândul lor, arhilexemele 

microcâmpurilor respective. În limba română, dominanta verbelor de comportament este verbul 

a se purta / a se comporta, care constituie şi nucleul acestui CLS. 

Cu tot interesul evident manifestat de cercetători faţă de verbele de comportament, în 

general, şi al celor din limba română, în particular, rămâne încă neelucidată structura şi graniţele 

CLS al acestor verbe în limba română, nu s-a cristalizat o concepţie univocă privind criteriile de 

clasificare a lexemelor date – nici în plan vertical (ca structură a unei entităţi mai mari – verbe de 

acţiune, de stare, de devenire, de relaţie), nici în cel orizontal (ca microstructuri semantice în 

interiorul câmpului). 

Conţinutul CLS al verbelor de comportament a fost identificat în baza materialului 

excerptat din diverse dicţionare explicative ale limbii române prin analiza semică a definiţiilor 

lexicografice. De remarcat că majoritatea verbelor ce conţin semul categorial-lexical «a se purta / 

a se comporta» desemnează un comportament deviant de la normele acceptate în societate, de 

aceea în structura semică a acestei clase de cuvinte se relevă cu regularitate semul calificativ 
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«rău», care, la nivelul semnificaţiei lexemului, fixează necorespunderea respectivei acţiuni 

normelor de comportament. Acţiunile care sunt apreciate pozitiv din punctul de vedere al 

moralităţii sunt exprimate, în sistemul limbii, altfel decât cele calificate negativ: conform 

materialelor colectate din dicţionare şi texte literare, în limba română nu există verbe speciale 

care ar desemna un comportament «bun». Comportamentul care corespunde normelor etice este 

redat analitic – prin verbul a se purta / a se comporta, însoţit de diferiţi modalizatori: cu 

demnitate, frumos, politicos, tacticos etc. Este adevărat că un comportament apreciat pozitiv 

poate fi exprimat sintetic prin lexeme verbale ce aparţin altor CLS şi au, în structura lor 

semantică, semul potenţial / virtual «a se comporta», care se actualizează în anumite contexte: a 

lucra, a ajuta, a compătimi, a sprijini etc. Capacitatea acestor verbe de a se actualiza în sens 

comportamental se manifestă deosebit de pregnant în contextele în care ele se află în relaţii 

opozante cu verbe de comportament deviant, ca în exemplul: Hai, băiete, ajută-ţi prietenul să-şi 

termine treaba, nu te lenevi.  

Aşadar, în structura clasică a unui CLS se delimitează, tradiţional, un nucleu, o periferie 

apropiată şi o periferie îndepărtată. În cazul CLS al verbelor de comportament, nucleul acestui 

câmp îl vor constitui lexemele a se purta /a se comporta, periferia apropiată va fi completată cu 

verbele care au semul comportamental în calitate de arhisem (a se linguşi, a se făli, a batjocori, a 

agresa, a jigni etc.), iar periferia îndepărtată revine verbelor care au în componenţa lor semică un 

sem comportamental în stare latentă, virtuală, apt a se actualiza în anumite contexte (a încânta, a 

insista, a aţâţa, a clocoti etc.).  

Referitor la organizarea CLS, lingviştii menţionează că în carcasa lui structurală pot fi 

identificate câteva linii organizaţionale, care, traversând câmpul, îi conferă o anumită 

rigurozitate şi subordonează elementele lui constitutive unei logici a relaţiilor [5, p.75]. CLS, 

astfel, se prezintă în forma unei construcţii complexe, în componenţa căreia intră câteva 

microcâmpuri elementare, conexe între ele în baza unor relaţii de interdependenţă. Similitudinea 

verbelor care constituie un CLS nu se reduce însă la prezenţa, în structura lor semantică, a unui 

indiciu categorial comun (arhisem); ea se relevă şi în existenţa unei combinabilităţi tipice, în 

conexiunea lor cu anumite modele semantice de propoziţii, în regularitatea corelaţiilor lor 

paradigmatice în interiorul grupului, în extinderea echivalenţei funcţionale (sinonimia în sens 

larg), legată organic de polisemia care, în acest caz, capătă adesea un caracter regulat [4, p.6]. 

Privit prin prisma acestor postulate, CLS al verbelor de comportament are un caracter 

mixt, incorporând, în interiorul său, mai multe microcâmpuri, structurate după acelaşi principiu: 

nucleu, periferie apropiată, periferie îndepărtată. Drept temei pentru clasificarea verbelor de 

comportament în microcâmpuri sunt acceptate semele diferenţiale tipice, interpretate ca arhiseme 

ale clasei de verbe cuprinse în aceste microcâmpuri: «a se comporta ipocrit», «a se comporta 

arogant», «a se comporta ostil» etc. Nucleul respectivelor microcâmpuri este reprezentat printr-

un arhilexem, ce desemnează explicit semnificaţia întregului grup, iar periferiile sunt completate 

în modul descris supra. 

Aşadar, reieşind din materialul lexical acumulat şi analizat, CLS al verbelor de 

comportament include un şir de microcâmpuri ce caracterizează următoarele tipuri de 

comportament: 

 Comportament ipocrit, având ca nucleu arhilexemul a înşela, la periferia apropiată – a 

minţi, a păcăli, a amăgi, a pungăşi, a coţcări, a potlogări, a escroca, a fraieri, a se preface, a se 

făţărnici, a se făţări, a momi, a seduce, a trişa, a mistifica, iar în periferia îndepărtată – a tenta, a 

încânta ş.a.; 



174 

 

 Comportament arogant, reprezentat prin arhilexemul a se lăuda şi lexemele a se făli, a se 

îngâmfa, a se fandosi, a se înfumura, a se făloşi, a se infatua, a se grozăvi, a se împăuna, a se 

semeţi, a se preamări, ş.a.; 

 Comportament agresiv, cu verbul a ataca în calitate de arhilexem şi periferia completată 

cu: a se stropşi, a se burzului, a se zborşi, a se răţoi, a se mânia, a se înfuria, a hărţui, a striga, a 

ţipa, a răcni, a urla, a zbiera, a se răsti etc.; 

 Comportament ostil, desemnat prin arhilexemul a se duşmăni şi lexemele a se sfădi, a se 

certa, a se învrăjbi, a se mânca, a se înjura, a se hărţui, a se încăiera, a se clănţăni, a se 

ciorovăi, a se ciondăni, a se gâlcevi ş.a.; 

 Comportament ofensator, verbalizat prin arhilexemul a jigni şi lexemele a ofensa, a 

necăji, a tachina, a insulta, a înjosi, a umili, a supăra, a persifla, a ironiza, a zeflemisi ş.a.; 

 Comportament adulator, având ca nucleu arhilexemul a (se) linguşi, iar la periferie – a 

măguli, a se ploconi, a flata, a se închina, a se temeni, a se gudura, a adula, a slugărnici, a se 

căciuli, a se pleca, a peria etc.; 

 Comportament agasant, reprezentat prin arhilexemul a agasa şi lexemele a plictisi, a 

cicăli, a supăra, a sâcâi, a necăji, a irita, a enerva, a zădărî, a instiga, a şicana, a pisălogi, a 

dondăni, a mormăi, a bodogăni a bombăni, a boscorodi ş.a.; 

 Comportament amoral, cu arhilexemul a se desfrâna în calitate de nucleu şi periferia 

reprezentată de verbele a se dezmăţa, a se destrăbăla, a se strica, a se deprava, a se deşănţa, a 

corupe, a perverti, a batjocori etc.; 

 Comportament indecis, verbalizat prin arhilexemul a ezita şi lexemele a se jena, a se 

stânjeni, a se stingheri, a se zăpăci, a se fâstâci, a se buimăci, a se năuci, a se încurca, a se 

speria, a cumpăni, a se sfii, a se ruşina, a şovăi, a se codi ş.a.; 

 Comportament lamentabil, având ca nucleu arhilexemul a se lamenta, iar la periferie – 

lexemele a se jelui, a se tângui, a se văicări, a se văita, a suspina, a se căina, a se milogi, a se 

miorlăi, a se plânge ş.a.; 

 Comportament amuzant, reprezentat prin arhilexemul a (se) veseli şi lexemele a glumi, a 

se zbânţui, a se zbengui, a se hârjoni, a zburda, a ştrengări, a se strâmba, a se poci, a se prosti 

etc.  

Aşadar, clasificarea realizată supra confirmă, o dată în plus, asimetria structurii CLS al 

verbelor de comportament, privite prin prisma dihotomiei comportament bun – comportament 

rău, balanţa înclinând evident spre cel rău, acesta fiind reprezentat masiv prin lexemele verbale 

colectate. Asimetria în cauză se explică şi prin caracterul complex şi multilateral al conceptului 

de comportament în sine, prin importanţa sa etică şi morală, prin condiţionarea lui de aprecierea 

socială a comunităţii, concentrată mai mult pe dezaprobarea unui comportament deviant de la 

norma socială, decât pe aprecierea celui adecvat acestei norme. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Актуальність формування навчально-дослідницької компетентності у студентів 

зумовлена необхідністю активізації у молоді культури наукової праці, інтелектуальної 

ініціативи, самостійності в набутті нових знань, про що наголошується в Законі України 

«Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 

«Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання».  

Проблема формування навчально-дослідницької компетентності розглядалася 

науковцями в таких напрямах: теоретичні засади організації навчально-пізнавальної 

діяльності у загальноосвітній та вищій школі (Н. Бібік, Н. Кічук, М. Князян, В. Лозова, 

О. Савченко); методологічні основи формування професійних якостей у майбутнього 

вчителя та його компетентностей (Є. Барбіна, В. Гриньова, С. Сисоєва, В. Сластьонін).  

На основі вивчення психолого-педагогічних джерел (С. Воровщиков, Ж. Кожухар, 

В. Кулешова) поняття «навчально-дослідницька компетентність майбутніх учителів-

філологів» розглядається як спроможність особистості здійснювати науковий пошук щодо 

педагогічних проблем, які виникають у процесі навчання мови та літератури, на основі 

сформованих знань про своєрідність науково-дослідної діяльності вчителя-філолога, 

дослідницьких умінь, інтересів і прагнень вивчати педагогічну дійсність. 

Спираючись на наукові доробки, було визначено структуру навчально-

дослідницької компетентності майбутнього вчителя-філолога, яку представлено такими 

компонентами: мотиваційний (інтерес до предмету та процесу навчально-дослідницької 

діяльності, прагнення брати участь у ній), когнітивно-процедурний (знання методології 

педагогічного дослідження вчителя-філолога, його методи, суть розумових операцій, 

правил опрацювання наукової літератури, дослідницькі вміння висувати гіпотези, 

організовувати емпіричне дослідження, робити висновки, аргументувати та захищати свої 

ідеї), рефлексивний (уміння проводити самоаналіз, самооцінку результатів дослідницької 

діяльності). 

Як свідчить вивчення наукового фонду [1-3], педагогічними умовами формування 

навчально-дослідницької компетентності майбутніх учителів-філологів доцільно 

розглядати такі: організація тьюторської роботи з метою поетапного формування 

компонентів навчально-дослідницької компетентності студентів 1 курсу; залучення 

студентів до соціально-корисної педагогічної діяльності задля активізації пізнавальної 

мотивації, теоретичних знань, дослідницьких і рефлексивних умінь майбутніх учителів-

філологів. 

Ефективність організації тьюторської роботи задля формування компонентів 

навчально-дослідницької компетентності у студентів 1 курсу забезпечується завдяки 

поетапному впровадженню тих завдань, котрі пропонуються тьюторами. У зв’язку з цим 

нами були виокремлені базовий, адаптаційний, продуктивний етапи. 

На базовому етапі з метою оволодіння знаннями про організацію науково-

педагогічного пошуку тьютор пропонував студентам схарактеризувати основні етапи 
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дослідження: вибір теми дослідження; підбір, аналіз, порівняння провідних наукових 

положень; проведення емпіричного дослідження, формулювання висновків. 

На адаптаційному етапі тьютор організував колективне обговорення наукових 

позицій, наприклад, про евристичний тип навчання: студенти не лише аналізували й 

обговорювали у своїй проблемній групі наукові положення вчених про цей тип навчання, 

але й розкривали на основі його провідних характеристик можливості його застосування в 

ході навчання французької мови й літератури. На продуктивному етапі студенти у групі 

під керівництвом тьютора розробляли засоби активізації навчально-дослідницької роботи 

учнів старших класів на уроках французької мови. Вони розробляли також і програму 

проведення позакласної навчально-виховної діяльності учнів: конкурсів, вікторин, 

екскурсій, олімпіад, театральних інсценізацій, концертів іноземною мовою. 

Соціально-корисна педагогічна діяльність забезпечила можливість апробувати на 

базі школи ті результати, які було отримано студентом протягом його дослідницької 

діяльності під керівництвом тьютора. Окрім цього, в процесі соціально-корисної 

діяльності студенти у проблемних групах розробляли засоби ефективного навчання 

французької мови й літератури в позааудиторній роботі учнів і впроваджували ці засоби.  

Результати експериментальної роботи діагностувалися на основі визначених нами 

критеріїв та показників сформованості навчально-пізнавальної компетентності студентів: 

особистісний (характер вияву інтересу до предмету та процесу дослідницької діяльності 

вчителя-філолога, прагнення брати участь у ній), інформаційно-організаційний (обсяг 

знань про методологію та методи педагогічного дослідження вчителя-філолога, рівень 

оволодіння дослідницькими вміннями), оцінювальний (рівень оволодіння вміннями 

самоаналізу та самоконтролю). 

Перспективи наукових розвідок полягають у висвітленні засобів формування 

науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-бакалаврів та магістрів, 

вивченні впливу науково-дослідної діяльності на ефективність професійно-педагогічної 

діяльності вчителя-філолога. 
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КОМУНІКАТИВНІ ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО 

МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 

 

Проблема формування комунікативної компетентності сучасного фахівця є однією 

з найбільш актуальних як у країнах Європейського Союзу, так і в Україні. Оскільки саме 
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вчитель іноземних мов і забезпечує ефективність володіння сучасними випускниками 

навчальних закладів комунікативною компетентністю, це вимагає насамперед оптимізації 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов саме в такому важливому 

напрямі, як формування у них умінь монологічного мовлення. Ця проблема пов’язана з 

такими важливими практичними завданнями, як забезпечення у майбутніх учителів-

філологів високої конкурентоспроможності, здатності до самостійного опанування 

іноземними мовами, професійного самовдосконалення та саморозвитку впродовж життя. 

Формування вмінь іншомовного монологічного мовлення слугує підвищенню мобільності 

спеціалістів різного профілю, активізації участі фахівців у різноманітних політичних, 

економічних, соціальних, освітніх проектах. 

Різні аспекти зазначеної проблеми вже розглядалися в сучасній вітчизняній і 

зарубіжній психолого-педагогічній науці, а саме: професійна підготовка майбутніх 

учителів іноземних мов (Х. Арналь, Б. Ечеверрія, Х. Каберо, М. Князян, О. Хромченко), 

формування системи компетентностей особистості в системі сучасної освіти (К. Марсело, 

М. де Мігель, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко), зокрема й комунікативної 

компетентності у педагога (О. Бігич, Б. Дапело Пеллерано, Р. Мартинова, А. Латорре, 

С. Ніколаєва, О. Тарнопольський). Поряд з цим проблема формування іншомовного 

монологічного мовлення саме у майбутніх учителів-філологів як передумова ефективної 

професійної діяльності майбутніх фахівців потребує більш детального висвітлення.  

Як відомо (Б. Дапело Пеллерано, В. Скалкін), монологічне мовлення є розгорнутим 

висловлюванням однієї особи, котре складається з декількох фраз, що пов’язані логічно та 

лінгвістично [2; 3]. В. Скалкін у цьому аспекті небезпідставно підкреслює, що функціями 

монологічного мовлення є такі: інформативно-повідомлювальна: виклад інформації 

мовцем щодо певних об’єктів, явищ дійсності, опис подій, станів тощо (наприклад, 

публічний виступ, наукове повідомлення, виробнича доповідь); впливально-

переконувальна: переконання слухачів у доцільності або, навпаки, недоречності певних 

положень, поглядів, поведінки, а також спонукання до будь-яких дій або запобігання їм 

(наприклад, промова захисника на суді, виступ на мітингу, виступ опонента на захисті 

дисертації); експресивно-відображальна: використання монологічного мовлення як для 

зняття емоційного напруження, так і для описання стану, в якому знаходиться мовець; 

розважальна: цікава розповідь у неофіційній бесіді, виступ конферансьє, читання певного 

художнього твору з метою розважити аудиторію; ритуально-культова: виступ, промова 

під час будь-якого ритуального обряду (наприклад, на ювілеях, весіллях тощо) [2]. 

Науковці цілком слушно наголошують на тому, що монологічне мовлення має 

певну тему та ідею, котрі й визначають його композицію та послідовність, а, отже, метою 

навчання цього виду говоріння є формування у студентів, окрім ясності, правильності, 

повноти, виразності мовлення, також і логічної стрункості висловлювання [1-3]. Не менш 

важливим є розвиток у студентів довільної уваги, пам’яті, вмінь самоаналізу та 

самоконтролю. 

 Необхідність підвищеного контролю за правильністю власного висловлювання 

зумовлює пріоритетність відпрацювання фонетичних, граматичних, лексичних навичок 

задля автоматичного їх вживання в монологічному мовленні. Саме тому на початковому 

етапі навчання у виші (1 курс) неабиякого значення набувають некомунікативні 

рецептивні та репродуктивні вправи. На нашу думку, важливим є впровадження значної 

кількості таких некомунікативних, по-перше, рецептивних (розпізнавання певних 
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лексичних одиниць, слів-конекторів, граматичних форм), по-друге, репродуктивних вправ 

(заучування напам’ять, повторення лексичних одиниць, що слугують для зв’язування ідей 

у монологічному мовленні, вправи на заміну та вставку лексичних одиниць, граматичних 

форм, звуження та розширення запропонованих речень). У цьому аспекті не менш 

важливим є використання умовно-комунікативних вправ, наприклад, таких рецептивних, 

як читання фраз, груп із декількох фраз та репродуктивних: відповіді на запропоновані 

запитання, трансформація декількох речень у цілісний текст, переказ тексту тощо. 

 Оскільки в процесі професійної підготовки майбутніх учителів-філологів 

висувається мета формування вмінь іншомовного монологічного мовлення на рівні 

досвідченого користувача, то є необхідним упровадження розгалуженої системи 

комунікативних вправ (рецептивних, репродуктивних, продуктивних). Слід звернути 

увагу на те, що рівень С 1 передбачає вміння представляти чіткі, детальні висловлювання 

на складні теми, розвиваючи окремі точки зору з формулюванням логічних висновків; 

рівень С 2 – чітке висловлення власних думок з їх повною аргументацією у стилі, що 

відповідає контексту. При цьому монологічне мовлення має ефективну логічну структуру, 

яка допомагає співрозмовникам виділити і запам’ятати значущі пункти [1, с. 54]. Згідно з 

вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти високоефективне 

монологічне мовлення має відповідати таким критеріям та їхнім показникам: діапазон 

(для студента є характерною гнучкість мовлення, він може формулювати свої думки з 

використанням різноманітних мовленнєвих засобів, передавати відтінки значень, усувати 

двозначність, окрім цього майбутній фахівець володіє й значним набором ідіоматичних 

виразів); правильність (студент здійснює постійний граматичний контроль своєї 

мовленнєвої діяльності навіть у тому випадку, коли його увага зосереджена на чомусь 

іншому); швидкість (майбутній  фахівець може висловлюватися спонтанно з природною 

швидкістю монологічного мовлення, попереджуючи або усуваючи будь-яку трудність 

настільки швидко, що слухачі цього не помічають); взаємодія (студент здійснює 

інтеракцію, добираючи й застосовуючи невербальні та інтонаційні засоби з очевидною 

легкістю; бере участь у колективній дискусії щодо певної проблеми, природно підтримує 

розмову); зв’язність (висловлювання студента є зв’язним і цілісним; майбутній фахівець 

вживає доречні структури, диверсифіковані конектори та інші засоби зв’язку в 

монологічному мовленні) [1, c.  28-29]. 

 З метою формування іншомовного монологічного мовлення є педагогічно 

доцільним розробляти комунікативні вправи на базі саме художніх творів, що й дає 

можливість забезпечити поступовий перехід від підготовленого до спонтанного 

монологічного мовлення. Наведемо приклади деяких з вправ, що впливають на ефективне 

оволодіння майбутніми фахівцями цим видом мовленнєвої діяльності відповідно до 

зазначених вище критеріїв. Ці вправи були впроваджені нами на базі Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (Україна) та Університету Вальядоліду 

(Іспанія).  

Нижче пропонуємо комунікативні рецептивні вправи, розроблені на базі оповідань 

О. Генрі, наприклад: прочитайте оповідання О. Генрі «Останній листок», «Дари волхвів» з 

метою одержання якнайповнішої інформації про місце, час, події, котрі описуються в 

оповіданнях, поведінку та характери головних персонажів. Серед комунікативних 

репродуктивних вправ дидактично потужними виявилися такі: перекажіть детально 

оповідання «Останній листок» від імені автора та головних героїв (Сью, Джонсі, Бермана 
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та лікаря), а також оповідання «Дари волхвів» від імені Делли та Джима. Комунікативні 

продуктивні вправи були представлені такими, як-от: розкрийте фізичний і психологічний 

стан Сью (героїні оповідання «Останній листок»); опишіть намагання Джонсі підтримати 

Сью, доведіть або спростуйте їхню ефективність; здійсніть коментар думки лікаря про 

значення самонавіювання та самопереконання в одуженні людини, аргументуйте Вашу 

думку; опишіть характери героїв оповідання, порівняйте їх, розкрийте унікальну 

неповторність кожного персонажу; оцініть вчинок художника Бермана; яким має бути, на 

Вашу думку, ставлення Сью до життя, враховуючи її розуміння того, що Берман помер, 

рятуючи її; опишіть подружжя Джеймс Діллінгем Янг, їхні стосунки, доведіть, що в цій 

сім’ї панували взаємопідтримка, дружба; прокоментуйте вчинки Делли та Джима; як іх 

поведінка підтверджує кохання, відданість, здатність на самопожертву; схарактеризуйте 

ключову ідею кожного з оповідань; розкрийте, яка думка об’єднує оповідання «Останній 

листок», «Дари волхвів»; назвіть оповідання та новели у світовій літературі, в центрі 

уваги яких – висвітлення надзвичайної самовідданості заради життя й щастя іншої 

людини. Проаналізуйте ці твори саме з позиції розкриття в них альтруїзму, толерантності, 

взаєморозуміння та взаємодопомоги. 

 Отже, розробка на базі художніх творів комунікативних вправ (рецептивних, 

репродуктивних, продуктивних) слугує вирішенню проблеми забезпечення гнучкості, 

спонтанності монологічного мовлення студентів, здатності використовувати широкий 

арсенал мовленнєвих засобів, передавати відтінки значень, здійснювати граматичний 

контроль мовлення.  
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КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ  

В УСЛОВИЯХ  БИ-  И ПОЛИЛИНГВИЗМА 

 

 Современный русский язык представляет собой весьма сложное целое, включающее 

в себя большое количество разнокачественных подсистем – социальных, стилистических, 

диалектных. Высшей формой существования русского национального языка является 

литературный язык – подсистема,  для которой в целом характерны такие черты, как 

единство, общеобязательность и строгая нормативность.  Полное владение нормами 

современного русского  литературного языка  –  это идеал, к которому можно и нужно 

стремиться, но который едва ли достижим.   

Вопросы нормализации языка квалифицируются лингвистами в качестве одной из 

сложнейших теоретических проблем в связи с диалектической сущностью нормы.  Как 

отмечает  Л. И. Скворцов, само понятие литературной нормы необходимо рассматривать  
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в качестве «совокупности диалектических свойств: устойчивости и подвижности,  

исторической обусловленности и изменчивости, строгой однозначности и 

функционально-стилистической обусловленности и т.д.» [1, с. 8].  Норма  реально 

существует и  объективно воплощается в языке в тот или иной период его развития, что  

объясняет еѐ динамичность, изменчивость. Динамическое понимание нормы 

предполагает, по мнению Н. Ю. Шведовой, «во-первых, массовую и регулярную 

воспроизводимость,  во-вторых, активное взаимодействие с другими звеньями системы 

языка» [2, с. 12].  Такое взаимодействие  открывает возможности проникновения в 

литературный язык элементов просторечия, жаргонных единиц, диалектных слов. Этот 

процесс профессор В. Г. Костомаров …. Назвал  «внутренним заимствованием».  

 Но динамичность нормы – это не только результат речевой деятельности, 

построенной на использовании одного языка.  Многообразные связи между народами 

приводят к обмену материальными, культурными ценностями и  языковыми единицами. 

Особенно ощутимы результаты взаимодействия языков на территориях, население 

которых характеризуется национальным многообразием.  Единицы и категории одного 

языка (часто неосознанно) подменяются единицами и категориями другого языка.  

Внешние и внутренние заимствования, таким образом, становятся нормой для 

современного носителя русского литературного языка.  

В ряде работ, посвященных анализу состояния русского литературного языка ХХІ 

века, подчеркивается, что русский литературный язык гетерогенен. Как отмечает 

А. П. Крысин,  «…свойство гетерогеенности литературного языка оборачивается такими 

характернейшими для него явлениями, как  вариативные способы выражения одного и 

того же смысла…, множественность реализаций системных потенций, стилистическая и 

ситуативная градация средств литературного языка, использование некоторых разрядов 

языковых  единиц, как средств социального символизма…» [3, с. 38].  Территориальная и 

социальная неоднородность говорящих на русском языке приводит к локальному и 

социальному варьированию литературного языка. Наиболее выразительно проницаемость 

всех уровней русского литературного языка проявляется в устных формах речи. 

В  нашей статье мы попытаемся  систематизировать факты отклонения от норм 

современного русского литературного языка, встречающиеся в речи жителей  юга  

Одесской области. Социально-коммуникативная система Придунавья охватывает в 

качестве главных компонентов национальный язык, украинский язык  и русский язык со 

всеми его формами. Хотя,  начиная с 90-х годов прошлого столетия,  функции русского 

языка на территории южной Бессарабии постепенно сужаются, он по-прежнему 

используется для межнационального общения,  в средствах массовой информации и  в 

образовании. В бытовой сфере выбор языка общения определяется интенциями 

говорящего, типом адресата, характером ситуации общения и т.д.  

Соглашаясь с утверждением  В. Б. Кашкина [4],  В. И. Карасика [5] и ряда других 

лингвистов о том, что речь является важнейшей характеристикой социального статуса 

человека, мы  рассмотрим речевую практику носителей русского языка,  не касаясь 

проблемы социальной индексации речи. 

В области  фонетики нами выявлены некоторые региональные особенности 

произношения и акцентологии, характеризующиеся устойчивостью и 

распространенностью. В области согласных устойчивой консонантной чертой является 

произношений   (γ) вместо  (Г):  ноγа, γолова, γород.   Хотя для литературного 
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произношения фрикативный заднеязычный звук является фонетической инновацией,  

лингвисты отмечают его необычную экспансию как территориальную, так и социальную. 

Под влиянием украинского языка на месте буквы  (Щ) в речи жителей юга Одесской 

области обычным становится произношение  (Ш`Ч`): (ш`ч`)ука,  (ш`ч)`ѐтка, (ш`ч`)авель.   

«Отличительная черта» представителей  старшего поколения интеллигенции (6) – 

произношение (Ж`Ж`) и (Ш`Ш`): во(ж`ж`), дро(ж`ж`), е(ж`ж`)у, пара(ш`ш`)ют – 

встречается крайне редко, и была отмечена нами только в речи  преподавателей высших 

учебных заведений.  Наличие в литературном языке двух вариантов произношения 

сочетания ЧН (ШН, ЧН) создает условия для нарушения литературной нормы.  

Произношение (ЧН) на месте нормативного (ШН) в словах конеЧНо, скуЧНо, 

пустяЧНый, сквореЧНик, прачеЧНая, с одной стороны, следует трактовать как 

нарушение норы, с другой – как усиление элементов книжного «буквенного» 

произношение под влиянием правописания. Обращает на себя внимание и явление 

ассимиляция и диссимиляция по месту и способу образования: трамвай (траНвай), 

комбайн (коНбайн), конфорка (коМфорка) и др. Такое нарушение литературной нормы  

характерно  прежде всего для носителей просторечия. 

Как уже нами отмечалось в наших предыдущих статьях, к региональным 

фонетическим особенностям, находящимся за пределами литературной нормы, следует 

отнести и частичное  «еканье» и «оканье» (этО, мОтор, тЕбе, сЕло), смягчение непарных 

твѐрдых (Ц), (Ж), (Ш), особенно в словах интернациональной лексики (приватизация, 

легализация), отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова (дуБ, холоД, саД) и 

ассимиляции по мягкости (степь, зонтик) [7] 

Одно из заметных нарушений фонетической системы связано с произношением слов 

иноязычного происхождения, в которых в соответствиями с нормами литературного языка  

происходит смягчение согласного перед  гласным переднего ряда (Е). В русской речи жителей 

Придунавья нередко встречаются твердые согласные перед (Е): ши(НЭ)ль, О(ДЭ)сса, 

брю(НЭ)т, эф(ФЭ)кт и др..  

К орфоэпическим ошибкам близки нарушения акцентологических норм. В их числе слова, 

которые можно назвать «опасными» для значительной части носителей русского языка. Во 

многих справочниках, пособиях по культуре речи даются перечни таких слов. Среди них: 

баловАться, цепОчка, крапИва,  Искра, обеспЕчение, ходАтайство, щавЕль, сирОты, 

цыгАн, подрОстковый, договОр, зАговор и целый ряд других. Русское словесное ударение 

характеризуется подвижностью и разноместностью. Эти особенности затрудняют 

усвоение акцентологических норм. В условиях би- и полилингвизма возникают 

дополнительные трудности в овладении правилами постановки ударения, так как в 

родственных (например, в русском и украинском языках) словах и их формах ударение 

часто не совпадает.  

Среди акцентологических несоответствий достаточно сложно определить круг  лексем и 

грамматических форм, ненормативные варианты которых с полной уверенностью можно 

квалифицировать как результат интерференции. Влияние украинского языка прослеживается, 

по нашему мнению, в таких фактах, как вéрба, крапúва, глубокó, широкó (ср. укр.: вербá, 

кропивá, глúбоко, шúроко), о чем свидетельствуют данные анкет, сопоставленные с 

исследованиями Н. Г. Озеровой, Н. П. Яковенко и др. Можно предположить также, что 

перемещение ударения с середины слова к его началу в полных формах страдательных 

причастий объясняется влиянием украинского языкового кода. Ср.: недопечéнный, 
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незавершéнный, перенаселéнный (рус.) – недопéчений, незавéршений, перенасéлений (укр.). 

Неосознанное изменение фонетического облика слова, основой которого являются 

различные процессы ассимилятивного и диссимилятивного характера, иллюстрирует речь 

носителей разговорно-просторечной формы современного русского языка и представлено 

в описываемом регионе такими примерами: констаНтировать, дермаНтин, 

интриганТка, перЕтРУбация, дРУшлЯК, Ополовник,  траНвай,  коЛидор, 

компромеНтировать, юПочка, инциНдент, мАрабель, коМфорка фАРмуга и др. 

 Вопросы лексической и грамматической правильности русской речи в условиях би- 

и полилингвизма находятся в центре внимания многих лингвистов. Системному анализу 

этого явления в описываемом регионе может и должна  быть посвящена отдельная статья. 

Назовем лишь некоторые из них. Это прежде всего лексическая интерференция, 

возможности которой в условиях близкородственного двуязычия являються практически 

неограниченными. Русские лексемы свѐкла, айва, чердак, муравей, лук,  лживый, 

успеваемость, например, заменяются украинскими буряк, гутуля, горище, мурашка, 

цибуля, брехливый, успешность. Отсутствует четкая дифференциация лексического 

окружения парономичных пар, что приводит к смешению паронимов: надеть-одеть,  

адресат – адресант, педагогический-педагогичный, эффектный-эффективный, 

пожарный-пожарник, командированный-командировочный и др. Достаточно часто 

встречаются случаи  неоправданной взаимозамены семантических и  стилистических 

синонимов: новорожденный-именинник-юбиляр, супруга-жена, супруг-муж, 

преподаватель-педагог,  профессия-специальность. 

 Использование иноязычных слов, значение которых не всегда точно известны 

говорящему, небрежность, неумение или нежелание вдуматься в смысл своих слов 

приводят часто к плеонастичности речи. Многие плеонастичные сочетания, названные в 

работах  по культуре речи и литературному редактированию,  представлены в речи 

жителей Придунавья: месяц май, ладонь руки, свободная вакансия, сувенир на память, 

маленькая деталь, для проформы, в анфас, познакомиться  впервые, народный фольклор, 

период времени, лично я, коллега по работе и др. 

 Речевые ошибки грамматического характера чаще всего встречаются в тех случаях, 

когда говорящий  не ориентируется в разнородности грамматических вариантов или 

владеет только одним вариантом, нелитературным. В системе форм имен 

существительных наиболее распространены ошибки, связанные с неправильным 

употреблением форм рода, числа и падежа. В разговорно-бытовой речи употребляются 

формы мужского рода тапок, босоножек, туфель вместо узаконенной нормы женского 

рода тапка, босоножка, туфля. Под влиянием украинского язика в письменной речи, в 

деловых бумагах, в публицистике заметна тенденция к использованию существительных 

женского рода в именованиях женщин по должности, профессии; преподавательница, 

лаборантка, переводчица, аспирантка, лауреатка, чемпионка. 

 Наличие у ряда русских глаголов чередований согласных делает их открытыми для 

влияния со стороны украинского языка и приводит к изменению нормативной схемы  

чередования при образовании форм: ляж, спечи, стерегти, берегти, бежим. 

 Результаты «соблазнительных тождеств» своего и чужого встречаются на всех 

ярусах языковой системы. Исследование языковой ситуации юга Бессарабии начала ХХ 

века дает богатый фактический материал, требующий пристального внимания,  глубокого 

осмысления и всестороннего изучения. 
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LINGUA GENTEM FACIT: ETUDE SOCIOLINGUISTIQUE  

DU FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE LATINE  

EN EUROPE CONTEMPORAINE 

 

La langue latine tient depuis longtemps une place prépondérante en Europe, ou elle s’est 

d’abord imposée par les conquêtes militaires, quand elle avait été «tout à la fois la langue du 

pouvoir, de la culture et de l’assimilation». Cette langue de l’antiquité «survécut bien au-delà de 

la durée de l’Empire romain qui l’avait répandue» [3]. «C’est le latin qui devient la langue de 

l’université naissante du XIII siècle européen ou qui fait entrer une partie des Slaves 

occidentaux, Polonais, Moraves Tchèques, Slovaques et Croates dans l’espace occidental et 

romain» [3]. Etant une des premières langues utilisées pour la communication internationale en 

Europe, le latin a affirmé et conservé ce statut durant plus de dix siècles. Actuellement, au XXI 

siècle, il continue à jouer un grand rôle dans l’espace linguistique et culturel européen. Le 

vocabulaire des langues modernes (surtout scientifique et technique) s’accroît sans cesse et 

continue à se former en grande majorité à partir du latin. 

Notre travail s’articule sur un axe sociolinguistique qui se situe entre la linguistique et la 

sociologie et étudie les liens entre la langue, la société, la culture et le comportement. L’enquête 

sociolinguistique constitue un préalable indispensable en ce qu’elle permet d’évaluer la situation 

du latin en contexte européen. Notre étude vise à mieux cerner la place de la langue latine, ses 

représentations et sa configuration dans l’espace linguistique et culturel de l’Europe 

contemporaine. 

L’emprunt au latin est étroitement lié à l’histoire des peuples européens. Le latin 

populaire ou latin vulgaire (en latin, sermo vulgaris; le nom «vulgaire» signifie «commun» ou 

«ce qui est du peuple») est à l’origine des langues romanes (dites parfois langues latines ou néo-

latines) telles que le français, le catalan, l’espagnol, l’italien, le portugais, le roumain et d’autres. 

Le lexique latin a été très productif dans ces langues, ainsi, par exemple, le substantif latin amor 

en français – amour, en italien – amore, en espagnol – amor; le verbe latin canere en français – 

chanter, en portugais, espagnol, occitan, catalan – cantar, en italien – cantare, en roumain – 

cânta. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
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Le contexte linguistique international prouve que cette langue de l’antiquité a 

considérablement influencé le vocabulaire des langues germaniques (allemand, anglais, 

luxembourgeois, néerlandais) et des langues scandinaves (danois, islandais, norvégien, suédois). 

L’alphabet latin est utilisé dans une majorité de langues européennes sauf le grec et certaines 

langues slaves. Dans la langue allemande d’aujourd’hui on peut relever un nombre considérable 

d’emprunts au latin, par exemple: Fenster (la fenêtre) ← fenestra, Kampf (le combat) ← campus, 

Pfeil (la flèche) ← pilum, Strasse (la rue) ← strata, Schule (l’école) ← schola, Zoll (la douane) 

← tolonium. Quant à l’anglais, qui est devenu aujourd’hui la langue dominante dans le monde, il 

est aussi largement influencé par la langue latine, en particulier par l’utilisation de l’alphabet 

latin ainsi que par des emprunts qui ont enrichi de manière constante son lexique par de très 

nombreux mots aux étymons d’origine latine, e.g.: anchor ←ancora, expect ← exspectare, 

expensive ← expensus, money ← moneta, public ← publicum, note ← notare, school ← schola, 

situated ← situs etc. Notons que l’influence du latin en anglais atteind 29 % du vocabulaire 

totale.  

Mais si l’anglais se présente actuellement comme la langue internationale des affaires et 

de la politique, le latin reste la lingua franca sur le plan intellectuel, culturel et spirituel. 

Rappelons quelques locutions, citations, expressions et proverbes latins qui sont passés 

aujourd’hui dans le langage courant permettant aux hommes de l’Europe (et du monde) de se 

comprendre: Acta est fabula – La pièce est jouée (c'est ainsi que dans le théatre antique, on 

annonçait la fin de la représentation); Ad honores – Pour l’honneur, gratuitement (s’emploie en 

parlant d’un titre purement honorifique, sans rétribution); Deo gratias – Grâces soient rendues à 

Dieu (formule liturgique latine employée familièrement pour exprimer le soulagement de voir la 

fin de choses désagréables ou ennuyeuses); Asinus asinum fricat – L’âne frotte l’âne (se dit de de 

deux personnes se complimentant de façon exagérée); Cave ne cadas – Prends garde à la chute 

(phrase traditionnellement proférée par l’esclave se tenant derrière un imperator lors d’un 

triomphe).  

Les sigles et les abréviations en latin, qui sont largement utilisés dans les textes 

scientifiques, administratifs, techniques, didactique et d’autres, fonctionnent de manière 

identique. Mentionnons quelques abréviations latines les plus couramment utilisées dans les 

langues européennes: а.C.n. – ante Christum natum (avant la naissance de Jésus-Christ); op. cit. 

– opere citato (ouvrage cité); loc. cit. – loco citato (passage cité); id. – idem (le même); AD – 

anno Domini (l’Année du Seigneur, mention qui précédait l’année dans la date des documents 

anciens et qui signifie «après Jésus-Christ»); e.g. – exempli gratia (par exemple); et al. – et alii 

(et d’autres); etc. – et cetera (et les autres choses); ibid. – ibidem (au même endroit); N.B. – nota 

bene (notez bien). 

Bien que considérée comme langue éteinte, le latin domine aujourd’hui dans la religion 

catholique, dans certains domaines scientifiques (catalogages d’espèces, botanique, médecine) et 

surtout juridiques. Gabriel Le Bras, doyen de la faculté de droit de Paris constate que le droit 

romain est «au cœur de la civilisation du Moyen Age»: «Il est lié aux sciences religieuses et aux 

arts libéraux […]. Il est au centre de tous les droits» [1]. Parler du droit moderne, qui est le pilier 

de la culture d’Occident, signifie «faire parler les mots et les maximes, en révéler l’incroyable 

histoire depuis l’Antiquité. C’est à ce prix seulement que nous pourrons retrouver le sens des 

concepts au cœur de notre propre civilisation», – considère juriste, historien et anthropologue 

Pierre Legendre [10]. Vraiment, cette langue de l’antiquité occupe une grande place dans le droit 

européen moderne qui utilise largement le jargon latin juridique, ce pseudo-langage propre aux 
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représentants des professions gravitant autour du droit. Il s’agit surtout d’expressions, d’adages 

en latin qui facilitent la mémorisation des principes ou mécanismes juridiques. Cette «armature 

juridique dont la langue, le latin, est l’indispensable outil commun» [3] est emploiée aussi dans 

la langue commune, e.g.: Nullum crimen, nulla poena sine lege – Pas de crime, pas de peine, 

sans loi (principe de la légalité); Jus est ars boni et aequi – Le droit est l’art du bien et du juste 

(définition du droit donnée par le Digeste); Accusare nemo se debet nisi coram Deo – Personne 

n’est obligé de s'accuser lui-même si ce n’est en face de Dieu; Audi alteram partem – L’autre 

partie doit être entendue (principe du contradictoire); Cogitationis poenam nemo patitur – 

Personne ne peut être condamné pour ses idées; Cui bono? – À qui le crime profite-t-il? 

(expression tirée de l’affaire Sextus Roscius). Les expressions et les adages (i.e. les énonciations 

courtes facilement mémorisables rendues crédibles par son utilisation ancienne) en latin 

énumérées ci-dessus reflètent les connaissances partagées, les croyances communes, les attitudes 

traditionnelles, les intentions collectives, les actions significatives, les présupposés et les sous-

entendus qui accompagnent le discours européen contemporain. 

Les spécialistes des processus sociolinguistiques rappellent que «la langue peut révéler 

les modes de vie et les valeurs culturelles d’une société» [7]. Il est évident qu’ils ont raison en 

s’appuiant souvent sur l’expression «le langage est la demeure de l’être» du philosophe allemand 

Martin Heidegger. Observons dans ce sens le cas de la réutilisation de la devise de Paris Fluctuat 

nec mergitur – Il est battu par les flots, mais ne sombre pas (où le «il» évoque un bateau) après 

les attentats du 13 novembre 2015 en France. Mélissa Bounoua, journaliste français, témoigne 

que cette phrase en latin, qui est inscrite sur le blason de Paris (utilisé pour la première fois en 

1358), est «devenue virale» et «a été réutilisée par les artistes et reprise par les internautes pour 

dire que la capitale ne se laissera pas impressionner par ces actions terroristes». «Sur la place de 

la République, en une heure, un collectif a graffé cette devise», – rapporte un journaliste de 

Medipart. «Les internautes s’en emparent, sans la traduire, comme une évidence». En constatant 

qu’il est «rare de voir une phrase latine aussi actuelle, partagée, virale, symbolique au XXI 

siècle», Mélissa Bounoua affirme: «Carpe diem (il faut vivre le moment présent), Veni vidi vici 

(Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu), Alea jacta est» (le sort en est jeté)... Les phrases latines 

réutilisées à l’envi sont nombreuses mais celle-ci a pris tout son sens aujourd’hui. Ce 14 

novembre, le bateau c’est la France (et sa capitale), qui ne doivent pas couler, comme la ville à 

l’époque où chaque inondation la mettait en péril» [4]. 

Or, «cette langue immortelle» (Jules Janin) qui joue un rôle important dans la structure de 

la personnalité tant sur le plan spirituel qu’intellectuel redevient un médium de communication. 

En France on ne tarit pas d’éloges envers le latin: «Notre langue est notre âme, notre style, notre 

patrie. Elle est la demeure de nos pensées, la rivière scintillante de nos paysages, la faveur intime 

et auguste dont la Providence nous honore. Notre langue est la ressource de nos amours, le 

refuge sacré au moment des désastres, la seule arme qui ne se retourne point contre nous aux 

temps de la barbarie. Notre langue est la fine pointe de notre entendement, la preuve de nos 

audaces et l’ultime recours dans nos défaites» [2]. 

Le latin est non seulement la langue historique, «langue tribale» de l’Europe, c’est «la 

langue universelle» (Jules Janin), «langue naturelle à l’homme» (Gustave Flaubert). «Être 

dépossédé de sa langue, c’est tout simplement cesser d’être» [2], voilà pourquoi «il y aura du 

latin dans le livre d’aujourd’hui, dans le journal de demain» et c’est «une verite dont tous ceux 

qui lisent ont pu se convaincre depuis longtemps» [9, p. 31]. 
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Vraiment, l’usage de la langue latine n’a pas cessé pendant plus de quinze siècles, le 

discours européen est toujours «émaillé» de citations latines, cette langue ancienne est 

profondément enracinée dans l’expression verbale des scientifiques, des politiciens, des 

journalistes, des écrivains et al. Il est évident qu’à travers un lexique latin que l’on utilise sans 

même s’en rendre compte, on exprime une vision du monde, notamment du monde social. Pour 

preuve citons quelques phrases du roman «Les Aventures d’Alice au pays des merveilles» (titre 

original «Alice’s Adventures in Wonderland»), écrit par Lewis Carroll (nom de plume de 

Charles Lutwidge Dodgson): «Fiat experimentum in corpore vili! – he added, with a graceful 

bow of mock politeness towards the unfortunate victim»; «If not, – was the quiet reply, – cadit 

quaestio: and I have no more to say» [5]. 

En ce qui concerne des publications purement latines, elles restent abondantes tout au 

long du XX
 
et au commencement du XXI siècles. Qu’en témoignent les statistiques, la littérature 

de l’Antiquité dite «classique» représente seulement 0,01 % de toute la littérature latine. 

Présentons aussi quelques traductions en latin des ouvrages des auteurs européens classiques et 

contemporains [11]: 

Titre original Titre latin Auteur 

(en latin) 

Traducteur 

(en latin) 

Emil und die 

Detektive 

De Aemilio et 

Investigatoribus 

Erich Kästner Ulrich Krauße 

Alice’s Adventures in 

Wonderland 

Alicia in Terra 

Mirabili 

Ludovicus Carroll Clive Harcourt 

Carruthers 

Le Petit Prince Regulus vel, Pueri soli 

sapiunt 

Antonius de Saint-

Exupery 

Augustus Haury et 

Ricardus Howard 

L’Atlàntida 

 

Atlantis Hyacinthus Verdaguer 

i Santalo 

Thomas Vinas de San 

Luis; Iohannes Belles 

Poezii Carmina Michael Eminescu Traianus Lăzărescu 

De dood van Vesta De morte Vestae Ludovicus Couperus Volfgangus Jenniges 

Bonjour, tristesse Tristitia Salve Francisca Sagan Alexander Lenard 

Kejserens nye Klæder Vestes Novae 

Imperatoris 

Iohannes Christianus 

Andersen 

Fridericus Landis 

Robinson Crusoe Vita Discriminaque 

Robinsonis Crusoe 

Daniel Defoe Arcadius Avellanus 

Benito Mussolini Beniti Mussolini 

 

Plinius Prioreschi Ernestus Brehm, 

Plinius Prioreschi, 

Thomas Coffea 

Or, dans la tradition européenne le latin est un instrument de construction de la réalité 

sociale et cuturelle. Quand il s’agit du monde social, on peut dire que dans le discours 

journalistique cette langue transnationale contribue à la construction de l’effet performatif. 

Envisageons quelques exemples de l’utilisation des latinismes dans les médias français 

contemporains:  

 – «Le placebo me semble moins important que connaître les variantes génétiques du cancer qui 

répondront à une intervention pharmaceutique sur mesure, mais il pourrait y avoir des 

implications importantes pour la pratique quotidienne», relèvent les auteurs. Des études ont 

ainsi démontré le rôle bénéfique des placebos dans des maladies de l’appareil urinaire, comme 
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le syndrome de la vessie irritable, mais aussi des symptômes comme la fatigue, la nausée, les 

bouffées de chaleur ou l’anxiété» [14]; 

 – «En 2001, quand Le Cycliste paraît aux Etats-Unis, Updike n’a pas même encore essuyé le feu 

des critiques pour son roman Terroriste, dans lequel, expliquait-il au Monde des livres, il 

souhait «imaginer «l’autre côté» [...] à travers les yeux d’un jeune musulman dévot et naïf, [...] 

observer l’Amérique, non comme une alma mater, mais comme un cloaque obscène, gorgé de 

pourritures et de frasques sexuelles» [13]; 

 – «Le premier ministre aura choisit avec raison la prudence. Comme le dit le proverbe latin 

«Abundans cautela non nocet», Prudence est mère de la Sûreté» [12]. 

          Ces trois exemples confirment que «les analogies entre le sens étymologique et le sens 

acquis, le sens des rapports et les proportions, le fleurissement des comparaisons, tiennent, en 

Europe, à la langue latine, comme les feuilles tiennent aux branches» [2]. 

L’apprentissage du latin devient aujourd’hui en Europe non seulement un signe de haute 

position sociale, mais le «champ d’études hautement formateur à la citoyenneté» et le «marqueur 

d’identité». Les intellectuels fournissent de nombreux efforts importants (avec plus ou moins de 

réussite) pour maintenir un barrage contre l’élimination du latin dans les collèges et lycées de 

l’Europe. Ils refusent que le latin devient «une niche éducative pour une élite» et exigent «que 

l’Europe édictât, sur son territoire, la précellence du latin parmi les secondes langues» [2]. A 

l’avis des enseignants de latin, outre ce qu’elle apporte sur le plan historique et culturel, l’étude 

de la langue-mère permet en plus d’approfondir, voire d’acquérir plus facilement, plusieurs 

compétences parmi lesquelles n’observons que trois: 

1) Maîtrise de la langue natale.  

Pour preuve citons les Lettres à son fils du comte de Chesterfield: «The shortest and best 

way of learning a language is to know the roots of it; that is, those original primitive words from 

which other words are formed» [6, p.148]. La statistique signale que les latinistes réussissent 

mieux à l’université. 

2) Pratique d’une langue étrangère.  

Les défenseurs du latin, comme ceux de l’Association de la Communauté française pour 

les langues anciennes (ACFLA), constatent que le latin, cet «ascenseur social» (Claire Verly) 

entraînant l’élève à «passer» d’une langue à l’autre, favorise l’apprentissage des langues 

vivantes, renforce un «feeling linguistique».  

3) Le développement et l'approfondissement de la culture humaniste.  

Essayant d’ouvrir le latin au plus grand nombre pour «tirer tous les élèves vers le haut», 

les enseignants de latin rappellent: «L’antiquité latine est à la source de toute la culture 

humaniste européenne puisque c’est l’empire romain qui a constitué ce bloc de peuples allant de 

l’actuelle Angleterre à la Roumanie» [8]. 

Concluons notre étude par l’affirmation passionnée de l’écrivain, poète, et essayiste 

français L.-O. d’Algange qui proclame haut et fort une place spéciale, fondamentale et exclusive 

du latin dans l’espace linguistique et culturel de l’Europe contemporaine: «Si l’Europe doit être 

autre chose qu’un conglomérat de communautés folkloriques réduites à l’impuissance, si quelque 

esprit de fidélité et de prophétie demeure en elle, si nous devons imaginer des échanges, des 

conversations possibles entre les Français, les Allemands, les Italiens, les Grecs, etc., si nous 

nous aventurons à croire qu’une heureuse concordance est possible entre la diversité et l’unité, 

entre les peuples et les styles et les raisons et les symboles, il faudra bien reconnaître l’impérieux 

précédent de la langue latine» [2]. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА ЯК ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ 

В УМОВАХ ЗАМІСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ 

 

Молодший спеціаліст, підготовлений для здійснення педагогічної, організаційно-

управлінської діяльності в народній освіті і призначений для роботи  організатора 

дитячого дозвілля у загальноосвітніх і позашкільних закладах, повинен бути всебічно 

розвинутим на основі загальнолюдських і наукових цінностей, мати високі моральні 

якості, володіти навичками організаторської і активно-суспільної роботи в колективі, мати 

глибокі та міцні теоретичні знання, практичні уміння і навички з обраної спеціальності, 

вміти формувати навики колективної взаємодії дітей, тобто бути професійно 

компетентним спеціалістом, здатним до самоосвіти та самовдосконалення .  

У зазначеному контексті, феноменологія організації дитячого дозвілля та створення 

тимчасового дитячого колективу, безпосередньо пов’язані із педагогічним втручанням. 

Воно й передбачає особливий влив на міні-групи, оскільки саме «ситуація вибору» 

суб’єктів «пари» є головною, а відтак реалізує принцип дитиноцентризму (гр. pais – 

https://sites.google.com/site/sanslelatin/colloques-et-publications/articles/presentation-des-travaux-de-nos-chercheurs-et-doctorants
https://sites.google.com/site/sanslelatin/colloques-et-publications/articles/presentation-des-travaux-de-nos-chercheurs-et-doctorants
http://grece-fr.com/?p=3680
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2005-10/defendre-la-francophonie.%20html?item_id=2656
Carroll
https://www.gutenberg.org/files/11/11-h/11-h.htm
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/author?name=Chesterfield%2c%20Philip%20Dormer%20Stanhope%2c%20Earl%20of%2c%201694%2d1773
https://lms2.umb.sk/pluginfile.php/3679/mod_resource/content/3/SOC_Objet%20detude.pdf
https://lms2.umb.sk/pluginfile.php/3679/mod_resource/content/3/SOC_Objet%20detude.pdf
https://maze.fr/author/manon_mella/
https://maze.fr/actualite/10/2012/la-liberte-enflammant-le-peuple-du-film-a-la-caricature-islamophobe
https://maze.fr/actualite/10/2012/la-liberte-enflammant-le-peuple-du-film-a-la-caricature-islamophobe
http://www.slate.fr/source/charlotte-pudlowski
http://www.slate.fr/story/60999/viken-berberian-terroriste-litterature-violence
http://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/34-Audrey-Vaugrente
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10419-Effet-placebo-la-piste-genetique
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дитина, лат.centrum – центр, середовище). Педагогічний сенс цього принципу 

заключається у тому, що основний акцент робиться на пошук «істини» через 

зацікавленість, доповнюються первинні компетенції дітей, збільшуються потенційні 

можливості для творчої реалізації.  

Таким чином, підготовка професійної компетенції молодшого спеціаліста [1, с. 27-

35] з організації дитячого дозвілля передбачає формування певних компетенцій:  

1. Учбово-пізнавальна компетенція – сукупність умінь і навичок пізнавальної 

діяльності, володіння механізмами цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, 

самооцінки успішності власної діяльності через опанування теоретичною складовою – 

факультативним курсом «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах», 

який складається з 26 годин лекційних та практичних занять і завершується заліком. 

2. Інформаційна компетенція – здатність за допомогою інформаційних технологій 

самостійно шукати, аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну 

інформацію, яка відбувається  під час підготовки та участі у заняттях Школи Вожатого, 

опанування на практиці теоретичними знаннями та пошуком необхідної інформації в 

літературних джерелах та мережі Інтернет і формування власної скарбнички вожатого. 

3. Комунікативна компетенція – володіння навичками взаємодії з дітьми та 

підлітками, уміння працювати в колективі. Формується  під час проходження літньої 

педагогічної практики в заміських дитячих оздоровчих закладах в якості організатора 

дитячого дозвілля. 

4. Соціальна компетенція –  реалізація різних соціальних ролей, які включають в 

себе організатора дитячого дозвілля, керівника тимчасового дитячого колективу, 

ігротехніка  та наставника майбутніх вожатих. Полягає в передачі накопиченого 

теоретичного та практичного досвіду студентами IV курсу  після завершення педагогічної 

практики в дитячому оздоровчому таборі у форму звітної конференції та супроводі 

студентів ІІІ курсу на таборових зборах майбутнього набору. 

Для підготовки студентів в якості організаторів дитячого дозвілля під час літньої 

педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах протягом навчального року в ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області розроблена певна освітня 

та виховна система, яка включає три складові. 

Факультативний курс «Методика виховної роботи в дитячому оздоровчому 

таборі». Мета курсу – формування професійної компетентності студента в сфері літнього 

оздоровлення, дозвілля, виховання та організації колективної взаємодії дітей. 

Завдання – закріплення  знань із області педагогіки, методики виховної роботи, 

практичної психології; формування практичних умінь і навичок по організації 

різноманітної діяльності дітей і підлітків в умовах оздоровчого табору; розвиток 

лідерських якостей і комунікативних умінь. 

Уміння та навички, якими повинен оволодіти організатор дитячого дозвілля 

спрямовані на реалізацію теоретичних знань в практичну діяльність під час практики  

поділяються на: конструктивні (розробка творчих виховних справ, ігор і т.д.);  

організаторські (організація життєдіяльності в загоні, роботи групи, власної педагогічної 

діяльності);  комунікативні (наявність способів конструктивної взаємодії в групах дітей 

різного віку);  діагностичні (діагностика індивідуальних особливостей особистості, рівня 

розвитку колективу);  проективні (планування колективної й індивідуальної роботи з 

дітьми в загоні, визначення конкретних цілей і завдань, планування власної 
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педагогічної діяльності). 

Основними формами проведення занять поряд із традиційними (лекції, семінари, 

практикуми) є творчі майстерні, майстер-класи, індивідуальні консультації, ділові й 

рольові ігри. Однією з дієвих форм оволодіння знаннями є така форма роботи як 

вожатські збори, які проводяться три рази на рік у рамках «Школи вожатого», де студенти 

можуть на практиці реалізувати знання та отримати необхідні у роботі з дітьми навички. 

Програма кожного збору розробляється в індивідуальному порядку. 

   Навчальний курс доповнюється навчально-інструктивними таборовими зборами, 

у ході яких майбутні організатори дитячого дозвілля проходять підсумкову атестацію у 

формі індивідуального заліку.  

Другий етап формування професійної компетентності організатора дитячого 

дозвілля відбувається безпосередньо в позаміських дитячих оздоровчих таборах Одеської 

та Миколаївської областей, з якими у навчального закладу складені угоди про 

проходження літньої педагогічної практики. Це такі центри як «Молода Гвардія», «Мрія»,  

«Бригантина», «Дружба»  (м. Одеса), «Восток»,  аквапарк «Коблево» (Миколаївська обл..),  

«Рассвет», «Связист», «Богатирьонок», «Автодорожник» (курорт Сергівка Одеської 

області), «Алые паруса»,  дитячий санаторій «Затока» (смт. Затока Одеської області). 

Студенти проходять практику в якості вожатих, організаторів дитячого дозвілля, 

педагогів-організаторів, спортінструкторів, плавруків, музичних керівників.  

Показником формування комунікативної компетенції є характеристика на роботу 

студента з місця проходження практики та оцінка. 

Рік 

Загальна 

кількість 

студентів-

практикантів 

Рівень  підготовки 

Високий 

(оцінки 10-12) 

Достатній 

(7-9 балів) 

Середній 

(5-6 балів) 

К-ть % К-ть % К-ть % 

2012-2013 152 117 77 33 22 2 1 

2013-2014 156 127 82 28 17 2 1 

2014-2015 152 95 63 48 32 2 5 

Аналізуючи ефективність підготовки вожатих за останні три роки, можна зробити 

наступні висновки: 

- високий рівень підготовки студентів-практикантів до діяльності у якості 

організатора дитячого дозвілля становить переважну якісну кількість, що дає можливість 

стверджувати про ефективну діяльність навчального закладу у цьому напрямку роботи; 

- всі студенти проходять літню педагогічну практику на належному 

кваліфікаційному рівні; 

- постійність залучення організаторів дитячого дозвілля нашого педагогічного 

училища позаміськими оздоровчими закладами високого рівня свідчить про ефективну 

підготовчу роботу, яку проводять педагоги навчального закладу. 

Третій етап формування професійних компетенцій молодшого спеціаліста в якості 

організатора дитячого дозвілля відбувається під час підсумкової конференції студентів IV 

курсу, на якій вони звітують про проходження літньої педагогічної практики, здаючи 
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документальний та творчий звіт. Студенти третіх курсів, які починають готуватися до 

літньої педагогічної практики, присутні на творчому звіті, де знайомляться з місцями 

проходження практики та отримують уявлення про роботу педагога під час літнього 

оздоровлення дітей та підлітків. Ще однією формою становлення  є передача досвіду 

майбутнім організаторам дитячого дозвілля під час осінніх таборових зборів, коли 

студенти четвертого курсу надають методичну допомогу, виступаючи вожатими  в 

творчих об’єднаннях студентів третього курсу. Основним напрямком виступає саме 

колективна творча справа: колективна (чинена спільно дорослими і дітьми); творча 

(нестандартна, нешаблонна, створювана в спільній творчій діяльності дітей і дорослих); 

справа (як турбота про поліпшення життя). В основі якої лежить командо утворення, 

формування навиків колективної взаємодії, що є важливою рисою у роботі з тимчасовим 

дитячим колективом. 

Відомий педагог  С. А. Шмаков наголошував: «Потрібно вожатській  роботі 

віддати все: розум, здібності, сили, здоров’я, роки. І згадувати про неї із задоволенням. 

Але якщо від спогадів не защемить у грудях – це була не твоя робота» [5, с. 3] .  

Ця фраза якнайкраще характеризує організатора дитячого дозвілля, бо саме там, в 

таборі, виявляється самоцінність кожної дитини, здійснюється саме широке залучення 

дітей до різноманітного соціального досвіду сучасного життя, до цінностей суспільно-

значимого дозвілля, народних і національних джерел.  
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Вікторія Мізюк 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Значущість професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах входження 

вищої школи України в європейський і світовий простір заложена в основні положення 

закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), Національну доктрину розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013 р.), Концепцію розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013 р.) тощо. В цих нормативних документах підкреслюється і необхідність 

формування професіоналів, які у своїй майбутній діяльності могли б поєднувати глибокі 

фундаментальні теоретичні знання і практичну підготовку з постійно зростаючими 

вимогами інформаційного суспільства.  

Комунікативні вміння є складовою професійної компетентності студентів – 

майбутніх вчителів. Наша увага до особливостей їх формування зумовлена тим, що вміння 

спілкуватися – це необхідна педагогічна діяльність, адже вчитель працює у сфері 
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«людина-людина», що передбачає здатність функціонування системи міжособистісних 

стосунків.  

Дослідженню проблеми формування комунікативної компетентності майбутнього 

вчителя присвячені численні праці науковців. Так, теоретичні аспекти визначення поняття 

комунікації та комунікативної компетентності вчителя вивчали І. Зязюн, І. Кривонос, 

В. Моргун, Н. Тарасевич; закономірності формування в учителя комунікативних умінь – 

А. Добрович, В. Кан-Калик, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв; питання впровадження 

інтерактивних технологій навчання в процес підготовки студентів описано в працях 

В. Котова, Х. Лійметса, О. Пєхоти, О. Пометун, І. Чередова. 

Однак, аналіз навчальної й виробничої практик свідчить про суперечності між 

вимогами, які висуває суспільство до вчителя, та якістю професійної підготовки студентів 

вищих навчальних закладів. Це потребує пошуку продуктивних методів підготовки 

студентів педагогічних спеціальностей та упровадження їх у навчальний процес вишів. 

Мета статті – визначити сутність комунікативної компетентності майбутніх 

спеціалістів і розкрити деякі приклади використання інтерактивних технологій навчання з 

метою формування комунікативних умінь. 

У психологічному словнику комунікативність означено як «здатність особистості 

до спілкування; вона формується в процесі життя і діяльності; підсилюється стрімким 

розвитком переробки інформації»   [5, с. 79]. Макаренко С. С. під «комунікативною 

компетентністю» розуміє більш ширше поняття: «…вміння особистості спілкуватися з 

людьми в середовищі яких вона проживає і працює, правильно оформляти думку в усній 

та письмовій формах, уміння знаходити компроміс, поважати думки інших людей» [6, 

с. 105]. Ми підтримуємо думку Галицької М. М., яка під комунікативною компетентністю 

розуміє «інтегральну якість особистості, яка синтезує в собі загальну культуру 

спілкування та її специфічні прояви у професійній діяльності» [4, с. 44]. 

Комунікативна компетенція спрямована на вирішення таких основних завдань: 

ефективно отримувати і передавати інформацію, досягати поставленої мети шляхом 

переконання співрозмовника й спонукання його до дії, здійснювати позитивну 

саморепрезентацію (справляти позитивне враження на співрозмовника шляхом володіння 

культурою мовлення) [7, с. 349]. 

Результатом сформованості комунікативної компетентності у студентів є вміння 

використовувати вербальні й невербальні засоби спілкування у монологічному й 

діалогічному мовленні перед спеціальною та загальною аудиторіями; логічно, чітко, 

послідовно будувати висловлювання, представляти складну інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб, використовуючи відповідну технічну лексику та методи; давати повні, 

зрозумілі відповіді на запитання;  вміти аналізувати процес спілкування для уникнення 

помилок [3, с. 133]. 

Зазначимо, що комунікативна компетентність студентів-педагогів формується в 

процесі вивчення великої кількості навчальних дисциплін. Такими дисциплінами, в першу 

чергу, є «іноземна мова за професійним спрямуванням», «українська мова за професійним 

спрямуванням», «психологія», адже вони дають поле знань про комунікативні процеси, 

можливості для набуття умінь та навичок за виділений час щодо комунікації. Однак, наша 

увага спрямована на фахові дисципліни, які є важливим резервом для розвитку 

компетентності. 

Для формування комунікативної компетентності ми використовуємо можливості 
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інтерактивного навчання. Суть його – це створення умов для постійної активної взаємодії 

всіх учасників навчання. Для ілюстрації цього процесу, з метою формування 

комунікативних умінь, розглянемо підготовку майбутніх вчителів інформатики.  

1. Під час проведення лабораторних занять з інформатики або програмування 

вводимо прийом «коментування» дій під час роботи. Це дає змогу сформувати у студентів 

уміння правильно і логічно будувати в усній формі практичні дії, що паралельно 

виконуються на ПК. 

2. «Аналіз проблеми», як метод навчання, застосовуємо з метою обговорення 

проблеми, що виникла на занятті або заздалегідь підготовленої викладачем. Це дає 

можливість не лише висловити свою думку про вихід із ситуації, а й довести її 

правильність.  

3. Значне місце у формуванні комунікативної компетентності студентів займають 

різні методи ситуативного моделювання, зокрема, імітаційні ігри. Так, на заняттях з 

вивчення архітектури комп’ютера, комп’ютерних мереж і сервісів ефективно 

використовуємо «консультації на осліп». Суть методу в тому, що імітується спілкування 

користувача комп’ютера і сервісної технічної підтримки, які за допомогою 

імпровізованого телефону намагаються розв’язати проблему з якихось хиб комп’ютера, 

помилок у налаштуванні роботи прикладної програми тощо. Звернемо увагу, якраз тут 

варто організовувати групову форму роботи, бо у реальній життєвій ситуації тяжко 

встановити комунікації між «користувачем» і «техніком» тому, що вони мають різний 

рівень підготовки. І якщо «користувач» додає емоційність під час спілкування, для 

«техніка» обов’язковою умовою є показати доброзичливу, чемну і впевнену манеру 

спілкування і, звісно, обов’язково виявити причину проблеми та вказати на шляхи її 

усунення. 

4. На лабораторних заняттях з методики навчання інформатики варто проводити 

фрагмент уроку на 7-10 хвилин за заздалегідь підготовленим планом-конспектом, решта 

студентів – це виконавці ролі учнів школи. Під час таких завдань «студент-вчитель» 

бачить себе з іншого боку, долає страх і скутість, сором’язливість, а це придає йому 

впевненості для проведення роботи в реальних умовах школи. Після проведення «уроку» 

доцільне групове обговорення. Варто звернути  увагу: як «учитель» розкрив матеріал; яка 

у нього міміка, поза, емоційне подання інформації, способи встановлення психологгічного 

контакту з «учнями». До того ж, оцінка роботи студентами спонукає кожного висловити 

власну думку, аргументувати свої зауваження.  

5. Ведення дискусійних питань. Технологія їх опрацювання дає можливість 

вирішити спірні питання, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість 

визначити власну позицію, формує навички слухати інших, не перебиваючи, доказувати 

свою думку, застосовувати різні прийоми маніпулювання співрозмовником, контролювати 

свої емоції під час виникнення конфліктної ситуації. До того ж, студент вчиться 

правильно ставити запитання, відповідати на них, слідкує за культурою мовлення, вчиться 

застосовувати мовні кліше типу «Дозвольте з Вами не погодитися», «Вважаю за потрібне 

навести такі приклади», «Я б хотів іще раз послухати...» тощо 

6. Метод проектів – це ще один із ефективних методів розвитку комунікативних 

умінь. Готуючи проект, студенти не тільки використовують, аналізують різні джерела 

інформації з метою отримання певного продукту, а й презентують результати своєї 

роботи. Головна умова проектної технології – презентація результатів роботи публічно, 
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тобто для широкого кола. Саме під час цього етапу формуються комунікативні вміння – 

вміння висловлювати власну точку зору, доводити власну позицію, презентувати свій 

продукт, адекватно ставитися до критики товаришів. 

Отже, комунікативна компетентність відіграє велику роль у готовності студентів 

педагогічних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності, відкриває масу 

можливостей щодо формування таких умінь, сприяє підвищенню загальної мотивації 

навчання.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. У подальшому свою 

роботу ми вбачаємо у конкретизації використання засобів інтерактивних технологій для 

студентів за різним напрямом підготовки: майбутніх вчителів інформатики, математики, 

технологій, початкової освіти тощо. 
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THE FORMATION OF THE ENGLISH LEXICAL COMPETENCE 

 OF THE 2
nd

 FORM PUPILS 

 

The relevance of the study is that teaching foreign languages is not only the accumulation 

of knowledge, development of pupils’ skills, but it also becomes a significant task of complex 

assimilation of information of the country, country-linguistic and cultural-aesthetic character of 

knowledge of values of national culture and effectiveness of language learning. Throughout the 

XXth century, Linguistics, Psychology, Methodology and Didactics were solving a number of 

interrelated questions of knowledge and mastering of a foreign language in teaching children of 

different ages and levels of education. 

The famous methodists (S. V. Folomkyna, O. O. Mirolyubov, I. V. Rakhmanov) based on 

the I.V. Scherba’s concepts and developed some fundamental methods of teaching foreign 

languagies in all types of activities; they pointed out some important theoretical approaches 

based on the creation of various techniques for active and passive language dictionaries, 

prepared the language material of active and passive learning for secondary school textbooks and 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000075
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programs to make up for need with different types of exercises – both receptive and reproductive  

– for teaching oral speech. 

The aim of the work is to develop teaching technology education of English lexical 

material for pupils in primary school. The object of the given work is the process of learning 

English vocabulary for primary school children. The subject of the research is the content and a 

set of exercises for teaching English lexical material for the 2nd form pupils. The objectives of 

the scientific work are the following: to clarify the semantization stages of lexical items and to 

determine substantive, operational and logical language and content of thinking at each stage; to 

determine the nature of skills required for pupils while working with lexical material; to select 

the semantic and logical-compositional material in English that includes the thematic content of 

vocabulary for pupils of the 2
nd

 form of the secondary school; to work out the exercises for 

mastering the selected material. The following research methods have been used in our study: 

summarizing of  experience in teaching English at secondary schools of Odessa region (village 

Vypasne, Bilgorod-Dnistrovskiy district); elaboration of scientific sources on the methods of 

foreign languages teaching and related sciences; methodological  analysis of authentic 

vocabulary;  scientific observation of the process of  teaching vocabulary to the  2
nd

 form pupils; 

modeling of thematic lexical units in English; didactic language testing; intelligence 

methodological experiment. 

The practical value of the work is to make up a set of exercises for teaching English 

lexical material for of the 2
nd

 form pupils at primary school. 

The first part of the work, reviews the theoretical basis of the  problem of formation 

English lexical material for pupils at primary school and dedicated to the following problems:  

1) didactic research of teaching English for pupils at primary school; 

 2) psychological conditions of teaching English at primary school;  

3) foundations of linguistic methods of teaching English at primary school. 

Having done the analysis, we can conclude that the research on the didactic basis of 

teaching English for primary school children suggests the growing need for communication and 

cooperation between countries and peoples speaking different languages and having different 

cultural traditions, which requires substantial changes in approaches to teaching foreign 

languages at secondary schools.One of the rapid changes taking place in the Ukrainian society is 

renovating  the educational system, with success in the theory and practice of teaching foreign 

languages at Ukrainian school. All this needs to update the content and methods of teaching. As 

for the psychological conditions of teaching English at the primary stage it is essential that 

primary education as a part of general secondary education is directed to the full development of 

primary school pupils and mastering of all components of teaching activities: motivational, 

semantical and practical. Therefore, the selection of the content for each school subject (besides 

English) takes into account its succession and continuity, availability and potential for training 

relationship in education and development for the realization of personal approach and 

humanization of the educational process. The analysis of special literature argues that teaching 

foreign languages involves considerable psychological conditions in order to master the basic 

communicative competence of the pupils. The advantage of primary school pupils is the 

potentially great long-term memory. Thus, observations show that providing stimulation 

characteristic of this age or cognitive motivation of children is pretty easy for them to memorize 

not only single words or phrases but also linguistic cliché phrases,tongue twisters, proverbs, 

poems, songs. As for the linguistic foundations of teaching English at primary school, we have 
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mentioned that while studying the English language a learner encounters the problem of using 

words in speech firstly and then he specifies an object of reality with a word. Later, the pupil 

learns that a word can mean more than one item of a real or imaginary world and it is associated 

with some problems. And finally, a learned word can have lexical background, i.e., a number of 

associations that it can evolve. 

In the second part of our work we studied the methods of forming the English lexical 

competence for primary school pupils, we have identified a number of approaches, such as:  

1) organization of the vocabulary learning process in primary school;  

2) classification of lexical exercises while teaching English to the 2
nd

 form pupils;  

3) working out a set of exercises to build the English lexical competence. 

From the above stated aspects of our investigation we can conclude that during the 

process of teaching new vocabulary at the primary school, a teacher should know didactic 

methods (visibility, activity, comprehension etc.).  

We have pointed out that effective methods of the semantization of English vocabulary 

determine direct and indirect methods. Direct methods include visual (objects, pictures, maps, 

movements, gestures, facial expressions) and verbal (synonyms, antonyms, context, definition, 

interpretation, creating word signs). As for the indirect methods of semantization of the English 

vocabulary, we underline verbal techniques, namely one-word translation; word translation; 

interpretation of the values of the native language; the definition in native tongue. 

Thus, the investigation of different exercise classifications let us state that all exercises 

can be divided into 2 groups. The first group of exercises is divided into following sub-groups: 

exercises on imitation the lexical unit; exercises on substitution of lexical unit; exercises 

«answers to the question»; the speech samples of micromonologue or microdialogue; exercises 

on using new lexical units in sentences. As for the second sub-group of exercises, it includes: 

a) exercises on perception; b) exercises on recognition; c) exercises on semantization of lexical 

units. We studied and tested the set of lexical exercises using poetic material on «Toys and 

Animals», aimed at comprehension the reproductive and receptive vocabulary skills of the 2
nd

 

form pupils. This set of exercises is the basis for the development of lexical exercises using 

poetic texts. 

A set of exercises for the formation of English lexical competence is effective for 

teaching English lexical units. Thus, the first group of exercises is aimed at forming reproductive 

lexical skills and includes the following stages: introducing to pupils the new lexical units in the 

context of verses; phonetic comprehension of the new lexical units which rely on their graphical 

form; comprehension of lexical units and phrases in the context of verses. So the second group of 

exercises are aimed at comprehension of receptive lexical skills, namely: exercises on 

perception, recognition and semantization of lexical units in the process of reading. 

As for the third part of our work, that is, experimental verification of effectiveness of 

teaching methods of introducing English lexical material at primary school, we have identified 

such problems as:  

1) organization of the experiment;  

2) performing and studing the experimental results;  

3) guidelines for the formation of English lexical competence of pupils at primary school. 

So we can make the conclusion that the performed methodical experiments show that the 

method of the formation English lexical competence’s using poetic material is effective because 

the average ratio of the English lexical competence at first did not differ (CG – 0.62; EG – 
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0.60;), but after that a significant difference is observed (CG – 0.67; EG – 0.75;). Thus, the use 

of English poems in forming lexical competence is better than traditional approaches of teaching. 

Proposed guidelines for the process of formation of the English lexical competence 

exercises for the 2
nd

 form pupils using poetic material was formulated as a result of our 

investigation. The results of the work give the opportunity to a Teacher to ensure successful 

teaching vocabulary to juniors. 

The approbation of the result of our work was held in the process of the experimental 

teaching of the English language in Vypasne Secondary School of the I – III levels in the 2
nd

 

form. 

Our investigation does not represent the perfect solution to this problem, so the further 

research can be done to improve the knowledge of vocabulary for junior pupils. 

The materials and results of given analysis were reported at the annual scientific 

conference in Izmail. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОФЕСІОНАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ 

 

В умовах сьогодення, при інтеграції України до європейського освітнього 

простору, потребують оновлення та вдосконалення форми, методи і засоби навчання у 

вищій школі. Зростання значної кількості навчальної інформації, необхідність її 

оперативного засвоєння, аналізу, узагальнення, систематизації та збереження, розширення 

можливостей глобальної мережі INTERNET зумовлюють активне впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки майбутніх фахівців вищої 

школи. Метою нашого дослідження – визначення доцільності використання професійних 

мультимедійних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів 

технологій Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

Вимоги до учителя викладено у низці документів і законів, де передбачено, що 

«педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка 
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має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює 

педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних 

закладах системи загальної освіти України» [1, с. 4]. 

Застосування мультимедіа-технологій у навчальному процесі загальноосвітніх і 

вищих навчальних закладів стало предметом дослідження багатьох учених сучасності. 

Особливості проведення мультимедійних навчальних занять у ВНЗ вивчали В. Биков, 

Л. Бєкірова, І. Войтович, П. Гороль, Р. Гуревич, А. Гуржій, В. Лапінський, Л. Карташова, 

Є. Полат, О. Сисоєва, О. Спірін, С. Шаров,  В. Ясулайтіс та ін. Особливості розроблення 

електронних підручників і посібників висвітлено в публікаціях В. Волинського, 

Л. Карташової, та ін. Узагальнюючи думки відомих науковців, запропонуємо таке 

визначення мультимедіа – це інформаційно-комунікаційна технологія, що дозволяє 

зберігати та працювати на одному носії з різними типами даних: реалістичними 

відображеннями, статичними й рухомими, високоякісним стереозвуком і, звичайно, 

комп’ютерною графікою, анімацією та широким спектром аудіо- та відеоефектів.  

Слід визнати одну з найважливіших умов модернізації сучасної освіти – підготовку 

вчителів технологій. Враховуючи це, вважатимемо, що учитель технологій має 

характеризуватися не лише високим рівнем предметних знань загальноосвітньої школи, 

але й ґрунтовними здібностями використання у професійній діяльності інноваційних 

засобів і форм – готовністю до застосування отриманих знань і умінь у навчально-

виховній, соціально-педагогічній, науково-методичній та організаційно-управлінській 

діяльності. Зауважимо, що на думку викладачів Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, вчитель, який працює у межах традиційної «крейдяної технології», сьогодні 

суттєво поступається своїм колегам, котрі проводять уроки з використанням мультимедіа-

проектора, електронної дошки та комп’ютера, особливо це стосується викладання 

шкільного курсу «Технології», що вимагає постійного оновлення технічних й 

технологічних засобів навчання. В ІДГУ вважають, що без умінь застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, знань мультимедійних технологій, можливостей 

створення елементів електронно-освітніх ресурсів і вміння орієнтуватися в 

інформаційному сучасному глобальному просторі неможливо стати педагогом-

професіоналом з напряму 6.010103 Технологічна освіта галузі знань 0101 – Педагогічна 

освіта кваліфікаційного рівня «бакалавр», 7.010103 Технологічна освіта галузі знань 0101 

– Педагогічна освіта кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 8.01010301 Технологічна освіта, 

галузі знань 0101 – Педагогічна освіта кваліфікаційного рівня «магістр», запропоновані 

для безперервного навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті на 

факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності (ФУАІД). 

В умовах загально-інформатизованого сьогодення, впровадження мультимедійних 

технології є одним з «важливих» напрямів інноваційних освітніх процесів не тільки в 

ІДГУ, але й у всьому світі. Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах 

одночасної дії графічної, аудіо- та візуальної інформації ці засоби є великим емоційно-

мотиваційним елементом і активно включають увагу студентів, майбутніх учителів 

технологій [7, с. 46].  Застосування мультимедійних технологій здатне підвищити 

ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: 

на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, семінарських, практичних і 

лабораторних заняттях. Запропоновані нами мультимедійні педагогічні програмні засоби 
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(ППЗ), дозволяють сучасному викладачеві у навчально-виховному процесі майбутніх 

учителів технологій Ізмаїльського державного гуманітарного університету, поєднувати 

текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Мультимедійні ППЗ 

слугують для імітації складних реальних процесів саме при викладанні курсу 

«Технології»: ситуації, візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного 

представлення процесів, демонстрація фрагментів передач, фільмів, віртуальних екскурсій 

тощо. Викладачі кафедр нашого факультету (ФУАІД) використовують готові 

мультимедійні засоби, а також створюють власні на основі GIF-анімацій та 3D-анімацій. 

Наголосимо, що у  своєму найвищому прояві, технологія мультимедіа має переростати в 

систему віртуальної реальності, що дозволяє створювати ситуації, реальність або уявність 

яких людина не в змозі визначити. 

Нами було проведено науково-педагогічний експеримент на базі факультету 

управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, в процесі якого було визначено, що всі мультимедійні засоби 

навчання, що використовуються в навчально-виховному процесі майбутніх учителів 

технологій, повинні відповідати системі психологічних, дидактичних і методичних вимог. 

Визначивши при цьому, такі специфічні дидактичні умови: адаптивність до 

індивідуальних можливостей студента, майбутнього вчителя технологій тощо; 

інтерактивність у процесі їх практичного навчання і застосування технічних засобів; 

реалізація великих можливостей комп’ютерної візуалізації практично всієї навчальної 

інформації; розвиток інтелектуального потенціалу студентів, майбутніх вчителів; 

системність і структурно-функціональна зв’язаність представлення навчального матеріалу 

в навчально-виховному процесі; забезпечення повноти (цілісності) і безперервності 

дидактичного циклу навчання при викладання всіх, без винятку, предметів [4]. Поряд із 

дидактичними й методичними вимогами також нами виявлено ряд психологічних вимог, 

які впливають на успішність і якість створення та застосування мультимедійних засобів 

навчання [3, с. 95].  

Завдяки активному розвитку науково-технічних засобів мультимедійні технології 

можуть застосовуватися при проведенні майже всіх видів навчальних занять у процесі 

підготовки сучасних учителів технологій, згідно їх індивідуального навчального плану. 

Великі можливості для цього мають навчальні дисципліни «Методика навчання 

технологій», «Системи технологій» та інші дисципліни і спецкурси методичного 

спрямування щодо навчання майбутнього вчителя технологій. Ретельний аналіз наукової, 

педагогічної літератури, реалізація передового інноваційного педагогічного досвіду та 

багаторічний стаж викладання дозволили нам виділити кілька основних аспектів 

застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі при проведенні різних видів 

занять [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Викладачі ФУАІД в сучасних мультимедійних лекційних аудиторіях 

використовують замість дошки та крейди потужний інструмент для представлення 

інформації в різноманітній формі (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео та ін.) [5, 

с. 23]. Як джерело ілюстративного матеріалу в цьому випадку найбільш зручно 

використовувати HTML документи, саме запропонована нами експериментальна 

інтерактивна система ЕОР виконує важливу інформаційну функцію - відсутня велика 

необхідність ведення студентами конспектів, оскільки вся навчальна інформація може 
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надаватися їм в електронному вигляді, і розміщена в електронно-освітньому середовищі, 

Електронний ресурс http://smirnova.eor.by/index.php/slovnyky-2 (мал.1). 

 
Мал. 1. Експериментальна інтерактивна система ЕОР 

Мультимедійні лекції можна використовувати для викладання практично всіх 

курсів спеціальності «Технології» в ІДГУ, в будь-якому навчальному закладі України, й 

іншої держави. Якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на 

активізацію пізнавальної діяльності, як показує практика і проведене нами дослідження, 

істотно зростає. Для визначення ефективності використання мультимедіа технологій на 

лекційних курсах та їх впливу на активізацію пізнавальної діяльності, психофізіологічний 

стан студентів, майбутніх учителів технологій, були виділені два контрольних курси на 

факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності, однакові за 

кількісним складом й успішністю. Одному курсу (4 курс, 1 потік) читалися лекції з 

предмету «Теорія та методика навчання технологій» із застосуванням мультимедійних 

технологій, другому курсу (4 курс, 2 потік) – традиційно. Загальний курс включав 150 

години (5 кредитів), експеримент тривав 12 тижнів (24 години лекційного курсу, по 2 

години на тиждень). З метою виявлення реального стану засвоєння студентами знань було 

проведено 2 зрізи рівнів навченості, результати яких відображають якість засвоєння 

навчального матеріалу.  

Перший зріз було зроблено одразу після вивчення першої теми, другий – через 

певний проміжок часу (4 тижні), після вивчення останньої теми. Тобто I зріз відображає 

якість засвоєння навчального матеріалу, а II зріз – якість збереження його в пам’яті 

студентів, майбутніх учителів технологій. У результаті проведеного дослідження 

відзначено позитивний відсоток гальмування процесу забування і стабілізацію кривої 

відтворення навчальної інформації студентами з часом (мал. 2); явно виявлена тенденція 

зростання темпів засвоєння знань студентами експериментальної групи спеціальності 

«Технологія», яким читалися лекції з використанням мультимедіа, що також має активний 

позитивний вплив на підвищення рівня міцності знань студентів факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності.  

Важливим моментом тут є використання мультимедійних засобів для підвищення 

наочності інформації до такої міри, яка не йде в порівняння з використанням звичайних 

«паперових» підручників. Створені силами університету електронні підручники з великим 
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успіхом застосовуються як на заняттях різних типів, так і в ході самостійної підготовки 

майбутніх учителів технологій. 

 
Мал. 2. Тенденція зростання темпів засвоєння знань студентами 

 експериментальної групи 

Таким чином, розглянуті основні аспекти використання мультимедійних 

технологій у навчально-виховному процесі майбутніх учителів технологій Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету дозволяє істотно та інноваційно підвищити 

ефективність навчального процесу. За результатами нашого дослідження можемо 

стверджувати, що відпрацювання методики використання мультимедіа у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів технологій вказують на сучасну доцільність 

професійного використання мультимедійних технологій. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Останнім часом найбільш вживаними педагогічними термінами стали особистісно 

зорієнтоване навчання, нетрадиційні форми науково-методичної роботи, інтерактивні 

технології. У процесі тривалого розвитку теорії і практики навчання математики систему 

вправ і завдань, спрямованих на засвоєння теоретичного матеріалу, формування 

обчислювання та логічних міркувань розробляли провідні українські вчені 

М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король, В. А. Онищук, О. Я. Савченко, М. Скворцова 

та ін. 

Мета статті – визначення впливу дидактичних засобів інтерактивного характеру на 

рівень навчальної діяльності учнів початкових класів. Зазначимо, що суть інтерактивних 

технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії усіх, хто навчається. Це 

співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і 

вчитель, і учні є суб’єктами. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу 

навчання, лідера групи учнів. У процесі застосування інтерактивних технологій, як 

правило, моделюють реальні життєві ситуації, пропонують проблеми для спільного 

вирішення, застосовують рольові ігри. Тому ІТН найбільше сприяють формуванню в 

учнів умінь і навичок, виробленню особистісних цінностей, створюють атмосферу 

співробітництва, творчої взаємодії в навчанні. Дуже важливо, щоб усі учасники 

навчального процессу сприйняли мету заняття як свою особисту. Цього можна досягти за 

допомогою інтерактивних методик, лише спільним визначенням мети. 

Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише засіб для 

досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й 

доброзичливості, дає змогу дійсно реалізувати особистісно зорієнтоване навчання. 

Опрацювавши наукову  та методичну  літературу з проблеми дослідження, ми визначили 

науково-теоретичні засади інтерактивних технологій навчання математики в початкових 

классах. Довели, що інтерактивна вправа має займати центральну частину заняття (50-

60 % часу на уроці), її метою є практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення 

поставлених цілей уроку. 

Під час її проведення обов’язковою є така послідовність роботи: 

•  інструктування, під час якого вчитель розповідає учням про цілі вправи, правила, 

послідовність дій і кількість часу, відведеного на виконання завдань; запитує, чи все 

зрозуміло учасникам (2-3 хв.); 

•  об’єднання учнів у групи та розподіл ролей (1-2 хв.); 

• завдання, під час якого є організатором, помічником, ведучим дискусії; надання 

учасникам максимуму можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці (5-15 

хв.); 

•  презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.); 

• рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що 

досягається спеціальним обговоренням або за допомогою інших прийомів (5-15 хв.). 
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Зазначимо, що рефлексія є природним невід’ємним і найважливішим компонентом 

інтерактивного навчання на уроці, саме вона дає можливість учням і вчителю усвідомити, 

чого вони навчилися; оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального 

матеріалу і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання; побачити 

реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи. У процесі дослідно-

експериментальної роботи у Бросківській ЗОШ І-ІІІ ст. ми впевнилися, що серед 

центральних інтерактивних вправ найбільш доцільними є: «Ажурна пилка», «Читання з 

передбаченням», «Пошуки людського скарбу», «Пішохідний тур», метод «Прес», «Обери 

позицію», «Добре – погано», «Навчаючи – вчуся» тощо. 

Підсумовуючи всі етапи інтерактивного уроку, починаємо розуміти глибину підходів до 

вдосконалення сучасного уроку. Адже суть інтерактивного навчання в тому, що 

навчальний процесс відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. 

Завданнями експерименту було визначення впливу використання інтерактивних методів  

на уроках математики на навчальну діяльність учнів. У дослідженні брали участь учні 

других класів: 2-А – експериментальний клас; 2-Б – контрольний. На початку 

експерименту з учнями досліджуваних класів провели типовий урок математики. Було 

виявлено, що протягом даного уроку учні були інертні, неактивні. Наприкінці уроку 

визначили рівень активності навчальної діяльності учнів на основі відповідей дітей та їх 

активності. Виявлено, що в експериментальному класі високий рівень активності мають 2 

учні; середній – 12 учнів; низький – 6 учнів. В контрольному – високий рівень у 2-ох 

учнів; середній – 13 учнів; низький – 5 учнів. Дали ми використовували дидактичний 

матеріал, вивчаючи упродовж двох тижнів ефективність інтерактивного уроку  

математики, тоді як у контрольному проводилися типові уроки математики. Далі 

отримали такі результати: в експериментальному класі високий рівень активності мають 4 

учні; середній – 13 учнів; низький – 3 учні; у контрольному: високий рівень – 2 учні; 

середній – 13 учнів; низький – 5 учнів. Отже, рівень активності підвищився лише в учнів 

експериментального класу. Зобразимо динаміку активності навчальної діяльності учнів 

експериментального класу. 
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Отже, використання інтерактивних технологій на уроках математики призвело до 

підвищення рівня активності навчальної діяльності учнів. Проведене педагогічне 

спостереження та експеримент підтвердили позитивний вплив інтерактивних технологій 

на уроках математики на якість знань і вмінь учнів початкових класів. Таким чином, 
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застосування  інтерактивних технологій на уроках математики підвищує мотивацію 

математичної діяльності, активізує набуті знання та спонукає до активізації пізнавального 

інтересу й застосування творчого підходу під час вивчення математики. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 

 ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Формування екологічних знань та компетентності особистості майбутніх 

спеціалістів неможливо відокремити від процесу підготовки фахівців з вищою освітою. 

Така освіта у вищій школі має завданням сформувати екологічну свідомість і екологічний 

стиль мислення, почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища 

майбутніх спеціалістів будь-якої професії. Тому система останніх розгортається в 

єдиному екологічному просторі вищого навчального закладу. Зокрема, навчальні 

діяльність передбачає вивчення певного мінімуму навчальних дисциплін. Причому на її 

зміст і характер також впливає можливість використання методів самостійної роботи і 

роботи під керівництвом викладача. Щодо практичної діяльності, то вона забезпечує 

формування переконань у тому, що отриманні знання не даремні. 

Значення цього виду діяльності для формування екологічних знань визначається 

можливістю майбутнього фахівця відчути відповідальність за якість своєї професійної 

підготовки безпосередньо на практиці, при  взаємодії з людьми. Науково-дослідницька 

діяльність спрямована на розширення особистого простору, даючи можливість включити 

в  нього не тільки вузькоспеціальні відносини, але й ставлення до себе як до творчої, 

цікавої особи. Водночас вона допомагає процесу включення студента в робочий 

екологічний простір  вищого навчального закладу. Ще один вид діяльності – організація 

вільного часу. Його значення полягає у прискоренні можливості встановлення 

демократичних взаємин між викладачем і студентом. Важливо, щоб характер і зміст цієї 

діяльності визначалися характером і змістом майбутньої  професії студента.  Показником 

культури організовуваної  навчальної діяльності є відносини пошани, свободи вибору 

форм організації, контролю за діяльністю, відповідальність кожного за якість роботи, що 

проводиться.  Екологізація навчальної  діяльності передбачає виділення  екологічних 

аспектів практично в усіх темах навчальних дисциплін. 

Поняттям екологічної діяльності охоплюються різні види діяльності в матеріально-

практичній і теоретичній сферах, які охоплюють вивчення, освоєння, перетворення і 

збереження природного середовища. Отже, це,  з одного боку, найбільш розгалужена 

царина діяльності, а з іншого – та сфера, яка є засадою первинного життєзабезпечення 

людини. Екологічна діяльність нині – обов’язкова, а здебільшого – одна з основних 
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складових будь-якої сфери людської діяльності: промислового виробництва, енергетики, 

сільського й лісового господарства, транспорту, наукових досліджень, військової справи, 

культури, релігії та ін. У практичній площині екологічна діяльність – це виробнича 

діяльність людини, орієнтована на перетворюючі й природоохоронні цілі. Тому в ідеалі 

природокористування має відповідати принципам нового екологічного мислення, 

найсучаснішим науковим розробкам, чітким  природоохоронним юридичним нормам і, 

ґрунтуючись на них, грамотно впливати на виробничу діяльність, передбачаючи її 

можливі негативні наслідки [2, с. 260]. 

Діяльність в природному середовищі закріплює способи, уміння, навички 

екологічно орієнтованої взаємодії людини з природою. Об’єктивною засадою  діяльності в 

природі є закони природи й етичні норми поведінки. Філософи відводять велику роль 

діяльності в природі, стверджуючи, що чуттєво-предметна діяльність є основою єдності 

людини з природою. Принагідно підкреслюється, що дійсна єдність людини і природи 

складається і розгортається в діяльності, що відповідає цілям людського культурного 

розвитку, в якій людина збагачує свої сутнісні сили, розвивається як культурна істота. 

Така діяльність має універсальний характер, тобто забезпечує різносторонню взаємодію 

людини з природою, і тим самим широке привласнення як її багатств, так і досвіду 

позитивного ставлення до неї. Саме така діяльність в екологічній культурі суспільства 

отримала статус  екологічної діяльності [1, с. 475]. 

Слід зазначити, що у філософії і глобальній екології ще не утвердилося однозначне 

уявлення про поняття екологічної діяльності. Але однозначно можна стверджувати, що 

воно відображає екологічний аспект усіх видів матеріальної та духовної діяльності, 

спрямованих на підтримку оптимальної взаємодії суспільства з природою. Притому така 

діяльність тісно пов’язана  з екологічною свідомістю, оскільки скеровується останньою. 

Важливим компонентом екологічної свідомості є емоції й відчуття як передумова 

становлення переконаності особистості в необхідності змінити ставлення до природи 

відповідно до засвоєних знань. Під цим оглядом екологічна проблема виявляється єдністю 

екологічних знань та їх емоційного переживання. Опанувавши системою відносин  зі 

світом природи, освоюючи і застосовуючи в поведінці правила і норми взаємодії з 

природними об’єктами, індивід набуває елементів екологічної вихованості й освіченості 

[3, с. 254]. 

Становлення екологічної культури студентської молоді означає, що вироблені 

суспільством норми ставлення до природи і необхідність їх запровадження у власній 

поведінці студентів набувають для кожного з них особливої цінності. Це відбувається в 

тому випадку, якщо студент не просто пізнає правила ставлення до природи, а усвідомлює 

їх необхідність на підставі особливим чином сконструйованої  системи знань, яка має 

статус переконань, і переживає значущість їх дотримання, приймає їх як особистісно 

значущі. Завдяки цьому освоєні цінності екологічної культури перетворюються в ціннісне 

ставлення молодої людини до природних об’єктів, що виражає найважливішу складову 

екологічної культури студентства [7, с. 150]. 

Все більшого значення останнім часом у царині екологічної діяльності набуває 

розробка її теоретичних засад. У сфері теоретичної екологічної діяльності в сучасних 

умовах однаково високі вимоги висуваються як до загальної концепції 

природокористування, так і до системи знань її прикладних дисциплін, а також їх 

упровадження в практику. Оптимізація взаємовідносин суспільства і природи (включаючи 
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еквівалентний обмін речовини з природою) неможливі не лише без відповідного 

технологічного забезпечення, а й без високого рівня екологічних знань і відповідної 

поведінки, тобто без належної екологічної культури. Отже, подолання екологічної кризи, 

яка вразила сучасну цивілізацію, в новітніх умовах може здійснюватися тільки в межах 

сформованості екологічної культури як особливої специфічної і водночас найістотнішою 

форми культури загалом. 

Як зазначають фахівці, значна частина молоді погано орієнтується в питаннях 

природокористування, не розібралася в суті екологічного апокаліпсису України. 

Наприклад, відповідаючи на питання «Якщо ви вважаєте за необхідне поглиблювати 

екологічні знання, то навіщо вони вам потрібні?», тільки 6,9 % заявили про їхню 

необхідність для того, щоб з розумінням брати участь в екологічній діяльності. Інші 

відповіді були такими: 50 % опитуваних зазначили, що для загального розвитку; 38,1 % – 

що екологічні знання є однією з умов здорового способу життя; 28,7 % – що такі знання 

допомагають самостійно розбиратися в екологічній обстановці; 20,3 % – що це 

задовольняє їхній інтерес до життя природи і проблем навколишнього середовища; 11,4 % 

– що знання знадобляться у виробничій діяльності; 5,4 % – що ці знання сприяють 

засвоєнню навчальних предметів; 2,8 % – щоб не відставати від друзів, які нерідко 

говорять про охорону природи [10, с. 36]. Як бачимо, між усвідомленням необхідності 

поглиблення екологічних знань та їх практичним застосуванням  – велика дистанція. 

Одержані під час соціологічного дослідження відповіді можуть здатися дещо 

дивними, але тільки на перший погляд, адже вони разом з відповідями на інші 

запропоновані питання анкети свідчать про низький рівень екологічної свідомості 

студентської молоді. З огляду на це цілком очевидно, що перед екологічної освітою й 

вихованням стоїть передусім завдання формування установок на екологічно правильну 

поведінку студентів. Остання, своєю чергою, тісно пов’язана  з проблемою виховання 

екологічних потреб, оскільки формування стійкої установки можливе лише за наявності 

тієї чи іншої потреби як стимулу до дії. Відтак гранично гостро постає проблема 

виховання таких духовних потреб, як: розгляд природи як неперехідної цінності 

людського спілкування; контакт з природою, насолодження її  красою; пізнання природи; 

порівняння свого існування з повнотою життя природи [11, с. 576]. Тільки вихована на 

цих ідеях особистість зможе екологічно зважено поводитись у навколишньому 

середовищі. Ще одна детермінанта поведінки й діяльності людини – ситуація, в якій 

відбувається задоволення потреби, що з’являється. Такою ситуацією для людини є 

середовище, яке впливає на неї – тобто суспільство. Тому ми повинні розглядати 

екологічне виховання  як безперервний  процес, що має починатися з раннього віку і 

тривати постійно й цілеспрямовано впродовж усього життя людини. 

Екологічна діяльність має бути не тільки «стрижневим» елементом здобуття 

екологічної освіти, але й формування екологічних переконань. Невипадково висхідний 

принцип залучення  людини до екологічних знань – це принцип єдності пізнавальної та 

практичної діяльності. Багатогранна екологічна діяльність  має різні виміри: вважається 

могутнім стимулятором розумової діяльності; є надійною основою практичного 

застосування опробуваних екологічних знань,  отриманих у навчальному закладі або 

почерпнутих з науково-популярної літератури та інших джерел; викликає потребу в 

набутті й використанні нових знань, оскільки в ході екодіяльності виникає чимало нових 

питань про життя природи. Життєвий досвід переконливо доводить, що екоголо-
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пізнавальні потреби й інтереси людей  перебувають у прямій залежності від ступеня їх 

включення в практичне вирішення завдань охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання [9, с. 308]. 

З огляду на це виховну систему вищих навчальних закладів треба суттєво 

перебудовувати і вдосконалювати, орієнтуючись на теоретичну модель виховного 

процесу в сучасній вищій школі. В основу моделі має бути покладений діяльнісний підхід 

до виховання, який передбачає зміну форм навчального процесу у вищій школі в напрямі: 

переходу від власне навчання до професійного самовираження в реальних умовах 

трудової діяльності; розвиток особистісного потенціалу суб’єкта в результаті набуття 

пізнавального досвіду шляхом розв’язування різних за змістом предметно-практичних 

задач; здатність студентів до сумісної професійно-навчальної роботи з іншими 

учасниками та вміння оцінювати роботу іншого і через його думку – свою власну 

діяльність; методично-доцільне керівництво цим процесом. Отже, формування 

відповідальності студентів вищих технічних навчальних закладів слід здійснювати у 

конкретній діяльності, в ситуаціях відповідальності молодої людини за свої вчинки. В 

центрі моделі ми ставимо екологічне виховання, серцевиною якого є екологічна 

відповідальність студента за збереження довкілля. Концептуальний аналіз основних 

системоформуючих ідей майбутнього України доводить, що наше суспільство може 

досягти консенсусу лише на основі розв’язання спільних екологічних проблем, бо перед 

загрозою світової катастрофи не мають значення релігійні, політичні, економічні 

проблеми. 
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