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РОЗДІЛ І    ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ОСВІТИ 
 
 
 

 
УДК 378.14 Баріхашвілі І.І., 
 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ 
ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
У даної статті розглядається структурно – функціональна модель системної 

організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. 
У державних документах про освічу в Україні передбачено суттєвий перегляд 

концепції розвитку сучасної системи освіти, яка повинна визначати сукупність якостей та 
рівень професійної компетентності майбутніх фахівців, готовність їх досягти в 
майбутньому суспільстві рівня, адекватного здібностям, умінням та кваліфікації. 
Принципові зміни в сучасному соціально-економічному розвитку України вимагають 
значного підвищення творчого потенціалу і конкурентоспроможності випускників вищих 
навчальних закладів, особливо педагогічного напряму. 

Нова парадигма освіти розглядає самостійну навчальну роботу студентів як 
неперервний процес формування професійної майстерності майбутнього педагога. 
Підвищення вимог до професійно-педагогічної підготовки вчителя передбачає визначення 
наукових основ організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів як 
динамічного процесу, що активно впливає на якість фахової самоосвіти та майбутньої 
професійної діяльності, саморозвиток особистості загалом. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить про значний 
інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників до проблеми самостійної роботи студентів. 
Розглядаються питання класифікації видів самостійної роботи (І.І.Малкін, В.О.Онищук, 
П.І.Підкасистий), формування самостійності студентів у процесі навчання (Л.Л.Головко, 
Н.І.Дідусь, В.А.Козаков. Н.Г.Сидорчук, І.А.Шайдур). організаційних та педагогічних 
аспектів самостійної роботи студентів (ВМ.Буринський, М.І.Сичова. М.М.Солдатенко, 
І.М.Шимко); особистісної орієнтації самостійної роботи (Г.С.Адамов, В.В. Луценко. В.Ф. 
Паламарчук). Проблемі підвищення ефективності самостійної роботи студентів 
присвятили свої дослідження Л.I.Гоженко, М.М.Іванишин, В.О.Тюріна, Ю.Ю.Щербань, 
В.В.Ягупов. В.І.Ян; шляхи організації самостійної роботи визначаються в публікаціях 
А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, В.А.Козакова, І.Я.Лернера, Н.Г.Ничкало,  П.І. 
Підкасистого та ін. Визначається роль викладача в організації самостійної роботи, 
приділяється увага управлінню пізнавальною діяльністю. 

Хоча заочна форма навчання у вищих навчальних закладах с однією з 
розповсюджених організаційних форм освіти, проблема організації самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання філологічних факультетів університетів ще не була 
предметом спеціального дослідження. Для цієї категорії студентів недостатньо розроблені 
теоретико-методологічні й методичні основи організації заочного навчання. Існуючі 
підручники й науково-методичні посібники неповно враховують специфіку заочної форми 
навчання, недостатньо сприяють формуванню в студентів умінь і навичок, професійної 
самоосвіти. її мотивації, не спрямовані на розвиток  особистісних якостей і не 
забезпечують придбання належного професійного досвіду кожним студентом-заочником. 

Недостатня підготовка студентів заочної форми навчання до самоосвіти й 
майбутньої професійної діяльності спричинена перевагою в навчально - виховному 
процесі традиційних методів, форм і засобів, що недостатньо враховують психолого-
педагогічні й методичні особливості цієї форми навчання. 
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Аналіз розвитку сучасної вищої педагогічної освіти дав змогу виявити ряд суттєвих 
суперечностей між: 

- соціальною значущістю заочних форм професійної підготовки майбутніх 
учителів та відсутністю системного підходу до організації навчального процесу заочного 
навчання на філологічних факультетах педагогічних університетів; 

- постійно зростаючою за обсягом науково-практичною інформацією, щo 
ускладнюється за змістом та обсягом, і недостатньою мобільністю навчальних планів, 
посібників, методик і форм підготовки майбутнього вчителя: 

- високою ефективністю індивідуалізації самостійної навчальної діяльності 
студентів і відсутністю конкретного методичного інструментарію, що дав би змогу 
систематично використовувати сучасні педагогічні технології. 

Крім того, наші дослідження показали, що істотного підвищення ефективності 
самостійної роботи студентів заочної форми навчання філологічних факультетів 
педагогічних університетів можна досягти тільки тоді, коли вся організація ціп роботи 
буде носити цілеспрямований і системний характер. Тому до завдань нашого дослідження 
входила розробка структурно-функціональної моделі системної організації самостійної 
роботи студентів. 

Під поняттям „система" розуміємо особливий клас реально існуючих об'єктів, які 
мають специфічні властивості, що складаються із сукупності елементів, які знаходяться в 
співвідношеннях і зв'язках один з одним. Системний підхід останнім часом набув 
поширення як методологія наукового пізнання й практики. Спираючись па досвід 
зарубіжної та вітчизняної науки, проблеми системного підходу досліджували П.К. Анохін, 
І.В. Глауберг, В.П.Кузьмін, В.Н.Садовський. Л.І.Уємов. В.Г.Юдін та ін. У їхніх працях 
системний підхід обґрунтовується на основі принципу системності, який передбачає 
цілісність, структурну впорядкованість, взаємозв'язок елементів системи. Цей принцип 
також передбачає, що явище об'єктивної дійсності слід розглядати з позицій 
закономірностей системного цілого та взаємодії його частин. 

Із погляду системного аналізу  самостійну роботу можна уявити як штучну 
складноорганізовану й керовану систему, для оптимізації функціонування якої доцільно 
використовувати принципи системного підходу. Методи системного аналізу вже багато 
років з успіхом застосовуються для вдосконалення функціонування складних 
економічних, промислових і військових систем, використовуються вони й для підвищення 
ефективності навчально-виховних процесів. 

Система організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
будується нами з урахуванням таких положень: 

- система організації самостійної роботи мусить ураховувати індивідуальні 
психологічні особливості студентів; 

- педагог має враховувати попередній практичний досвід студентів, досягнутий 
ними рівень психолого - методичної і лексичної підготовки; 

- система повинна "озброювати" студентів заочної форми навчання необхідним 
запасом знань для успішного пошуку інформації за допомогою сучасних комп'ютерних 
технологій; 

- самостійну роботу студентів система не повинна розглядати тільки як 
індивідуальну діяльність суб'єкта навчання, а має виходити з того, що будь-яка самостійна 
навчальна робота студента відбувається за безпосередньої або опосередкованої участі 
педагога. 

Отже, проблему підвищення ефективності самостійної роботи студентів заочної 
форми навчання можна буде успішно вирішувати тільки в тому випадку, якщо система 
організації їх самостійної діяльності спиратиметься на сукупність організаційно-
методичних заходів, здійснюваних навчально-методичними підрозділами й педагогічним 
складом вузів. Для розробки структурно-функціональної моделі такої системи був 
проаналізований досвід створення подібних моделей, накопичений у загальній та 
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професійній педагогіці, який показав, що поняття ..модель" різними дослідниками 
трактується й використовується по-різному. Дж.Тернер відзначає, що „термін ..модель" у 
суспільних науках використовується дуже невизначено. У сучасних науках модель - це 
спосіб наочної демонстрації певного явища в такий спосіб, щоб показати його якості і а 
їхній взаємозв'язок"  [9. 115]. 

Моделювання в останні десятиріччя XX ст. досить широко використовується в 
педагогіці, оскільки дозволяє виділити загальні й істотні зв'язки, характерні для предмета 
дослідження, допомагає сформувати наочний образ тих логічних зв'язків, які властиві 
основним компонентам досліджуваної проблеми або проектованій системі. 

Як вважає О.П.Мєщанінов, модель с способом існування знань, а моделювання 
організаційно-педагогічних систем є найактуальнішим напрямом розвитку педагогічної 
науки [7]. 

У кожній науковій сфері формуються свої уявлення про структуру й способи 
зображення таких моделей і розробляються свої вимоги до їх змісту. Так. І.А.Зязюн і 
Р.М.Сагач висувають такі вимоги до розробки дидактичної моделі: 

- вона має бути об'єктивною (відображати суть); 
- суб'єктивною (відображати об'єкт з урахуванням тезаурусу реципієнта); 
- нормативною (відображати бажане); 
- інтерактивною (передбачати діалог зі студентом); 
-адаптивною (пристосовуватися до індивідуальних особливостей людини, 

передусім до рівня різновидів її досвіду); 
- відкритою (передбачати проективно-технологічну нормотворчість діяльності 

реципієнта) [3, 124]. 
О.П.Мєщанінов підкреслює, що застосування імітаційних, діючих моделей в 

університетській освіті є критеріальною ознакою її інноваційності. 
Авторська модель крім структури, повинна мати певний зміст. Складові елементи 

розробленої нами організаційної моделі повинні: 
- відображати необхідність вивчення й аналізу даних про психологічні особливості 

студентів заочної форми навчання, які забезпечують урахування особистих якостей 
студентів; 

- модель повинна передбачали заходи щодо виявлення рівня психологічної, 
методичної, лексичної підготовки студентів; 

- враховуючи, що основна категорія студентів заочної форми навчання поєднує 
навчання і роботу,  модель повинна передбачати можливість виявлення повноти й чіткості  
формування життєвих планів студентів, їхню професійну спрямованість, оскільки  цей 
соціально-психологічний чинник впливає на рівень самостійності кожного студента; 

- у зв'язку з тим, що система організації самостійної роботи спрямована на 
підготовку фахівців - філологів, ефективність професійної діяльності яких значною мірою 
визначається рівнем їх лексичної підготовки, важливо, щоб у ході функціонування 
системи організації самостійної роботи передбачалася можливість систематичної оцінки 
такого рівня в кожного студента, а при необхідності і всієї групи; 

- студентам заочної форми навчання доводиться самостійно знаходили значний 
обсяг навчальної інформації. Для нього вони повинні володіли певним запасом знань про 
прийоми й методи пошуку такої інформації з використанням сучасних комп’ютерних 
технологій. Отже, структура моделі повинна передбачали можливість організації та 
проведення цільового тематичного навчання: 

- як би ретельно не опрацьовувалася модель структури і змісту системи організації 
самостійної роботи студентів, вона не зможе відображали всі особливості, властиві 
самостійній роботі з кожної наукової дисципліни, передбаченої програмою університету. 

Така диференціація повинна здійснювалися педагогами, які проводять певний 
навчальний курс шляхом відбору відповідної тематики індивідуальних завдань і методів 
навчання. Для того, щоб у них була можливість індивідуалізувати самостійну роботу 
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студентів з урахуванням їх особистих властивостей, у системі передбачаємо відповідні 
компоненти. 

Нами запропонована модель системної організації самостійної роботи студентів 
заочної форми навчання філологічних факультетів педагогічних університетів, яка 
реалізована в педагогічній практиці МДУ імені В.О.Сухомлинського. 

Структурно система складається з десяти взаємопов'язаних елементів. 
Розглянемо призначення кожної з підсистем, об'єкти їх „входу", „виходу" й 

порядок функціонування. Зі схеми помілію, що початковим моментом функціонування 
системи є вхідне комплексне психологічне тестування після зарахування в університет на 
заочне навчання. Воно проводилося в ході настановної сесії методистом заочного 
навчання. До комплекту тестів входять такі методики: 

1. Тест Голанда. 
2. Тест вивчення темпераменту. 
3. ДДО (диференційно-діагностичний опитувальник). 
На „виході" цієї підсистеми отримано кількісну інформацію з урахуванням таких 

характеристик особистих властивостей кожного студента: 
- дані про ступінь орієнтації його інтересів залежно від предмету праці (людина-

людина; людина-техніка; людина-знакова система; людина-природа; людина-художній 
образ); 

- дані про структуру темпераменту особи, співвідношення провідних 
характеристик його нервової системи (сили, слабкості, рухливості і інертності типу 
нервової діяльності); 

- характеристику типології спрямованості особи залежно від особливостей 
емоційної сфери, переваги занять, сфери діяльності, характеру домінуючих навичок, 
структуру інтелекту, превалюючих інтересів та інших важливих властивостей особистості, 
що зумовлюють ефективність теоретичної и практичної роботи, яку доводиться 
виконувати людині самостійно. 

Тестування і розрахунки коефіцієнтів, що визначають рівні методичної, 
психологічної та загальної готовності кожного студента (Км, Кп, і Кз) за розробленою 
методикою, здійснювали викладачі психолого-педагогічних дисциплін та розробленого 
спецкурсу. „Виходом" цієї підсистеми є такі показники: 

- коефіцієнти методичної підготовки кожного студентка до самостійної роботи 
(Км); 

- коефіцієнти психологічної підготовки кожного студента до самостійної роботи 
(Кп); 

- коефіцієнти загальної підготовки студентів до самостійної роботи (Кз). 
Третя підсистема забезпечила визначення рівня сформованості й професійної 

спрямованості життєвих планів студентів. Для цього використано тестову методику, 
розроблену В.Павловим („Ваша готовність до саморозвитку"). Збір і обробка даної 
інформації здійснювалися викладачем, який проводить заняття зі спецкурсу „Самостійна 
робота студентів-заочників як основа їх особистісно-професійного саморозвитку". 

„Виходом" цієї підсистеми є: 
-- результати, одержані після обробки тесту „Ваша готовність до саморозвитку"; 
- інформація про професійну спрямованість діяльності студентів заочної форми 

навчання та їх подальші життєві плани, одержана на основі обробки результатів 
анкетування й даних, отриманих у відділі кадрів університету. 

Функціональна спрямованість четвертої підсистеми пов'язана з визначенням рівня 
лексичного розвитку студентів. 

П'ята підсистема функціонально спрямована на збір і накопичення вихідної 
інформації для подальшої індивідуалізації самостійної роботи заочної форми навчання. З 
цією метою в ході констатувального експерименту нами була розроблена персональна 
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карта для кожного студента заочної форми навчання, в яку заносилися дані, що надходили 
з перших чотирьох підсистем. 

„Виходом" цієї підсистеми є такі показники: 
- узагальнені коефіцієнти рівня лексичного розвитку кожного студента (КРЛР); 
-окремі коефіцієнти рівня лексичного розвитку для характеристики розуміння 

емоційно-моральної,  інтелектуальної й побутової сфер людини (Кем, Кі, Кп); 
- рекомендовані теми завдань у відповідності до виявлених показників. 
Призначення шостої підсистеми організація консультаційного центру для цільових 

методичних інструктажів професорсько-викладацького складу та індивідуальних 
консультацій студентів заочної форми навчання. "Виходом" цієї підсистеми є "Положення 
про роботу  консультаційного центру", в якому визначені  обов'язки   керівника,  мета,  
завдання  та  порядок  функціонування Центру. Положення розглянуто та затверджено на 
засіданні вченої ради МДУ імені В.О.Сухомлинського. 

"Виходом" сьомої підсистеми с підготовка й проведення індивідуальних спецкурсів 
та спецсемінарів. 

"Виходом" восьмої підсистеми с організація і проведення додаткових консультацій 
зі студентами заочної форми навчання, а також цільових тренінгів, спрямованих на 
корекцію виявлених відхилень у методичній, психологічній та лексичній готовності 
студентів заочної форми навчання до самостійної роботи. 

"Виходом" дев'ятої підсистеми с комплект індивідуальних завдань до контрольних 
і курсових робіт, котрі розробляє кожен викладач зі свого предмету після ознайомлення з 
персональними картками обліку кожного студента заочної форми навчання філологічних 
факультеті. 

Система починає функціонувати з першого семестру, а здобута в ході її 
функціонування інформація служить зворотнім зв'язком для внесення корегувань і 
уточнення роботи кожної із підсистем протягом усього навчально-виховного процесу в 
університеті. Ці корегування і є "виходом" десятої підсистеми. 

Розробка структурно-функціональної моделі дала змогу чітко виявити 
організаційно-педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи студентів 
заочної форми навчання філологічних факультетів. 

Внаслідок реалізації такої системи у педагогічного складу університету з'явилася 
можливість систематично одержувати випереджаючу інформацію про особистісні 
особливості студентів заочної форми навчання та індивідуалізувати зміст і спрямованість 
їх самостійної навчальної діяльності з урахуванням них даних. 
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УДК 37.013.556                                                              Бельмаз Я.М. 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У США 

 
У статті розглядається аналіз підготовки викладачів вищої школи у США за 

програмою PFF. 
Рівень підготовки викладачів вищої школи є актуальною проблемою для багатьох 

країн світу. Останнім часом запроваджуються нові підходи до її вирішення, 
розробляються сучасні програми, заохочується постійний професійний розвиток 
професорсько-викладацького складу, зосереджується увага на всіх видах діяльності 
викладача ВНЗ. 

У США було розроблено програму «Підготовка майбутніх викладачів» (Preparing 
Future Faculty – PFF), яка є новим підходом до підготовки докторів наук, які планують 
свою майбутню кар’єру в якості викладача вищої школи. Ця програма була започаткована 
на початку 1990-х років Асоціацією американських коледжів та університетів (The 
Association of American Colleges and Universities – AAC&U) і Радою аспірантур 
(докторантур) (The Council of Graduate Schools – CGS). 

Аналізу підготовки викладачів вищої школи у США за програмою PFF присвячено 
чимало робіт американських педагогів, таких як К. Адамс (K. Adams), Л. Сейдел (L. 
Seidel), В. Бенасси (V. Benassi), Дж. Гаффс (J. Gaffs), А. Прюіт-Логан (A. Pruitt-Logan), Л. 
Сімс (L. Sims), Д. Денеке (D. Denecke) та інші. 

Мета даної статті – проаналізувати основні проблеми, з якими стикаються молоді 
фахівці після закінчення докторантури та розглянути головні напрями, за якими готують 
викладачів вищої школи у США згідно програми PFF. 

Отже, головними причинами ініціації нової парадигми у підготовці педагогів, які 
працюють у сфері вищої освіти, стали дослідження, проведені серед викладачів та 
майбутніх викладачів ВНЗ з метою з’ясувати ступінь задоволеності рівнем підготовки до 
кар’єри педагога вищої школи. Ці дослідження свідчили про невідповідність того, чому 
навчають у докторантурі, і тим, що очікує  майбутніх докторів наук в період їх 
безпосередньої роботи. Найчастіше молоді фахівці відчувають себе непідготовленими до 
інших аспектів діяльності, окрім дослідницької роботи [1, c.111]. 

Таким чином, програма «Підготовка майбутніх викладачів» ставить за мету 
підготувати педагогів вищої школи не лише до наукової діяльності, а й до інших ролей. 

Кетрін Адамс виділяє чотири основних напрямки підготовки майбутніх докторів 
наук, які планують працювати в якості викладачів ВНЗ: 

1) викладання; 
2) наукова (дослідницька) діяльність; 
3) суспільна діяльність та академічна культура; 
4) пошук роботи [2]. 
Викладання – це роль, яка вимагає від молодого спеціаліста найбільше енергії та 

часу, це саме та відповідальність (функція), на яку необхідно звернути увагу молодому 
викладачу вищого навчального закладу в першу чергу. Навчальний заклад, який бере на 
роботу педагога, бажає, щоб він був вже повністю готовий викладати. Як зазначає К. 
Адамс, підготовленість випускників докторантур знаходиться на різному рівні. Так, деякі 
випускники зовсім не мають досвіду викладання; інші виконували роль асистента на 



 14 

декількох навчальних дисциплінах; хтось проводив лабораторні заняття; дехто вів цілий 
курс, а деякі викладали самостійно навіть декілька курсів. Тобто лише невелика частина 
молодих докторів наук мають достатній досвід викладання. Причому у традиційних 
докторських програмах такий важливий компонент як викладання не є обов’язковим у 
підготовці фахівців [2, c.4].  

І самі молоді спеціалісти, і адміністрація коледжів погоджується, що більшість 
випускників докторантур не готові до викладацької діяльності в коледжах [5]. Основні 
проблеми, з якими стикаються молоді викладачі – це кількість навчальних курсів, які їм 
пропонують викладати, недостатні знання з педагогіки, методики викладання. 
Навчаючись у докторантурі, майбутні доктори наук звикли зосереджуватись на своїй 
вузькій проблематиці в межах однієї дисципліни. На робочому місці від них чекають не 
лише викладання декількох дисциплін, а й розробки нових навчальних програм у дусі 
полікультурного, інтернаціонального та міждисциплінарного підходів у навчанні. Проте 
ці аспекти майже ігнорувалися традиційними докторськими програмами. Останнім часом 
університети і коледжі підвищують вимоги до якості викладання, від викладачів 
вимагають використання нових технологій, інтерактивного навчання. Більш того, 
опиняючись в ролі викладача, молодий фахівець має виконувати і інші функції, напр., 
керівництво науковою роботою студентів, керівництво практикою, кураторство 
(наставництво), консультування тощо. 

Саме через ці об’єктивні причини в основі програми «Підготовка майбутніх 
викладачів» лежить надання досвіду викладання ще в період навчання в докторантурі. З 
цією метою майбутніх викладачів залучають до різних видів діяльності, що пов’язані з 
практикою викладання вже з першого року навчання, особливу увагу надаючи 
самостійному викладанню навчальних дисциплін. 

Невід’ємною частиною підготовки викладачів вищої школи є курси з загальної 
педагогіки, методики викладання окремих дисциплін, семінари, практичні заняття з 
проблем викладання. 

Для майбутніх викладачів важливо не лише отримати досвід викладання, а й 
отримати відгук про проведені заняття як від своїх наставників, так і колег. Тому кожному 
докторанту призначається наставник (ментор), який керує підготовку до викладацької 
діяльності. Він надає підопічному поради щодо змісту, методів, форм викладання, відвідує 
заняття майбутнього викладача, надає відгуки та рекомендації стосовно удосконалення 
процесу викладання [2, c.5]. 

Активна наукова діяльність є обов’язковим критерієм успішності викладача 
вищого навчального закладу. Специфіка наукової роботи залежить від типу вищого 
навчального закладу: починаючи від простої обізнаності у сфері своїх наукових інтересів 
закінчуючи обов’язковими публікаціями і дослідженнями. 

Це означає, що для більшості молодих спеціалістів наукова діяльність та її роль в 
академічному житті відрізняється від того, чим займався докторант, навчаючись у 
докторантурі. Часто наукова діяльність безпосередньо пов’язана з першочерговим 
завданням – викладанням, і молодий викладач не має можливості продовжувати свої 
докторські дослідження. Такий звичний вид наукової роботи в межах докторської 
програми, як «групове дослідження» може зовсім не існувати на новому робочому місці, 
головним чином, через відсутність команди (групи) людей, які б займалися однією й тією 
проблемою. 

При підготовці викладачів вищої школи необхідно пам’ятати про різноманіття 
типів вищих навчальних закладів. Тому одним з ключових моментів програми 
«Підготовка майбутніх викладачів» є кластерний характер. Кластер – це головний 
інститут (університет) чи факультет, який готує докторів наук, скооперований з іншими 
партнерськими інститутами чи факультетами. Кластери створюються для того, щоб 
майбутні доктори наук, які навчаються у головному інституті, мали можливість 
ознайомитися з іншими типами ВНЗ [3, c.3]. Таким чином, майбутні фахівці 
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усвідомлюють альтернативні методи і напрями наукової діяльності у різних видах вищих 
навчальних закладах. 

Протягом навчання у докторантурі, майбутні доктори наук отримують практику 
керівництва науковими проектами студентів. 

Важливими є теоретичні курси і практичні заняття стосовно методології наукових 
досліджень. 

За допомогою такого підходу молодий викладач буде «озброєним» в плані наукової 
діяльності не лише у дослідницькому університеті, а і в інших типах ВНЗ. 

Наступний напрямок, за яким готують майбутніх викладачів у США, це академічне 
життя, або академічна культура. Кожен тип ВНЗ має свою унікальну «академічну 
культуру», яка визначається особливістю викладання, наукової та суспільної діяльності в 
контексті загальної «місії» конкретного інституту [2, c.7]. У зв’язку зі зменшенням у США 
фінансування вищої освіти кожен навчальний заклад підвищує вимоги до свого 
професорсько-викладацького складу, навантажуючи їх різними видами діяльності. Хоча 
для отримання штатної посади у ВНЗ США основними критеріями є викладання, наукова 
робота і суспільна діяльність, стандарти та співвідношення цих основних напрямків 
роботи викладача вищої школи точно не визначені та відрізняються у різних типах вищих 
навчальних закладів. Проте будь-який ВНЗ вимагає від викладачів виконання суспільних 
ролей. Викладачі виконують роботу, яка не пов’язана безпосередньо з викладанням або 
науковою діяльністю (напр., організація навчально-виховного процесу, робота з 
персоналом, фінансова сфера тощо), працюючи в різних комітетах, причому такі комітети 
є досить важливими органами. Тому молодим спеціалістам варто розумітися на 
особливостях суспільних ролей в інституті. З цією метою програма PFF обов’язково готує 
докторантів до різноманітних суспільних ролей, до реального академічного життя, 
зважаючи на різні посади у різних типах навчальних закладів. Програма розроблена таким 
чином, щоб ще навчаючись у докторантурі, майбутній доктор наук міг зрозуміти, з цим 
він може зіткнутися, працюючи у сфері вищої освіти. Для цього, напр., проводяться 
дискусії та семінари з проблем участі професорсько-викладацького складу у керівництві 
навчальним закладом, умов та терміну на ту чи іншу посаду тощо. 

Важливим моментом є і те, що майбутній викладач, окрім наукового керівника та 
наставника з проблем викладання, має ще і консультанта, який допомагає докторанту 
ознайомитися з особливостями академічного життя у різних типах інститутів. Причому ці 
консультанти змінюються протягом навчання для того, щоб була можливість отримати 
уявлення про всі види ВНЗ. Ознайомлення відбувається не лише теоретично, а й 
практично (шляхом відвідування вищих навчальних закладів і спостерігаючи за життям 
«із середини») [2, c.9]. 

Згідно з дослідженнями таких американських вчених, як Хайбергер (Heiberger), Вік 
(Vick), Сірні (Cerney), Нерад (Nerad), велика кількість докторів філософії не підготовлені 
до пошуку роботи у науково-педагогічній сфері [4]. Вони не знають, як краще 
репрезентувати свої вміння, знання для того, щоб отримати перевагу серед інших 
претендентів на посаду. Бувають випадки, коли на резюме пошукувача не звертають увагу 
через те, що воно більше відповідає вимогам іншого типу навчального закладу. На 
співбесіді часто необхідно оцінити себе, навчальний заклад, потенційних колег, довести, 
що саме цей претендент є найбільш підходящим для цього навчального закладу. 

Вже після отримання посади, молоді фахівці вважають, що вони могли б краще 
себе представити на співбесіді, що в свою чергу сприяло б отриманню кращих умов 
роботи (напр., щодо заробітної плати, оплати відряджень, забезпечення необхідним 
обладнанням тощо). 

Ще однією проблемою при влаштуванні на роботу є те, що молодим фахівцям 
рідко пропонують відразу штатну посаду, частіше це посада або на умовах сумісництва 
або контракту. Більш того, в дослідницьких університетах і чотирьохрічних коледжах 
важко отримати посаду навіть на таких умовах; частіше викладачі потрібні для суспільних 
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(дворічних) коледжів. Проте певна частина молодих докторів філософії вважають 
непрестижною таку роботу. 

Отже, докторантура має підготувати своїх студентів до пошуку роботи. Корисним 
джерелом інформації можуть стати нещодавні випускники. Їх запрошують до 
університетів, де вони спілкуються як з докторантами, так і з викладацьким складом, 
розповідаючи чого їм не вистачало при пошуку роботи. Також  розробляються спеціальні 
курси чи окремі заняття, на яких вчать, як писати резюме, поводитись на співбесіді, 
обов’язково враховуючи тип навчального закладу та посаду, на яку претендує молодий 
спеціаліст. Немало важливими є інформація про різні посади та умови їх отримання. 
Наприклад, студентам пропонується оцінити «за» та «проти» контрактної основи 
отримання посади, перспективи роботи в суспільних коледжах тощо. Таким чином, 
майбутній доктор наук буде знати, що можна очікувати на ринку праці та що є найбільш 
привабливим саме для нього. 

Отже, професія викладача вищої школи – одна з найбільш творчих та складних 
професій, яка включає в себе різні види діяльності, головними з яких є навчально-
методична, наукова, виховна і суспільна. Програма «Підготовка майбутніх викладачів» 
поставила собі за мету підготувати молодих фахівців якомога повно до майбутньої 
професії, враховуючи ті проблеми, з якими може зіткнутися молодий фахівець на початку 
своєї науково-педагогічної кар’єри. 
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ПОСТІЙНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
 

У статті розглядається поняття «постійний професійний розвиток» в розумінні 
британських педагогів та визначаються критерії його ефективності. 

В умовах сучасних перетворень, що відбуваються у всіх сферах діяльності, 
необхідним є підвищення майстерності вчителів. Реальність сьогодення ставить завдання 
щодо вдосконалення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, переосмислення 
цінностей цієї системи, пошуку нових форм організації професійного розвитку вчителя, в 
основі чого має лежати концепція «навчання впродовж всього життя». 

Проблема безперервної освіти взагалі, та безперервної педагогічної освіти зокрема, 
є актуальною для багатьох країн світу. У всій Європі постійний професійний розвиток 
розглядається не як розкіш, а як необхідність. Як зазначає П. Джарвіс (Jarvis), ідея 
«навчання впродовж всього життя» передбачає, що людина набуває нові знання в міру 
необхідності, протягом усієї кар’єри [3]. 
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В теорії та практиці підготовки педагогів у Великій Британії чимало уваги 
приділено післядипломній педагогічній освіті (in-service education) постійному 
професійному розвитку (Сontinuing Professional Development – CPD). 

Мета даної статті – проаналізувати поняття «постійний професійний розвиток» в 
розумінні британських педагогів та визначити критерії його ефективності. 

Отже, по-перше, слід зазначити, що сам термін «постійний професійний розвиток» 
було введено Ричардом Гарднером (Gardner), який займався проблемою професійного 
розвитку в середині 1970-х років при Йоркському університеті. Цей термін не визначав 
різницю між підвищенням кваліфікації за допомогою курсів та за допомогою практики. 
На даному етапі розвитку педагогічної науки термін «постійний професійний розвиток» є 
загальним для більшості професій. Постійний професійний розвиток втілює ідею, що 
досягнення мети кожного фахівця щодо перманентного удосконалення професійних 
знань, умінь та навичок, окрім основної академічної підготовки, обов’язково потребує 
використання та вдосконалення їх на практиці. По відношенню до вчителів такого роду 
професійний розвиток мав назву «післядипломна освіта» (in-service training – INSET), 
який робив більший акцент на засобах передачі знань, умінь та навичок, ніж на отриманих 
результатах. Зараз спостерігається процес зміни термінології, все частіше 
використовується поняття «постійний професійний розвиток». Це пов’язане з тим, що 
акцент переміщується з тих, хто забезпечує післядипломну освіту та роботодавців на 
особистість самого вчителя. Іншими словами, сам вчитель є відповідальним за свій 
професійний розвиток впродовж всього життя [3, c.6]. 

 Останнім часом у Великій Британії було проведено низку досліджень стосовно 
постійного професійного розвитку вчителів. Так, Соулсбі (Soulsby) та Свейн (Swain) у 
2003 році провели дослідження, в якому вивчали схему надання заохочень, винагород та 
стипендій у післядипломній освіті, яка була запропонована Департаментом освіти та вмінь 
(Department for education and Skills). Ця схема надавала вчителям можливість проводити 
свої власні дослідження у різних галузях. Соулсбі та Свейн наголошують, що освіта, яка 
базується на окремих предметах, безперечно стимулює дослідницьку діяльність вчителів 
та має позитивний ефект при прийнятті на роботу педагогічних кадрів. Однак, цей тип 
післядипломної підготовки часто затьмарюється централізованими підготовчими 
ініціативами, які ставлять за мету вдосконалення всієї школи та пов’язані з державною 
політикою. Дослідники зазначають, що намічається тенденція зменшення вчителів, які є 
задіяні у вищезазначену схему. Причину цього вони бачать у зовнішніх факторах, напр., 
таких, як велике навчальне навантаження вчителів, певна кількість інших пропозицій 
щодо післядипломної освіти. Соулсбі та Свейн стверджують, що поліпшення всього 
процесу навчання має бути пов’язане не лише зі знаннями конкретного навчального 
предмету, а й зі знаннями з педагогіки [5, c.5]. 

Отже, позиція Свейна та Соулсбі полягає в тому, що постійний професійний 
розвиток вчителів – це не лише короткочасні потреби школи чи держави, а це, перш за 
все, довготривала інвестиція у розвиток професійної майстерності педагогів. 

У 2003 році Координаційний Центр даних політики та практичної інформації (The 
Evidence for Policy and Practical Information and Coordinating Centre) зробив узагальнення 
щодо впливу спільного професійного розвитку на практику навчально-виховного процесу. 
Було з’ясовано, що у більшості випадків співробітництво вчителів у питанні їх 
професійного розвитку має позитивний вплив на процес викладання і учіння [2]. 

Дослідження МакБіта (McBeath) і Галтона (Galton), яке було замовлене 
Національної спілкою вчителів (National Union of Teachers), свідчить, що, незважаючи на 
позитивні моменти у процесі вдосконалення школи, можливості для професійного 
розвитку вчителів, що базується на конкретних предметах, для багатьох педагогів значно 
скоротилися. Макбет і Галтон з’ясували, що в середньому вчителі три дні на рік відводять 
на підвищення кваліфікації щодо питань, які пов’язані з національною освітньою 
політикою, і один день на рік їх післядипломна освіта відповідає їх власним 
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перспективам. Дана доповідь включає ставлення вчителів стосовно вимог до викладання 
згідно з Національною програмою. Більшість вчителів висловлюють думку, що стає все 
важче співвідносити існуючий ортодоксальний підхід до викладання предметів з 
сучасною структурою освітніх установ [4]. 

Протягом 2004 року С. Ліатон Грей (Leaton Grey) проводила дослідження, яке 
фінансувалося Фондацією Esmee Fairbairn та освітнім концерном Villiers Park. Організації, 
що фінансували даний проект, були занепокоєні зниженням активної участі вчителів у 
професійному розвитку, який базується на конкретній дисципліні (subject-based 
professional development). Головною метою цього проекту було розглянути існуючи 
можливості для професійного розвитку, виявити прогалини, які існують в даній сфері та 
надати рекомендації щодо її удосконалення [3, c.6]. 

Всі вищезазначені дослідження були спрямовані на визначення критеріїв (ознак) 
ефективного професійного розвитку педагогів. 

Отже, як показали результати досліджень, поняття «постійний професійний 
розвиток» є комплексним. Постійний професійний розвиток вчителів може відбуватися на 
різних рівнях: в школі, на рівні співпраці декількох шкіл, на позашкільному 
(зовнішньому) рівні. ППР втілюється у різних формах, як формальних, так і 
неформальних. 

На шкільному рівні це: 
- семінари та майстер-класи для вчителів школи; 
- організація ознайомчих курсів, наставництво та оцінювання діяльності окремих, 

найчастіше молодих, вчителів; 
- взаємовідвідування; 
- спільне планування та оцінювання педагогічного процесу; 
- самооцінювання своєї діяльності. 
На міжшкільному рівні: 
- відвідування інших шкіл з метою отримання досвіду; 
- участь у міжшкільних конференціях; 
- спільні проекти, майстер-класи в межах декількох шкіл; 
- співпраця з предметними асоціаціями. 
На позашкільному (зовнішньому) рівні: 
- відвідування зовнішніх курсів, які проводяться професійними асоціаціями, 

організаціями, університетами; 
- отримання вищого ступеню (напр., магістерського) в університеті; 
- участь у зовнішньому екзаменаційному процесі; 
- навчання за допомогою on-line курсів; 
- відрядження, творчі відпустки, обміни; 
- участь у соціально-орієнтованій діяльності (особливо для вчителів просунутого 

рівня) [3, c.10] 
Така комплексність Постійного Професійного Розвитку (ППР) потребує співпраці 

та послідовності. Узагальнюючи результати досліджень з проблеми ефективності ППР 
(дослідження були проведені Центром фактичної інформації в політиці та практиці освіти 
в Лондонському університеті; Д. Хардрівсом (D. Hardreaves), 2003; Організацією зі 
стандартів у освіті (Ofsted), 2006; Д. Хопкінсом (D. Hopkins), А. Харрісом (A. Harris), К. 
Сінглентоном (C. Singlrton), Р. Вотсом (R. Watts), 2001), можна назвати наступні ознаки 
ефективного професійного розвитку вчителів. 

� Кожен вид діяльності є частиною узгодженого, розрахованого на тривалий 
період плану, який дає можливість його учасникам застосовувати на практиці те, чому 
вони навчалися, оцінити ефект і результат своїх набутків та розглянути перспективи 
подальшого розвитку. 

� Дослідження показали, що ППР є найбільш ефективним, коли він є 
неперервним та розглядається як частина свідомо сплановано процесу. 
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� ППР планується з чітким баченням ефективної та досконалої практики. Це 
бачення поділяється як тими, на кого спрямований розвиток, так і тими, хто цей розвиток 
забезпечує. 

� План має точно показувати, які вміння розвиваються, оцінюються та за 
допомогою яких технік це можливо. Чітко визначені очікувані результати є точкою 
відліку для оцінювання результатів ППР. 

� ППР надає можливість вчителям розвивати саме ті вміння та навички, 
отримувати саме ті знання, які потрібні кожному конкретному педагогу в його 
професійній кар’єрі. ППР лише тоді ефективний, коли він спрямований на потреби 
кожного конкретного вчителя. 

� ППР забезпечується людьми з певним досвідом. Це можуть бути як колеги, 
так і спеціалісти з інших освітніх установ. 

� ППР ґрунтується на найсучасніших та прогресивних положеннях теорії 
викладання та навчання. 

� ППР враховує попередні знання та досвід учасників педагогічного процесу. 
ППР має пристосовуватись до кожної особистості, беручи до уваги рівень професійного 
розвитку, на якому знаходиться вчитель. 

� ППР підтримує таку форму діяльності, як наставництво (менторство) і 
тренування досвідченими колегами в межах школи або поза нею. 

� ППР використовує взаємовідвідування уроків з метою їх обговорення, 
визначення напрямів ППР та його результатів. Важливо, щоб це відбувалося у дусі 
підтримки і співпраці. 

� ППР моделює стратегії ефективного навчання та викладання, напр., активне 
навчання. Для того, щоб бути ефективним, ППР має виходити за межі теорії. В ідеалі він 
демонструє техніки та стратегії і дає учасникам можливість випробувати їх у сприятливих 
умовах. 

� Критерій ефективності ППР – це традиція, потреба шкільного персоналу у 
постійному професійному розвитку. Якщо педагогічний склад школи розглядає навчання 
як внутрішню необхідність, він є взірцем для своїх учнів [6]. 

Отже, головною метою всіх видів та форм діяльності в межах постійного 
професійного розвитку є досягнення найвищих можливих стандартів у освіті та вихованні 
дітей і молоді. 

ППР потребує енергійного і рішучого оцінювання, щоб впевнитися, що 
використовуються необхідні засоби для вищезазначеної мети. 
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УДК 378.147 Босин М.Е., Рыкова Л.Л. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПО СУТИ 
 
У статті пропонується класифікація моделей уявних експериментів, причому 

варто розрізняти уявні експерименти, що складаються в спростуванні можливості, і 
уявні експерименти, що складаються в демонстрації можливостей. 

За последнее время в литературе появилось много работ, связанных с разработкой 
и использованием моделей как в науке, так и в учебном процессе. Это свидетельствует об 
увеличении роли моделирования в изучении новых явлений, а также в процессе в 
методики преподавания различных дисциплин. В связи с этим возрос интерес к проблеме 
классификации моделей и даже к вопросу определения самого понятия модели. Заметим, 
что большинство определений, которые даются в различных словарях, в настоящее время 
в той или иной степени устарели; это связано с быстрым развитием модельного подхода 
как в различных разделах наук, так и в процессе познания. В силу многозначности 
понятия «модель» нет и единообразия в классификации моделей. Во-первых, разные 
авторы проводят классификацию моделей по разным критериям: по характеру моделей (т. 
е. по средствам моделирования); по характеру моделируемых объектов; по сферам 
приложения моделирования, по уровням («глубине») моделирования, по области 
использования; по фактору времени; по отрасли знаний; по форме представления. 

Наиболее распространенной является классификация по характеру моделей. Так, у 
О.М .Сичивица [5, с.95] согласно этой классификации рассматриваются следующие пять 
видов моделирования: предметное, аналоговое, знаковое, мысленное, включение в 
эксперимент. Классификация по характеру моделируемого объекта наиболее полно 
описана у Б.А. Глинского [1, с.10-14], где наряду с делением моделей по способу их 
pеализации они классифицируются по хаpактеpу воспроизведения сторон оригинала. По 
этому критерию модели делятся на субстанциональные, стpуктуpные, функциональные и 
смешанные; здесь имеется в виду различие между моделированием структуры объекта и 
моделированием его поведения (функционирования протекающих в нем процессов и т. 
п.). А.Н. Кочеpгин [2, с.94-95] в книге «Моделиpoвание мышления» предлагает 
рассматривать и такие классификационные признаки, как пpиpода моделируемых 
явлений, степень точности, объем отображаемых свойств и другие. В книге Штоффа В.А., 
посвященной философским аспектам моделирования, также представлены различные 
классификационные признаки, по которым выделены различные типы моделей, например 
[6, с.23], способ построения (форма модели) и качественная специфика (содержание 
модели). По способу построения выделяются модели материальные и идеальные. Как 
легко увидеть, классификация моделей по их характеру, описанная у Сичивица, 
укладывается в классификацию по Штоффу. Сюда следует добавить также «гибридные» 
формы моделирования, описанные разными авторами - «мысленный эксперимент», 
компьютерные модели и др. И.П. Норенков [3] приводит наиболее полную 
классификацию моделей, которая не противоречит приведенным выше, но является более 
детальной. По Норенкову (см. рис.1) следует различать прежде всего физические 
(материально реализованные системы) и абстрактные (описание объекта проектирования 
или исследования на каком-либо языке) модели. Разновидностью абстрактных моделей 
является математическая модель; математические модели в свою очередь делятся на 
аналитические и имитационные. К аналитическим моделям относятся уравнения или их 
системы, описанные и решенные в буквенном виде, а имитационные модели 
представляют собой алгоритмы (процедуры), которыми описывается поведение 
соответствующих объектов или способ вычисления их выходных сигналов. При этом 
имитационному моделированию уделяется основное внимание, а аналитические модели 
являются в некотором смысле "подспорьем" для построения сложных имитационных 
моделей. Вышеперечисленные типы моделей являются поведенческими или 
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функциональными. Их отличительная черта заключается в том, что они описывают объект 
как бы снаружи, внутренняя структура объекта не раскрывается. Модели, которые 
отражают внутреннее строение объекта, его структуру, называются структурными. По 
мнению Норенкова, именно сочетание двух подходов к моделированию (построение как 
структурных, так и функциональных моделей) даёт наилучший результат. 

Обобщая работы, связанные с определением и классификациями моделей в науке и 
познании, следует констатировать, что в настоящее время существует большое количество 
принципов классификаций и, соответственно, основных признаков в определениях 
моделей. Тем не менее следует говорить на тему о том, какие определения и какие 
классификации предпочтительнее как в процессе обучения, так и в процессе научного 
исследования. На наш взгляд, модель тем важнее, и, соответственно, предпочтительнее, 
чем больше свойств и связанных с ними причинно-следственных связей модель позволяет 
вскрыть, сделать доступным для понимания обучаемого или исследователя. Такие модели 
в дальнейшем мы будем называть моделями «по сути». Антиподом модели «по сути» 
является формальная модель, т.е. модель, которая воспроизводит объект по форме 
проявления некоторых его свойств. Как известно, часто таковыми формальными 
моделями являются математические модели, которые, как правило, являются обобщением 
массива экспериментальных данных. Классическим примером такой модели является 
закон всемирного тяготения, который был сформулирован Ньютоном на базе наблюдений 
астрономов (в основном Кеплера) движения планет Солнечной системы. Закон 

всемирного тяготения, записанный в виде 
r

mmF
2

21γ=  даёт возможность посчитать силу 

взаимодействия между двумя материальными точками, более того, с его помощью можно 
предвидеть поведение небесных тел во времени, но он никоим образом не объясняет 
природы притяжения между телами, что впоследствии сделали модели Эйнштейна и его 
последователей.  

Отметим, что наиболее интересный подход как к классификации моделей, так и к 
их использованию демонстрируют выдающиеся учёные и педагоги в области 
естествознания, особенно физики. Отметим здесь же, что модели, предлагаемые 
физиками, практически всегда являются моделями «по сути», потому и представляют 
наибольший интерес. Крайне интересные мысли по вопросам классификации и эволюции 
моделей высказывались в разное время известными физиками Я.И. Френкелем, 
Р. Фейнманом, Р. Пайерлсом. Попытаемся дать свою классификацию, опираясь на мысли 
этих учёных. 

Первый тип моделей самый распространённый и самый известный всем 
исследователям – это гипотеза. Под гипотезой понимают обычно одну или несколько 
идей, позволяющих хотя бы в первом приближении «распутать» тот клубок причинно-
следственных связей, который объясняет данное явление или процесс. Подчеркнём, что 
автор гипотезы предполагает истинность таких идей, но ни в коем случае не считает 
объяснение с их помощью единственно возможным. Нередко случается, что гипотезы 
бывают короткоживущими, то есть предполагаемый идеи оказываются ошибочными. Но 
бывают идеи и чрезвычайно плодотворными: иногда они непосредственно позволяют 
понять истинные причины явлений. Но чаще всего они эволюционируют (уточняются в 
процессе накопления экспериментальных данных). Хочется подчеркнуть, что ни одна из 
ранее существующих классификаций моделей не содержит такой вид модели, как идея. К 
этому типу Р. Пайерлс [4] относит модель Солнечной системы по Птолемею, а также 
модель атома Резерфорда. К этому типу моделей можно отнести также модели эволюции 
Вселенной, в том числе модель Большого Взрыва. 

Второй тип моделей назовём феноменологическим. Феноменологическая модель, в 
отличие от гипотезы, это уже некоторое обоснованное объяснение механизма данного 
явления или процесса, но с некоторым недостатком данных, чтобы убедить нас в 
справедливости этого объяснения. При этом поиск окончательного ответа считается 
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незавершённым, как и в случае гипотезы. К феноменологическим моделям относятся, 
например, модель теплорода и кварковая модель элементарных частиц. Подчеркнём, что 
между гипотезами и феноменологическими моделями идёт непрерывный обмен, 
например, представление о том, что все частицы состоят из кварков, родилось в виде 
феноменологической модели, а сейчас последующее развитие передвигает его в разряд 
гипотез. С другой стороны, модели «светоносного» эфира, пронизывающего все тела, 
проделали путь от гипотезы к феноменологии, а сейчас покоятся на кладбище науки.  

Третий тип моделей лучше всего назвать приближением. В данном случае либо 
что-то считается очень малым (чем можно пренебречь), или что-то считается очень 
большим, по сравнению с которым всем остальным можно пренебречь. В поиске 
приближений физики достигли такой виртуозности, которая шокирует строгих 
математиков. Это связано в основном с поиском контролирующих механизмов, 
ответственных за природу того или иного явления. Например, общеизвестно, что 
прочность и пластичность твёрдых тел определяется подвижностью и взаимодействием 
дислокаций (линейных дефектов). Это контролирующий (основной) механизм. 
Несомненно, что на прочностные характеристики кристаллов влияют и точечные, и 
поверхностные дефекты, но по сравнению с влиянием дислокаций этими влияниями 

Классификация по характеру моделей 

Материальные 
(предметные) 
модели 

(экспериментально
е моделирование) 

Идеальные 
(абстрактные) 

модели 
(теоретическое 
моделирование) 

«Гибридные» 
формы моделей 

Физические 
модели 

Предметно-
математические 

модели 

Мысленные 
(интуитивные) 

модели 

Знаковые модели 

Логико-
математические 

модели 

Мысленный 
эксперимент 

Компьютерные 
модели 

(предметно-
математические по 
форме, знаковым 
по содержанию». 

Рис.1 



 23 

можно пренебречь. 
Четвёртый тип моделей назовём моделями с упрощением. В отличие от 

приближения здесь некоторые детали «отбрасываются» с целью выделить в этой модели 
то свойство оригинала, которое нас интересует в первую очередь. Выражаясь образно, 
модели с упрощением нужны для того, чтобы не возникало ситуации, когда «за деревьями 
не видно леса». Классическим примером модели с упрощением является уравнение 

состояния Ван-дер-Ваальса для одного моля реального газа: ( ) RTbV
V

a
P =−







 + 2
, где P – 

давление, V - объём, T - абсолютная температура, R - универсальная газовая постоянная, b 
- поправка на собственный объём молекул, a - поправка на взаимодействие между 
молекулами. В данной модели Ван-дер-Ваальса полностью отброшены такие детали, как 
зависимость силы взаимодействия от расстояния между частицами; тем не менее, модель 
Ван-дер-Ваальса содержит в себе фазовые переходы (газ-жидкость, жидкость-газ), а также 
плохую сжимаемость жидкостей, т.е. оказывается полезной при анализе изменения 
состояния газов и жидкостей.  

Модели пятого типа – эвристические модели. Эти модели, в отличие от моделей 
предыдущего типа, отличаются в основном количественно: отбрасывается значительно 
больше деталей, чтобы какая-то определённая зависимость была видна наиболее 
отчётливо и выпукло. Эвристическая модель не претендует на количественное согласие с 
экспериментом, но должна помочь пониманию. Эвристические модели широко 
используются при описании процессов переноса в газах (вязкость, диффузия, 
теплопроводность). Для получения наглядных зависимостей каждой молекуле 
приписывается определённая вероятность столкновения с другой молекулой на единице 
пройденного пути; после каждого столкновения между молекулами последние «не 
помнят» о своей скорости или направлении движения до столкновения. Эта модель 
позволяет получить простые формулы для коэффициентов вязкости, диффузии, 
теплопроводности, и, несмотря на то, что ошибка этих формул велика, они правильно 
отражают порядок величины, и потому в первом приближении дают правильное 
представление о сути данных явлений. 

Модели шестого типа назовём моделями-аналогиями. В данных моделях 
действительность отражается в какой-либо одной черте. Образно говоря, уцепив 
некоторый важный момент, можно «размотать весь клубок». Примером модели данного 
типа является модель обменного взаимодействия. Известно, что электрические и 
магнитные взаимодействия являются следствием обмена между зарядами или магнитами 
частицами, называемыми фотонами. Фотоны, как электрические, так и магнитные, 
экспериментально обнаружены, так что в природе электрических и магнитных сил нет 
никаких сомнений. Эта модель была чисто искусственно приписана природе ядерных сил. 
Перед экспериментаторами стояла только одна задача: найти те квазичастицы, которыми 
обмениваются нуклоны в ядре. Такие частицы были найдены, они называются мезонами. 
Таким образом, модель-аналог дала в данном случае положительный результат. 

Завершают данную классификацию моделей мысленные эксперименты, причём 
следует различать мысленные эксперименты, состоящие в опровержении возможности, и 
мысленные эксперименты, состоящие в демонстрации возможности. Большим мастером 
мысленного эксперимента был А. Эйнштейн. Именно мысленные эксперименты привели 
Эйнштейна к созданию как специальной (СТО), так и общей (ОТО) теории 
относительности. 

В заключение проведенной классификации подчеркнём, что, как и в случае других 
классификаций, разные типы моделей часто смешиваются между собой; другими словами, 
между некоторыми моделями нет чёткой границы. Но это нисколько не мешает 
эффективно использовать данную классификацию во многих случаях. Приведенная нами 
классификация является исключительно классификацией по сути, именно поэтому она 
является наиболее полезной в творческой деятельности – как в науке, так и в 
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преподавании. Однако она отнюдь не исключает использования других классификаций, 
например, при структурировании материала, и в том числе внутри любой модели «по 
сути». Таким образом, приведенная нами классификация дополняет описанные в 
литературе и является наиболее предпочтительной в творческой, в том числе 
педагогической, деятельности. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ  
 
У статті розглянуті основні підходи до визначення функцій освіти. Показана 

неточність розуміння авторами різниці між функціями та завданнями освіти. Зроблений 
висновок про непридатність спроб виділення й аналізу функцій освіти для формування 
основи концептуальної моделі її вивчення. 

В теперішній час управління освітою в Україні стикається з необхідністю 
вдосконалення його засад, оскільки слабкість ресурсного забезпечення викликає 
інституціональні коливання всередині системи освіти (зіткнення різних рівнів і 
підсистем), а поворот до особи досягає такого кута, що освіта інколи виявляється 
повернутою спиною до суспільства та його потреб, бо не орієнтована на комплекс своїх 
функцій в суспільстві. 

Функціональна модель освіти важлива для соціального управління. Вона дозволила 
б перевести постановку цілей з області спонтанних соціальних взаємодій у площину 
наукового аналізу. 

В дослідницькому та соціально-прикладному плані визначення функцій освіти 
послужить виробленню більш універсальної системи показників впливу освіти на 
суспільство. Враховуючи, що сьогодні така система відсутня, не можна здійснювати 
порівняльний аналіз функціонування суспільства ані в тимчасовій динаміці, ані на 
регіональному або національному рівнях. Лише слідом за визначенням функцій наступить 
час зрозуміти, наскільки адекватні внутрішні структури, що склалися в системі освіти. 

Функціональна модель освіти важлива й для загальнонаукового визначення 
сутності освіти і розробки категоріального апарату її дослідження різними галузями 
соціальних наук, предмети і пріоритетна проблематика яких, можливо, набудуть нових, 
більш системних окреслень завдяки ясному баченню функцій інституту освіти. 

Метою статті є встановлення підходів до визначення функцій освіти на основі 
аналізу фахової наукової літератури. 

У визначенні функцій освіти помітна різноголосиця, якій сприяють наступні 
обставини. 

По-перше, соціальна віддача освіти значною мірою відкладена в часі. Суспільство і 
сама система освіти опиняються довгостроковими заручниками управлінських рішень і 
освітньої політики. 
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По-друге, у зв‘язку з цим виявляються менш чіткими критерії цієї результативності 
й, отже, розширюються можливості тлумачення та постановка цілей у відношенні системи 
освіти. 

По-третє, оцінка значимості різних сторін освітніх процесів і постановка цілей в 
освіті обумовлені груповими інтересами, які можуть не співпадати і породжувати 
конфлікт у прийнятті рішень. 

Підхід до розгляду функцій або завдань освіти в різних наукових дисциплінах 
залежить від характеру їх предмету і розвиненості їх проблемного поля. Наприклад, у 
зарубіжній літературі розглядаються пріоритетні завдання освіти у зв‘язку з розвитком 
людських ресурсів і поступовим розвитком суспільства [1]. Переліки, що звичайно 
наводяться, присвячені постановці цілей, але не обґрунтуванню функцій освіти як 
інституту. 

Для ясності питання про співвідношення завдань і функцій освіти варто визнати, 
що завдання є публічними та документально оформленими замовленнями, продуктами 
соціального усвідомлення й акцентування тих чи інших її функцій. 

Якщо педагогічній науці властиво обговорювати саме завдання освіти відповідно 
до світогляду діячів школи, то в соціології прийнято розглядати суспільні функції освіти. 
Останні передбачають виділення її особливих функцій у відношенні до соціальної 
структури суспільства. Насправді освіта виявляє об‘єктивні та стійкі функціональні 
взаємозв‘язки не лише із соціальною структурою, але й з усіма підсистемами суспільства: 
економікою, політикою, культурою. 

Функціональний аналіз освіти як інституту можливий лише на основі достатньо 
великої за об‘ємом і різнобічної інформації про стан внутрішньої структури системи 
освіти та її взаємодіях із зовнішніми системами. Він передбачає розгляд інституту освіти в 
його динаміці, що співвідноситься з етапами розвитку цілісної суспільної системи. 

Особливістю раннього періоду соціології освіти були лише підкреслення 
суспільного значення освіти і заклик до вивчення її функцій. З прагматичних позицій мова 
йшла про суспільне призначення освіти в конкретній державі в конкретну добу. Це 
призначення спочатку формулювалося в широкому соціально-історичному сенсі, який 
приписував освіті лише функцію передачі культури в суспільстві від старших поколінь до 
молодших. В такому підході простежувалась антропологічна традиція всередині 
соціології [2]. 

З поглибленням уявлень про предмет соціології та соціальний устрій суспільства 
поступово поглиблювалось і розуміння функцій совіти. Вона розглядалася вже не як 
інструмент передачі культури, але як вплив дорослих поколінь на тих, хто ще не готовий 
до соціального життя [3]. У цьому впливі втілюється трансляція певного типу культури, а 
значить, і організована соціалізація та соціальний контроль над молоддю. Це визначення 
вказувало й на такі функції освіти, як підготовка індивідів до їх майбутнього соціального 
статусу, підтримання зв‘язку між особою та суспільством, забезпечення цілісності 
суспільства. Остання передбачає наявність у громадян схожих якостей, розвиток яких і 
має забезпечити освіта. 

Е. Дюркгейм диференціював потрібні якості на фізичні, інтелектуальні та моральні, 
маючи на увазі, що їх комбінації та зміст змінюють у залежності від вимог політичного 
ладу і соціальних груп [4]. І хоча ця інтерпретація була скоріше проявом соціологічної 
інтуїції, а не підсумком систематичного аналізу, вона надавала спрямованості поняттю 
функцій освіти і могла служити джерелом для постановки цілої низки дослідницьких 
проблем у соціології освіти. 

У США на початку ХХ ст. на фоні тяжких наслідків масової імміграції, класових і 
расових зіткнень головна функція суспільної освіти бачилася не інакше, як в 
американізації молоді [5]. 

Іноді при розгляді ролі освіти в суспільстві дійсне змішується з бажаним. 
Прикладом є наступний перелік: „Соціальні функції освіти – передача накопичених 
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людством знань, спадкоємність соціального досвіду і в цілому духовна спадкоємність 
поколінь, соціалізація особи, накопичення нею інтелектуального, морального та фізичного 
розвитку, працевлаштування випускників навчальних закладів” [6]. Це трактування має 
педагогічне походження, інакше навряд чи пояснити явну неповноту переліку і 
приписування до числа функцій навіть працевлаштування випускників. Перелічені 
функції належать й іншим соціальним інститутам: сім‘ ї, культурі, всім формам суспільної 
свідомості, тобто інституціональна визначеність освіти втрачається. 

Ф.Р. Філіппов указував, що вплив системи освіти спрямований на всі основні сфери 
соціалістичного суспільства [7]. Але в наведених ним положеннях очевидні сильний 
політико-ідеологічний підтекст, необґрунтоване судження про „випереджувальний” 
розвиток системи освіти і невиправдане звуження об‘єму функцій. 

Деякі сучасні трактування функцій освіти повторюють старі, традиційні для 
функціоналістської соціології, формулювання [8], давно спростовані в галузевій теорії за 
кордоном. Формулювання функцій часто не супроводжується їх аналізом [9], що може 
свідчити про дефіцит наукової аргументації. 

У плані цивілізаційного розвитку вчені стверджують, що освіта стає все більшою 
мірою чинником, який об‘єктивно диктує темпи прогресу цивілізації [10]. 

Зустрічаються спроби розглянути і виховання в якості соціального інституту [11], 
але формулювання його функцій, що пропонуються, є надто загальними та 
суперечливими. 

Таким чином, розглянуті вище спроби виділення й аналізу функцій освіти частіше 
передають не функції, а нинішні або перспективні завдання системи освіти в контексті 
певної соціологічної теорії. У багатьох із них недостатньо виражена інституціональна 
специфіка освіти, і тому вони не можуть служити основою концептуальної моделі її 
соціологічного вивчення. Вони частіше орієнтовані на проблему духовного розвитку і 
меншою мірою торкаються важливих зв‘язків освіти з виробничою сферою, владою, 
соціальною структурою тощо. 

На наступному етапі дослідження виникає необхідність більш широкого 
соціального аналізу функцій інституту освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ ОСВІТИ  

 
Уже десять років європейське освітнє співтовариство живе під знаком 

Болонського процесу. Його суть полягає у формуванні на перспективу 
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загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, 
яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування.  

Із 1998 у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, 
робочих нарад, конференцій тощо [1]. 

Пропозиції, які розглянуто і які виконуються в рамках Болонського процесу, 
зводяться в основному до шести таких ключових позицій [1,4]: 

1. Уведення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли 
навчання: 1-й - до одержання першого академічного ступеня і 2-й -після його одержання. 
При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. 
Навчання впродовж другого циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-
2 роки навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови 
загальної тривалості навчання 7-8 років). 

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити у всіх 
національних системах освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в 
кредитах. За основу пропонується прийняти ECTS, зробивши її нагромаджувальною 
системою, здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя». 

3. Контроль якості освіти. Передбачається організація акредитаційних агентств, 
незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися 
не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали 
випускники.  Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти. 

4. Розширення мобільності. На основі виконання попередніх пунктів 
передбачається істотний розвиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться питання 
про розширення мобільності викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення 
європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері 
працевлаштування іноземців. 

5. Забезпечення працевлаштування випускників. Одним із важливих положень 
Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: 
знання й уміння випускників повинні бути застосовані і практично використані на користь 
усієї Європи. Усі академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані 
європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути спрощене. Для 
забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне використання Додатка до 
диплома, який рекомендований ЮНЕСКО. 

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних 
завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу 
більшої кількості студентів з інших регіонів світу. Вважається, що введення 
загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної нагромаджувальної 
системи, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу 
європейських та інших громадян до вищої освіти. 

З огляду на можливий внесок сильних вузів у процес економічного і соціального 
розвитку, міністри освіти європейських країн визнають за доцільне надати інститутам 
права для прийняття самостійних рішень щодо їхньої внутрішньої організації й 
адміністрації. Крім того, міністри закликають навчальні заклади забезпечити повну 
інтеграцію реформ у відповідні функції і процеси. Міністри відзначають конструктивну 
участь студентських організацій у Болонському процесі і підкреслюють необхідність 
активного залучення студентів до роботи як на окремих етапах, так і на постійній основі. 

Студенти є повноправними партнерами в керуванні процесом одержання вищої 
освіти. Міністри відзначають, що національні законодавчі заходи для забезпечення 
залучення студентів широко подані в Загальноєвропейському просторі вищої освіти. Вони 
також закликають вузи і студентські організації до визначення способів збільшення 
реального залучення студентів у процес керування вищою освітою. 

Міністри освіти країн ЄС підкреслюють необхідність надання студентам 
відповідних навчальних та соціальних умов для успішної реалізації навчального процесу в 
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рамках запланованого періоду часу, а також усунення перешкод, зв'язаних із їх соціальним і 
економічним підґрунтям. Вони також підкреслюють необхідність надання більшого об'єму 
порівняльних даних із соціального та економічного стану студентів. 

Основною складовою навчального процесу в Болонській системі є самостійна 
робота студентів [4]. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і 
лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. 

Самостійна робота студента за участю викладача або іншого фахівця вищого 
закладу освіти можлива, а іноді й необхідна, зокрема, при організації самостійної роботи 
студентів з використанням унікального обладнання та устаткування, складних систем 
доступу до інформації (комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування) 
тощо. 

Таким чином використання комп'ютерної техніки набуває зараз 
загальнодержавного значення і одне з найважливіших завдань сучасної вищої школи - 
забезпечити оволодіння знань про комп'ютери та інформаційні технології і навичок 
роботи з ними. Однак слід пам'ятати, що комп'ютер - не лише об'єкт вивчення, але й засіб 
навчання і з ним пов'язані надії на підвищення ефективності навчального процесу. 

В наш час чітко проявляється тенденція розглядати комп'ютеризацію навчання з 
позиції ефективного використання тих функцій діяльності, які передаються комп'ютеру: 

- широкі можливості подачі навчальної інформації (набагато більше можливостей 
порівняно з кіно, телебаченням та іншими технічними засобами навчання). Застосування 
кольору, об'ємної графіки, мультиплікації, звуку дозволяє відтворювати реальну чи уявну 
обстановку; 

- посилення мотивації навчання (сама робота з комп'ютером та зручний темп 
засвоєння знань та виконання завдань). Крім того, комп'ютер дозволяє подолати одну з 
основних причин негативного відношення до навчання - невдачі, зумовлені нерозумінням 
суті проблеми, значними пробілами в знаннях. Працюючи за комп'ютером, студент 
отримує можливість довести розв'язок будь-якої здачі до кінця, оскільки йому надається 
та допомога, якої він потребує, а якщо використовуються більш ефективні навчаючі 
системи, то йому навіть може пояснюватись рішення. Що стосується цікавості факту самої 
роботи, то можливості комп'ютерів тут іще ширші, однак слід бути обачними, щоб ця 
цікавість не стала превалюючим фактором у використанні комп'ютерів і не відсунула на 
задній план основні цілі навчання; 

- активне включення усіх студентів у навчальний процес. При використанні 
традиційної форми уроку не всім педагогам вдавалося досягти абсолютної участі всіх 
студентів в активній роботі на занятті, адже одні не розуміють і їм не цікаво, другі вже 
знають, про що йтиме мова, треті - відвернули увагу на щось інше. Першою ластівкою тут 
стало програмоване навчання, яке реалізовувалось ще без сучасних ЕОМ, але й 
передбачало їх використання. Проте програмоване і комп'ютеризоване навчання мають ряд 
відмінностей. Якщо при програмованому навчанні використовується по кадрова розбивка 
матеріал}' (фрагмент тексту, завдання по фрагментах), то комп'ютер дозволяє значно 
змінити управління навчальною діяльністю, моделюючи якусь ситуацію чи пропонуючи 
студентам змінювати спосіб подання навчального матеріалу чи метод розв'язування 
задачі; 

- розширюються набори застосовуваних завдань. Мається на увазі не лише 
велику кількість завдань, розподілених за рівнями, а і велику кількість можливих варіантів 
розв'язку цих задач та ситуацій. Широкі можливості розкриваються в зв'язку з освоєнням 
мов програмування. Тоді за допомогою комп'ютера вони можуть змоделювати умову 
задачі і перекласти її на машинну мову для того, щоб її розв'язав комп'ютер. Це, звичайно, 
передбачає глибоке розуміння умов задачі та методів її розв'язку; 

- якісне поліпшення контролю за навчальними досягненнями студентів з 
врахуванням темпів засвоєння навчальної інформації. Комп'ютер дозволяє дуже швидко 



 29 

перевіряти всі відповіді до задач, і в багатьох випадках не лише фіксувати помилку, але й 
визначати її характер та можливі причини. Діапазон засобів керування навчальним 
процесом за допомогою комп'ютера досить широкий: від можливості самому студенту 
задати запитання до вибору оптимальної для себе стратегії навчання, що включає рівень 
викладання, ступінь трудності задач та допомоги при розв'язуванні; 

- забезпечення зворотної реакції на дії студента. Перш за все комп'ютер дозволяє 
наочно показати результат дій в графічному, табличному чи іншому вигляді. 

Доцільно виділити три групи проблем, пов'язаних з застосуванням комп'ютерів у 
навчальній діяльності: 

1) теорія комп'ютеризованого навчання; 
2) технологія комп'ютеризованого навчання; 
3) проектування навчальних програм. 
Теорія комп'ютеризованого навчання має бути узгоджена з навчальною діяльністю, 

бути не тільки описовою, але і конкретизованою щодо вивчення окремих розділів та тем; 
опиратися на принципово новий аналіз основ навчальної діяльності з врахуванням 
комп'ютеризації. Технологія навчання є зв'язуючою ланкою між теорією навчання і її 
практичною реалізацією. Вона повинна визначати місце комп'ютера в навчальному 
процесі, забезпечувати ефективне використання всіх його можливостей, визначати роль 
викладача в комп'ютеризованій навчальній системі, усувати проблеми взаємодії учасників 
навчального процесу (викладач, студент, комп'ютер). 

З проектуванням навчальних комп'ютерних програм пов'язано найбільше 
психолого-педагогічних проблем: спостерігається колосальний розрив в якості 
комп'ютерних навчальних програм. З однієї сторони розробляються програми, в яких 
максимально реалізовані дидактичні можливості комп'ютера, особливо популярними 
стають інтелектуальні навчаючі програми, де реалізується рефлексивне управління 
навчальною діяльністю (комп'ютер ніби спілкується з студентом). З іншої сторони росте 
кількість примітивних програм, заснованих на використанні педагогічних методик, які себе 
не виправдали (програмоване навчання), але досить просто можуть реалізовуватись у 
вигляді типових тестових програм. Звичайно елементи тестування необхідно 
використовувати в комп'ютерних програмах для забезпечення діалогу між комп'ютером і 
учнем, однак це потрібно поставити на принципово новий рівень використання. 

Для створення якісної комп'ютерної програми необхідна копітка робота 
програмістів, методистів та викладачів— предметників. Лише тоді програми будуть 
досить ефективними та дозволять підняти престиж комп'ютерного навчання. Таким чином 
існує потреба у створенні комп'ютерних навчальних курсів. Сучасний комп'ютерний 
навчальний курс (КНК) - це цілісна дидактична система, заснована на використанні 
комп'ютерних технологій і засобів Internet. що ставить метою забезпечити навчання 
студентів по індивідуальних і оптимальних навчальних програмах з керуванням процесом 
навчання. До числа істотних відмінностей електронного курсу від традиційних ми 
відносимо: 

1) закладену в зміст підручника специфічну систему керування процесом навчання, 
що включають засоби нелінійного структурування й оптимізації навчального матеріалу, 
засобу діагностики і корекції знань, розгалужену мережу зворотного зв'язку і т.п.; 

2) словесні методи, що дозволяють значно прискорити пізнавальні процеси; 
3) графічні засоби, що забезпечують процесу навчання високий рівень наочності; 
4) засоби мультимедіа, що дозволяють організувати віртуальний лабораторний 

практикум. 
Комп'ютерний навчальний курс, як навчальна система повинен: 
1) організовувати і цілеспрямовано керувати діяльністю суб'єкта навчання по 

вивченню курсу; 
2) стимулювати діяльність суб'єкта в рамках окремого заняття; 
3) раціонально сполучити різні види навчальної діяльності з урахуванням 
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дидактичних особливостей кожної з них і в залежності від рівня роботи з матеріалом; 
4) раціонально використовувати (у потрібному місці й у необхідному обсязі) 

аудіовізуальні засоби навчання; 
5) організовувати додаткові заняття, лабораторний практикум, ділові ігри й інші 

професійно орієнтовані заняття. 
Крім комп'ютерних і мережевих технологій варто звернути увагу на інші засоби 

комунікації, зокрема на телебачення. Наявність у ефірі величезної кількості телеканалів 
наводить на думку про відновлення навчального телебачення, освітніх програм і каналів. 
Це дозволить організувати самостійну роботу студентів на значно вищому рівні, 
підвищить рівень організації дистанційного навчання та навчання людей з особливими 
потребами. 

Таким чином роль інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальному процесі 
надзвичайно важлива, особливо у зв'язку із впровадженням Болонської системи освіти в 
Україні, оскільки вони забезпечують виконання чотирьох із шести принципів Болонського 
процесу: запровадження кредитної системи, контроль якості освіти, розширення 
мобільності, забезпечення працевлаштування випускників. 
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БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОСВІТИ  ЗА РОЗВИТОК  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В КАНАДІ (II ПОЛОВИНА XX СТ.). 
 

У статті розглядаються чинники, які сприяли створенню єдиних норм 
літературної мови для українців Канади . 

Актуальність дослідження. Суспільні події, що відбуваються у будь-якій країні, 
так чи інакше впливають на життя її населення. Безсумнівно, що вони знаходять своє 
відображення і в мові кожного народу, яка, неначе вихор, підхоплює нове лексичне явище 
і несе його у найрізноманітніші сфери вжитку. Добре, якщо мова народу є його 
державною мовою, тоді такі явища піддаються певному регулюванню. А як бути у тому 
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випадку, коли мова нації, зазнаючи чисельних впливів, не є державною? Чи може вона 
тоді існувати у відповідному літературному варіанті чи, можливо, засмічується 
запозиченням і переходить у суржик? Поставивши перед собою таке запитання, ми 
вирішили звернутися в пошуках відповіді на нього до розвитку  української мови у 
Канаді.                                             

Стан дослідження проблеми. Останні десятиліття представники різних галузей 
вітчизняної науки приділяють особливу увагу  питанню життєдіяльності української 
спільноти у світовому масштабі. Серед них: О.Івах, В.Коломієць, Т.Лебединський, О.Сич, 
Г.Бигар, І.Стражникова, Г.Філіпчук, І.Руснак. До питання  вивчення української мови у 
діаспорі зверталися у своїх монографіях та статтях Ю.Жлуктенко, Б.Ажнюк, С.Романюк, 
Л.Нечепоренко.                     

Метою даної публікації є з’ясування чинників, які сприяли створенню єдиних норм 
літературної мови для українців Канади .  

Виклад основних положень дослідження. Більше  одного мільйона українців, які 
проживають у цій країні, створили такий багатий пласт національної культури, для 
дослідження якого знадобляться ще цілі десятиліття. Запобігаючи наперед, відзначимо, 
канадські українці мають високорозвинену літературну мову, яка не загальмувалась на 
рівні часу їхнього переїзду на інший материк, а відповідає запитам сьогодення, зберегла 
усі можливі  українські традиції  і принципи, і придатна для використання у будь-якій 
сфері суспільного життя. Незначні розходження  у передачі лексичних чи граматичних 
форм  у мові українців Канади і літературній мові українців на материку не дають права 
поставити їхній варіант на значно нижчий щабель, а просто є актуальною проблемою для 
спільного розв’язання  українськими вченими з усіх куточків світу. Створення єдиних 
норм літературної мови з усіх-усюд  – це, мабуть, одне із найважливіших завдань 
українських лінгвістів сьогодні.  

За більш як століття проживання на канадській землі українці мали різний статус, 
різні умови життя і праці, їх мова неоднаково сприймалася місцевим населенням і владою. 
Досліджуючи історію українських поселень, учені встановили, що на постійне 
проживання виїжджали люди різного освітнього рівня і професій. Тому уже через кілька 
років після масового приїзду перших емігрантів з українських земель у Канаді почали 
видаватися українські газети і книжечки, сформувалися національні організації і 
товариства, відкрилися українські школи. З кожним роком розвиток рідної культури 
набирав тут усе більшого розмаху. В густонаселених українцями провінціях Саскачеван, 
Альберта, Манітоба створювались потужні осередки національного духовного життя. Але 
апогей розвитку рідного слова й етнічної культури припадає на 60- 70-ті роки ХХ століття 
– період боротьби за утвердження політики багатокультурності.  

 Велелюдні  українські поселення, жива українська мова, мальовнича природа 
Канади, що часто нагадувала рідну Україну, полонили багатьох подвижників національної 
освіти й культури. Альберта – перша провінція Канади, що активно ввела двомовні 
(англійсько-українські) програми навчання у  державні школи та університети. Щоправда 
цьому передувала тривала  і напружена боротьба українців за свої  етнокультурні права. 
Ще в грудні 1948 року делегати річного з’ їзду Інституту св. Івана в Едмонтоні приймають 
ухвалу про необхідність вивчення  української мови в Альбертському університеті  і 
обирають відповідний організаційний комітет у складі десяти осіб. Його очолив ректор 
інституту В.Сенишин. Щоб з’ясувати доцільність запровадження курсу рідної мови, члени 
комітету  розіслали відповідні  анкети українським  учителям і студентам. Було отримано 
майже двісті  відповідей бажаючих опанувати  українську мову. У листопаді 1950 р. 
черговий з’ їзд членів інституту зобов’язав комітет на підставі отриманих заяв подати 
клопотання до керівництва університету про запровадження в навчальний план вузу 
українознавчих дисциплін. На своє звернення комітет отримав негативну відповідь. Але в 
справу втрутились далекоглядні політичні діячі, які розуміли вагу і значення української 
спільноти в державних справах Канади.  
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8 листопада 1951 року з’ їзд консервативної партії Альберти, а 21-23 листопада 
конвенція партії соціального кредиту, щоб задовольнити потреби значної частини своїх 
виборців, прийняли рішення такого змісту: “З уваги на те, що в 1951 р. припадають 60-ті 
роковини приїзду до Канади перших українських піонерів; з уваги на те, що канадійці 
українського роду дали й тепер дають великий вклад у роздубову Канади; з уваги на те, 
що є побажаним, щоб українська мова, ключ до всіх вищих слов’янських мов, була 
предметом науки у всіх вищих учбових закладах, – постановляємо просити уряд Альберти 
прослідити можливості і додати українську мову до курсів інших модерних мов, що їх 
викладають в Альбертійськім університеті”.  

У січні 1952 року рада Альбертійського університету прийняла рішення про 
відкриття у відділі популярних викладів вечірніх курсів української мови, щоправда, без 
видачі кредитів – відповідних освітніх документів. Викладачами запрошено доктора 
Ореста Старчука, викладача відділу модерних мов, та адвоката Петра Лазаровича. 
Відкриття курсів, директором яких став В.Сенишин, відбулося 25 січня. На початковий 
курс української мови до П.Лазаровича записалося 54 слухачі, на вищий курс О.Старчука 
– 50. Програма курсів складалася з 10 лекцій і була виконана до 28 березня 1952року.  

Звичайно, ініціатори організації курсів  розраховували  на інший результат своїх 
зусиль, але, безумовно, й відкриття вечірніх курсів уже було  вагомим здобутком у 
боротьбі за розширення прав української мови в  англомовному суспільстві. Оцінюючи їх 
створення як важливу перемогу, центральна управа КУК опублікувала  з цього приводу 
навіть окремий заклик до українського громадянства. У ньому, зокрема, 
проголошувалось: “Завдяки прихильній поставі  університетських чинників, унаслідок 
старань Комітету Українців Канади та визначних  українських діячів, відкрито при 
Альбертійськім університеті  вечірні  виклади української  мови … Ці вечірні курси 
призначені для широкого громадянства Едмонтону та околиці …Такі курси  існують від 
1949 р. при університетах у Вінніпегу й Торонто … Тому Комітет Українців Канади 
вважає за відповідне звернутися до громадянства Едмонтону й околиці з гарячим 
закликом до масового впису на згадані вечірні курси  української мови”[4,6]. 

Завдяки зусиллям відділів КУК у 1953-54 н.р. в університеті Альберти діяло вже 
три вечірні курси: початковий (15 лекцій); середній (30 лекцій), що  тривав від жовтня 
1953 р. до 30 березня  1954 р., та курс української літератури (від Котляревського до 
сьогодні) – теж 30 лекцій. На першому курсі навчалося 36 студентів, на другому – 39 і на  
третьому – 60. всього 135 студентів. 

Восени 1954 року зацікавлення вечірніми курсами спало, було тільки два курси – 
середній та української літератури. Середній, що тривав від 19 жовтня до 21 грудня, мав 
15 лекцій і 18 слухачів, а курс  української літератури тривав  від 14 жовтня до 16 грудня. 
Теж 15 лекцій – було 24 слухачі. Викладав д-р О.Старчук. восени 1955 року залишився 
лише курс “Українська література ХХ століття”, що тривав від 13 жовтня до 15 грудня, 15 
лекцій викладав д-р О.Старчук, що мав лише  20 слухачів). Зацікавлення, в основному, 
спало через те, що не було так званих кредитів, а студенти, не отримуючи кредитів, 
вважали, що марнують час. 

1956 року в Альбертійському університеті не викладався жоден українознавчий 
курс. Це, власне, й спонукало КУК 12 квітня 1956р. написати до демонського відділу 
листа, в якому місцевому відділу КУК рекомендовано узяти на себе моральну опіку над 
даною справою. Внаслідок цього в 1957-58 н.р. вечірні курси відновилися: д-р Старчук вів 
середній курс (18 лекцій) від 24 жовтня 1957 року до 30 січня 1958 року. Було 25 слухачів. 

У той же час едмонтонський відділ КУК продовжує боротьбу за відкриття  
університетських акредитованих курсів  української мови у відділі модерних мов. З цього 
приводу 4 листопада 1957 року відбулася зустріч голови централі КУК В.Кушніра та 
секретаря едмонтонського відділу П.Саварина з ректором університету доктором 
Стюартом, під час якої останній пообіцяв винести це питання на розгляд ради навчального 
закладу. Однак 7 грудня 1957 року доктор Стюарт повідомив українцям, що запровадити в 
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університеті вивчення української мови в 1958-1959 н.р. через відсутність коштів і 
матеріальної бази неможливо. 

І все ж зусилля української громади не пропали  марно. Уряд провінції своєю 
ухвалою від 31 грудня 1957 року створює “Королівську комісію в справах освіти” на чолі 
з сенатором Д.Камероном, яка повинна з’ясувати якість і ефективність навчання в 
державних школах Альберти, перспективи і напрямки його розвитку. Офіційно 
оголошено, що будуть розглядатися пропозиції зацікавлених освітою осіб чи організацій. 

Зазначимо, що як тільки стало про це відомо, відділ КУК відразу створив 
відповідний комітет і в квітні 1958 року подав “Бріф королівської комісії в справі освіти в 
Альберті”, в якому домагався запровадження української мови як вибіркового предмета в 
початкових і середніх школах Альберти. Такі ж клопотання надіслали й інші українські 
організації, а також представники деяких національних груп. Зрештою, це призвело до 
того, що 19 серпня 1958 року міністр освіти уряду Альберти проголосив вивчення 
української мови в ХІ-ХІІ класах середніх шкіл провінції, починаючи з 1959 року. 
Щоправда, комісія рекомендувала, за бажанням батьків, вводити українську мову в 
державні школи,  починаючи з 7 класу. 

У жовтні 1958 року в складі  королівської комісії утворено “Підкомітет української 
мови”,  до якого, за рекомендацією КУК, увійшли І.Горецький (голова), С.Бойко 
(секретар). Г.Косташ, О. Старчук, Й.Мельничук та І.Гуцуляк. Його завдання полягало у 
визначенні мети і програми вивчення української мови, підготовці підручників, 
визначенні  контингенту учнів, організації  вчителів української мови. З ініціативи 
підкомітету 26 жовтня 1958 р. в Едмоні проведено віче в справі вивчення української мови 
в школах Альберти, підготовки підручників, учителів, визнання кредитів в університеті, а 
також набору учнів. На віче, а його учасниками було 200 громадян різного віку, вирішено 
розгорнути широку кампанію щодо впровадження української мови в середні школи та 
університет Альберти. 

Коли в 1959 році керівництво університету  Альберти поставило перед українцями 
умову – викладання української мови почнеться тоді, коли буде відповідний підручник. 
Яр Славутич за надзвичайно короткий час справився з цим завданням. Його підручник 
“Розмовна українська мова” (Conversational Ukrainian) не тільки став настільним для 
студентів, витримав п’ять видань (останнє 1987 року), а, що найголовніше, виявився 
неперевершеним зразком української літературної мови, багатим на цікаві відомості з 
національної історії. Зазначимо, підручник Славутича не був єдиним із запропонованих. І 
все ж представники “Підкомітету української мови” Комітету Українців Канади визнали 
його найкращим з-поміж підручників І.Шклянки, М.Стечишина, Я.Рудницького.  

У цей же час Яр Славутич тісно співпрацював з “Королівською комісією у справі 
двомовності  і двокультурності”, що була створена 19 серпня 1963 року і мала завдання 
розглянути “вклад інших груп у Канаду, і як той вклад забезпечити”. Різні групи та 
організації етнічних меншин, отже  й українці, почали висувати свої пропозиції й вимоги, 
проводити наукові конференції й дискусії, відстоюючи право на навчання рідної мови. 
Комісія в 1964 році підготувала “бріф” (петицію), дві вимоги з яких присвячено мові: 

•   Навчання української мови як кредитованого  предмета у школах, і то від 
першого класу, де бажають собі того батьки і де є відповідна кількість учнів 
(рекомендація). 

•  Університети, зокрема в провінціях, де українські мови вивчаються в середніх 
школах, повинні визнати українській мові повний курс матрикуляційний статус, а також 
організувати спеціальні програми для вчителів української мови. Принаймні один із 
передових канадських університетів повинен приготувати повну програму українських 
студій, виключно зі студіями мови, культури, історії та вкладу української групи в 
канадське життя (рекомендація). 



 34 

Була також висунута  вимога, щоб усі  шкільні підручники історії Канади містили 
відомості про українців у Канаді та про їхній вклад у розбудову країни і цим самим 
зменшили дискримінацію іммігрантів. 

Комісія уважно вивчала пропозиції етнічних меншин. Протягом чотирьох 
наступних років (1965-1969) члени її роз’ їжджали по Канаді вздовж і поперек і ретельно 
проводили опитування громадян. Так з’явився четвертий том звіту (1970 р.), присвячений 
“ іншим етнічним групам”, а між ними й українцям. Тут, зокрема, рекомендується [5,84] : 

1. Варто в  публічних елементарних програмах запровадити навчання мов інших ( 
як англійська і французька) як виборні предмети і предметів, зв’язаних із ними, – скрізь, 
де є на те достатнє запотребування. 

2. Варто в середніх школах  запровадити поглиблене навчання мов  інших як 
англійська і французька – скрізь , де є на те достатнє запотребування.  

3. Варто, щоб університети Канади поширили кредитування мов інших як 
англійської і французької, підносячи їхній статус, як при допущенні до університету, так і 
при видачі дипломів. 

4. Варто поширити гуманістичні науки в університетах іншими мовами. 
5. Варто, щоб Канадська рада радіо – телебачення усунула всі обмеження щодо 

інших мов, за винятком тих, які будуть стосуватися  англійської і французької. 
6. Варто, щоб СіБіСі визнало місце інших мов у  канадському житті й дозволило на 

передачі іншими мовами. 
7. Варто, щоб СіаРТіСі простудіювало  іншомовні передачі разом із СіБіСі, 

починаючи з Торонто й Монреалю, з метою збереження тих інших мов і культур. 
8. Варто, щоб НФБорд продукував фільми іншими мовами. 
9. Варто, щоб федеральні, провінційні і муніципальні  уряди завжди мали досить 

фондів підтримати працю організацій чи  інституцій, метою яких є збереження мистецтва 
й літератур інших  етнічних груп. 

Однак усі ці рекомендації залишилися тільки на папері. Фактом виявилося інше: 
королівська комісія рекомендує не тільки двомовність, але й  двокультурність у Канаді. 
Замість однієї офіційної мови – тепер дві, і замість колишньої багатокультурності, 
принаймі в теорії, двокультурність. Пішли назустріч лише французам, але страшно 
вдарили, властиво, по інших групах. Погодившись із фактом офіційної двомовності, 
українці вважали, що “двокультурності” не можна визнавати. На сьогоднішній день 
боротьба продовжується. 

Висновки. Як бачимо, зроблено чимало. Українські вчені в Канаді завзято 
працювали для розвитку національної науки. Осередком цієї праці стала Альберта. 
Оглядаючись назад з позиції сьогодення, дивуємось, де черпали сили для потужної праці 
люди із понівеченими долями. І хоча у добу багато- культурності , яка почалась з 1971р., 
їм у Канаді жилося вільно і заможно, все ж не забували, що народ, який не дбає про рідну 
мову приречений на вимирання. 
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УДК 37.026.9 Крюкова О.В., 
 
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 
КОМПЛЕКСІВ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 

 
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 

вищих навчальних закладах передбачає досягнення нової якості організації навчально-
виховного процесу, урахування сучасних підходів до організації суб'єктів діяльності в 
процесі професійної підготовки. Сучасному фахівцеві необхідні не тільки міцні знання і 
розвинене мислення, але й уміння застосовувати їх у нестандартній ситуації, здатність 
творчо підійти до вирішення виникаючих проблем, про що й піде мова у даної статті.  

Сучасна філософська і психолого-педагогічна науки розробили значну кількість 
теоретико-практичних знань із питань організації навчально-виховного процесу у вищих 
навчальних закладах. Так, у роботах В.Андрущенка [1], М.Євтуха [5], В.Кременя [7], 
В.Журавського, М.Згуровського [3], М.Степка [4] та ін. представлений системно-
діяльнісний підхід як теоретико-методологічна основа дослідження освітніх проблем 
вищої школи і психологічний підхід до розробки і впровадження сучасних освітніх 
технологій. Безпосереднє впровадження сучасних технологій навчання у вищих 
навчальних закладах різного рівня вивчали В.Беспалько [2], М.Кларін [6], О.Пєхота, 
А.Кіктенко [9], Ф.Янушкевич [10] та ін.  

Виходячи з міжнародної та української ваги якості вищої освіти, університети 
розпочали систематичну роботу зі створення умов, вироблення рекомендацій і 
відстеження якості навчального процесу. Якість освітньої діяльності – це сукупність 
характеристик вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти 
встановлені і передбачені потреби окремої особи та суспільства. Якість вищої освіти 
включає такі параметри: фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення, 
академічну мобільність студентів і викладачів, нормативно-правове забезпечення вищої 
освіти, планування і організацію навчально-виховного процесу, навчально-методичне 
забезпечення тощо [8]. Створення навчально-методичних комплексів є одним із основних 
напрямів роботи викладачів із забезпечення навчального процесу. 

Мета статті: розглянути структуру навчально-методичного комплексу з дисципліни 
"Психологія і педагогіка" і основні вимоги до його побудови. 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Психологія і педагогіка" включає:  
- модульну навчальну програму,  
- модульний робочий підручник,  
- практикум з дисципліни (тести). 
Модульна навчальна програма розробляється відповідно до Державних освітніх 

стандартів вищої професійної освіти, навчальних планів і вимог, прийнятих в 
університеті. Модульна навчальна програма є елементом навчально-методичного 
комплексу з дисципліни "Психологія і педагогіка" і має прив'язку до робочого підручника 
з комплектом тестів, що забезпечують вивчення змісту модуля і контролю над його 
засвоєнням [11]. 

Модульна навчальна програма містить: цілі і завдання вивчення, вимоги до рівня 
засвоєння змісту дисципліни, тематичний план вивчення, організаційно-методичні дані, 
короткий зміст тем курсу, основну і додаткову літературу, плани семінарських занять, 
перелік тем рефератів, перелік питань для підготовки до іспиту. 

Програма курсу включає 3 змістовних модулі:  
- змістовний модуль 1. Психологія як наука. Психологія особистості;  
- змістовний модуль 2. Соціально-психологічна сфера особистості;  
- змістовний модуль 3. Основи педагогіки.   
У кожному модулі вказується:  
- кількість тем, що становлять його зміст;  
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- список використаної літератури: основна і додаткова література, закони і 
нормативні акти;  

- види контролю з навчальної дисципліні (перелік): тести, контрольні роботи, 
реферати тощо; 

- плани семінарських занять: теми і основні питання семінарських занять, 
рекомендована література до кожного семінарського заняття, рекомендації з підготовки до 
семінарських занять; 

- плани практичних занять: теми і основні питання практичних занять, 
рекомендована література до кожного практичного заняття, рекомендації з підготовки до 
практичних занять; 

- перелік і зміст контрольних завдань і методичні рекомендації до їхнього 
виконання; 

- перелік питань для підготовки до іспиту. 
Модульний робочий підручник складається із трьох модулів і містить: науково-

тематичний огляд змісту, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, 
список літератури, термінологічний словник основних понять з модулів. Зміст і структура 
робочого підручника визначаються модульною навчальною програмою з дисципліни. 
Модульний робочий підручник розробляється як дидактичний засіб активізації 
самостійної роботи студента, керування його навчально-пізнавальною діяльністю при 
вивченні даного курсу і є обов'язковим елементом кредитно-модульної технології 
навчання. У структурі робочого підручника передбачений безпосередній зв'язок матеріалу 
кожного модуля з модульною навчальною програмою і змістом тестових завдань, які 
пред'являються студентові після завершення освоєння модуля. Кожний модуль робочого 
підручника має наступну структуру: 

- базовий зміст модуля; 
- науково-тематичний огляд змісту модуля, що розкриває основні положення і 

поняття курсу; 
- питання для самоконтролю; 
- завдання для самостійної роботи; 
- список рекомендованої літератури; 
- термінологічний словник; 
- комплект тестів до модуля. 
При побудові модульного робочого підручника були враховані наступні вимоги: 
1. Вимоги до оформлення науково-тематичного огляду змісту модуля, що 

розкриває основні положення і поняття курсу: 
- найменування глав, параграфів огляду збігається з найменуванням тем, указаних 

у модульній навчальній програмі з дисципліни; 
- зміст огляду відображає основні теорії, концепції, закони і закономірності 

розвитку даної галузі знань, а також факти, наукові і практичні висновки. Зміст 
передбачає авторську позицію з висвітлення проблем, що становлять зміст модуля; 
навчальний матеріал має чітку структуру і послідовність відповідно до змісту модульної 
навчальної програми; 

- використовується ілюстративний матеріал (малюнки, схеми, діаграми); 
- зміст огляду має посилання на джерела, де більш глибоко розкриваються ті або 

інші питання. 
2. Вимоги до завдань для самостійної роботи: 
- завдання допомагають студентові структурувати, класифікувати і узагальнювати 

навчальний матеріал, для цього передбачене складання логічних схем, таблиць; 
- завдання складені по завершенню вивчення модуля в повному обсязі; 
- завдання носять проблемний характер і сприяють розвитку мислення студента; 
3. Вимоги до списку рекомендованої літератури: 
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- список рекомендованої літератури виступає логічним продовженням роботи 
студента з вивчення змісту модуля і орієнтує його на поглиблене оволодіння навчальним 
матеріалом; 

- список складений за абеткою, нумерація наскрізна. 
4. Вимоги до змісту термінологічного словника: 
- у словнику представляються нові поняття і їхні визначення, що містяться в 

даному модулі; 
- у словнику наводяться також професійні терміни, що мають важливе значення 

для  формування в студентів необхідних знань і вмінь. 
До складу навчально-методичного комплексу також входить практикум, що 

включає тестові завдання до кожного модуля. Тест включає завдання різних типів: 
завдання множинного вибору, завдання на встановлення відповідності, завдання на 
відновлення правильної послідовності тощо. За результатами виконання тестових 
контрольних можна судити про ступінь засвоєння студентом навчального матеріалу 
модуля. 

Особистий досвід впровадження 100-бальної системи оцінювання навчальної 
діяльності студентів дає підстави стверджувати, що вона має переваги. Для студентів ці 
переваги полягають у тому, що у них формується позитивна мотивація навчальної 
діяльності; стимулюється самостійність, ініціативність, відповідальність, творчість, 
змагальність, дбайливість; студент зорієнтований на самостійний науковий пошук, що 
сприяє інтелектуальному розвиткові особистості; підвищується об'єктивність оцінювання 
знань; отримані знання більш глибокі й міцні. Для викладачів з'являється реальна 
можливість індивідуалізації навчання і диференційованого підходу; можливість 
допомогти студентам у навчальній роботі, рівномірно розподілити навантаження 
протягом семестру; можливість уникнути конфліктів, які часто виникають у результаті 
підсумкової перевірки знань на іспиті. 

Таким чином, кредитно-модульна система організації навчання студентів - це 
важливий крок у напрямку інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного процесу у 
вищій школі. Вона потребує від науково-педагогічних працівників відповідної психолого-
педагогічної підготовки, перебудови організаційних і методичних аспектів навчально-
виховного процесу. 
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УДК 371.89  Лавров В. Д. 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ 
ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. 

 
У статті розглянуто основні засади й принципи Болонського процесу, 

проаналізовано відповідність вищої освіти України його вимогам із урахуванням 
інтеграційних процесів нашої системи до європейського освітнього й наукового 
простору, а також обрунтовано необхідність гуманізації освіти шляхом запровадження 
викладання нових наукових дисциплін (у тому числі праксеології, синергетики, соціоніки 
та ін.). 

Процес об'єднання Європи та його поширення на інші країни супроводжується 
формуванням спільного освітнього й наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і 
стандартів у цій сфері в масштабах всього континенту. 

Проаналізуємо безпосередньо Болонський процес та його головні компоненти. 
Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: 

1) формування співдружності провідних європейських університетів під егідою 
Magna Charta Unithersitatum (Великої Хартії Університетів)  [1, С. 119]; 

2) об’єднання національних систем освіти й науки у європейський простір із 
єдиними вимогами, критеріями та стандартами. 

Головна мета цього процесу — консолідація зусиль наукової та освітянської, 
громадськості й урядів країн Європи для суттєвого підвищення конкурентоспроможності  
європейської системи науки та  вищої  освіти у  світовому вимірі, а також для підвищення 
ролі цієї системи в суспільних перетвореннях. 

Болонському процесові передували розробка й підписання представниками країн 
Європи Лісабонської конвенції «Про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти 
європейського регіону» (1997 р.) [1, С.123] та Сорбонської декларації «Про узгодження 
структури системи вищої освіти в Європі» (1')98 р.) [1, С.141]. Безпосередньо Болонський 
процес на рівні європейських держав започатковано 19.06.1999 р. шляхом підписання 
Болонської декларації 29-ма міністрами освіти. 

Цей документ узгоджував спільні вимоги, критерії та стандарти національних 
систем вищої освіти для країн-учасниць і передбачав створення єдиного європейського 
освітнього та наукового простору до 2010 р. (у межах якого мають діяти єдині вимоги 
щодо визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що 
істотно підвищить конкурентоспроможність європейського ринку праці й освітніх 
послуг). Цей документ декларував: 

— прийняття загальної системи порівняльних освітньо-кваліфікаційних рівнів, 
зокрема через затвердження додатка до диплома [2, С.52]; 

— запровадження в усіх країнах двох циклів навчання за формулою «3+2» 
(бакалаврський цикл має тривати не менше трьох років, магістерський — двох); 

— створення систем кредитів відповідно до європейської системи трансферу 
оцінок, включаючи постійне навчання (ECTS); 

— сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості освіти, розробку 
порівняльних критеріїв і методів оцінки якості; 

— усунення перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів у межах 
визначеного простору. 

Празьке комюніке (19.01.2001 p.), яке підписали представники 33-х країн Європи, 
затвердило наступний етап Болонського процесу. Головні рішення: постійне навчання 
протягом життя, мотивоване залучення студентів до навчання, сприяння підвищенню 
привабливості та конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти для 
інших регіонів світу — основні важливі елементи Європейського простору вищої освіти. 
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Наступний етап Болонського процесу проходив у м. Берліні 18— 19.09.2003 p., 
коли було вирішено поширювати загальноєвропейські стандарти й вимоги на докторські 
ступені; запропоновано формулу триступеневої освіти (3—5—8), згідно з якою не менше 
трьох років відводиться для отримання рівня «бакалавр», не менше 5 років — «магістр» і 
не менше 8 років — «доктор філософії». Особливу увагу було приділено важливості 
контролю й дотримання європейських стандартів якості освіти на всьому просторі, згідно 
з вимогами Європейської мережі з гарантування якості (ENQA). Розроблено додаткові 
модулі, курси та навчальні плани з європейським змістом, відповідною орієнтацією й 
організацією. 

З огляду на глибокі національні традиції освіти й науки Україні непросто 
відмовитися від багатьох переваг вітчизняної системи, наприклад від двох учених 
ступенів, у перспективі — від Вищої атестаційної комісії як державного органу контролю 
за стандартом наукових ступенів та ін. 

Отже, Болонський процес — це процес структурного реформування національних 
систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних 
перетворень у вищі навчальні заклади Європи. Мета — створення європейського наукового 
й освітнього простору, для досягнення якої вирішено: 

   прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; 
   запровадити двоступеневу структуру вищої освіти; 
   ввести визнаний на європейському просторі вчений ступінь доктора філософії; 
   використовувати єдину систему кредитних одиниць; 
   запровадити уніфіковані і взаємно визнані додатки до диплома; 
   напрацьовувати, підтримувати й розвивати європейські стандарти якості 

відповідно до вимог ENQA; 
   усунути наявні перешкоди для збільшення мобільності студентів, викладачів, 

дослідників і управлінців вищої школи. 
На всіх етапах Болонського процесу було проголошено, що це процес 

добровільний, поступовий і відкритий, що ґрунтується на цінностях європейської освіти й 
культури й не нівелює національні особливості освітніх систем. 

Враховуючи всі «за» і «проти», для країн, які прагнуть до економічного й 
суспільного розвитку та вступу до Європейського Союзу, в тому числі і для України, 
альтернативи Болонському процесу немає. 

Аби стати повноправним членом Європейської спільноти, Україні треба здійснити 
суттєві перетворення в системі вищої освіти й науки. І найважливіше при цьому — 
ґрунтовний порівняльний аналіз вітчизняної системи за європейською ( болонською) 
моделлю. Результати аналізу допоможуть визначити, що саме потрібно змінити в нашій 
системі й започаткувати відповідні реформи. 

Визначимо основні напрямки структурного реформування вищої освіти України з 
огляду на Болонський процес. Україні важче, ніж будь-якій іншій державі, котра не має 
таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої, економічної, 
інженерної освіти, приєднатися до багатьох загальноєвропейських рішень, нівелюючи 
власні багатовікові напрацьування в цій галузі. Вітчизняна освіта дала економіці 
фундаторів теорії потреб І. Вернадського та М. Туган-Барановського, автора космогенної 
теорії економічного розвитку С. Подолинського, засновника української праксеології Е. 
Слуцького й багатьох інших. Тому Україна має право пропонувати європейському 
співтовариству свої доробки, досягнення, бачення проблем. Тобто потрібно досягати 
гармонійного поєднання європейських нововведень і кращих вітчизняних традицій. 

Проте Україна ще має складні проблеми, розв'язання яких є актуальним, а саме: 
  надлишкова кількість навчальних напрямів  і спеціальностей; 
  недостатнє визнання у суспільстві рівня «бакалавр» як кваліфікаційного, його 

незатребуваність вітчизняною економікою; 
  тенденція до погіршення якості вищої освіти; 
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  збільшення розриву зв'язків між сферою освіти та ринком праці; 
  невиправдане непорозуміння щодо рівнів спеціаліста й магістра; 
  складна, порівняно із загальноєвропейською, система наукових ступенів; 
  невизначеність такої ланки освіти, як технікуми й коледжі;  
  проблема відповідності системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

потребам ринкової економіки; 
  університети України не є в достатній мірі методологічними центрами, 

новаторами суспільних перетворень, мають низький рівень автономії. 
Ці та інші перешкоди погіршують розпізнавання вітчизняної системи вищої освіти 

зовнішнім світом, знижують мобільність студентів, викладачів і науковців у межах 
європейського освітнього простору та ринку праці. 

Головне для України — повний, постійний, прозорий та об'єктивний моніторинг, 
контроль та оцінка якості освіти й акредитація не лише навчальних закладів і 
спеціальностей, а й освітніх програм. 

Основною метою підписаних документів є полегшення доступу мешканцям кожної 
держави Європи і студентам навчальних закладів до освітніх ресурсів та ринків праці 
інших країн. Для досягнення цього мають працювати три необхідні та достатні принципи, 
що, на жаль, найважче виконати в нашій державі: мобільність членів освітянського 
простору; привабливість освітянських послуг та можливість працевлаштування. Ці 
принципи є прерогативою держави, й у вітчизняних умовах вони можуть бути виконані в 
процесі соціо-економічного інтегрування нашої країни в європейський простір. 

На цьому шляху ми повинні визнати гуманізацію освіти як необхідність. Таким 
чином ми зможемо запровадити нові науки в університетах, такі як праксеологія, 
синергетика, соніоніка та багато інших. 

Інтеграційні процеси, які відбуваються в Європі у вищій школі та в науці, 
останніми роками є частиною загального розвитку життєдіяльності людини і суспільства. 
Вони зумовлені вступом людства до нового типу цивілізації, опануванням нових способів 
та різновидів прогресу, що є результатом глобалізації суспільного розвитку, переходу від 
індустріальних науково-інформаційних технологій виробництва, що ґрунтуються на 
знаннях, тобто на інтелектуальній власності. Інтеграційні процеси пов’язані з 
модернізацією освіти в прямій її фундаменталізації. Вони потребують корекції 
спрямованості навчального процесу від простого навчання в освітньому закладі до 
вироблення у людини розуміння необхідності та вміння навчатись упродовж життя. Нові 
напрями потребують нового підходу до педагогічної системи, яка має стати особистісно-
орієнтованою педагогічною системою, тобто людиноцентристською, а також педагогікою 
толерантності. Це означає, що потрібно побудувати систему безперервного навчання 
(освіти) упродовж життя, тобто слід виховати нову людину, яка постійно навчається, 
пізнає. [8, C. 25] 

Тим часом у ХХІ ст. Європа знань-це важливий фактор соціального розвитку, який 
може забезпечити всім її громадянам необхідний рівень компетентності для відповіді 
викликам нового тисячоліття; допомогти усвідомити спеціальність цінностей і 
приналежність до єдиного соціального культурного простору. Роль освіти та 
співробітництва у цій сфері загально визначена й першочергова.  

Країни Європи не шкодують зусиль для вдосконалення своєї вищої освіти, 
створення для молоді ширших шляхів для саморозвитку в досягненні успіхів на ринку 
праці. У зв’язку із цим найбільш цікавим і перспективним процесом у сфері вищої освіти 
є, якраз, Болонський процес. [9, C. 18] 

Як визначив екс-міністр освіти і науки В. Кремень, «Україна має намір 
приєднатися до Болонської конвенції як у формальному, так і у змістовому відношенні. І 
це вимагає від нас кращих знань про зарубіжну освіту. Ми повинні влитися в 
європейський освітній простір з тим, щоб не залишитися поза Європою не тільки в освіті, 
а й у житті в цілому. ». [10] 
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На сучасному етапі Міністерство освіти і науки визначає основні завдання у галузі 
вищої освіти виходячи з вимог і принципів Болонської декларації. 

За цих умов функціонування вищої освіти ґрунтується на збереженні досягнень та 
традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у європейський 
освітянський простір, змінюються акценти щодо результативності діяльності вищого 
навчального закладу. Змінюються акценти щодо результативності діяльності вищого 
навчального закладу. Ключовим завданням є орієнтація вищих навчальних закладів на 
кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані 
й використані на користь держави. 

Болонський процес – це зближення націй, народів, держав через створення 
спільного економічного, інформаційного, освітнього та наукового простору Європи; 
перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій і формування 
суспільства знань. 

Суть Болонського процесу полягає у формуванні на перспективу 
загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, 
яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. 

У сучасних умовах в Україні формується широкий вибір вищих навчальних 
закладів за умови конкурсного відбору, формами і методами навчання, вартістю навчання 
тощо. Підготовку фахівців здійснюють вищі навчальні заклади як державної, так і 
недержавної  форми власності, що створюють своєрідний ринок освітніх послуг. 

Ринок освітніх послуг є сферою обігу або системою економічних відносин із 
приводу купівлі-продажу освітніх послуг. Для цього виду ринку обов’язкові три 
компоненти – покупець, продавець, товар. Кожен з них пов'язаний з категоріями попиту, 
пропозиції і ціни. За своєрідністю реалізованого товару цей ринок безпосередньо 
належить до ринку послуг, але тісно пов'язаний і взаємодіє з іншими видами ринку: 
робочою силою, інформацією, товарів. [11, С. 74] 

Аналізуючи стан розвитку ринку освітніх послуг, необхідно зазначити, що на 
протязі останніх років існує певна стабільність у розвитку освітніх закладів.  

Оскільки ринок освітніх послуг є саморегульованою системою, тому при 
входженні України до Болонського процесу, на нашу думку, він оптимізує кількість 
навчальних закладів, кількість бажаючих одержати освітні послуги, кількість напрямів 
підготовки, тощо. 

Сьогодні в Україні сформовані законодавча та нормативна бази щодо регулювання 
й контролю наукової сфери та освітянської галузі [3-7]. Але процес удосконалення та 
розвитку триває. Майбутнє України пов'язане з Європою, відтак надання високої оцінки 
національній системі освіти не має стримувати її подальше реформування. Таким чином, 
уже сьогодні спостерігаються позитивні тенденції євроінтеграції у сфері гуманізації 
освіти, як було визначено у статті. 

Заявлений нашою державою європейський вибір є свідченням того, що Україна у 
своїй соціально-економічній політиці орієнтується на вищі стандарти світового досвіду, 
який може привести до прогресу на шляху прискорення зростання 
конкурентоспроможності національної економіки та поліпшення якості життя народу. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ У 
ЛЬВОВІ УКРАЇНСЬКОГО ТАЄМНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1920–25) НА ТЛІ 

ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 
У статті розглядається ретроспективний погляд на розвиток на організаційні і 

дидактичні аспекти самоорганізації українців у сфері вищої освіти в умовах політико 
культурної ізоляції. 

Ретроспективний погляд на розвиток вищої освіти в Україні свідчить, що 
невід’ємне право людини на освіту незалежно від статі, суспільного статусу, етнічної і 
релігійної приналежності нерідко ставало жертвою суспільно-політичних та 
етнокультурних конфліктів і непорозумінь, а боротьба за це право переростала межі суто 
організаційного аспекту проблеми. Зокрема, українські (М. Кордуба, В. Мудрий, 
Б. Ступарик) та польські (Й. Драус, Д. Дринда, Б. Ячевський) дослідники, вивчаючи 
особливості освітнього середовища Польської держави у міжвоєнний період, звертали 
увагу насамперед на факти та явища етнополітичного і юридичного характеру. Не 
уникаючи їх, автор цієї статті має на меті проаналізувати організаційні і дидактичні 
аспекти самоорганізації українців у сфері вищої освіти в умовах політико-культурної 
ізоляції. 

Розпад Австро-Угорської монархії, відновлення польської і тимчасово української 
національної державності, воєнні дії польсько-української війни помітно вплинули на 
статус Львівського університету, навчальний процес i наукову роботу. Після перемоги над 
українцями у 1919 р. польська окупаційна влада намагалася закріпити свої позиції у 
Львові. Одним із засобів реалізації цієї мети була протидія прагненням українців 
реалізовувати право свого народу на вищу освіту, і як наслідок – виховувати власну 
національну інтелігенцію. Поодинокі заяви урядовців про можливе заснування в 
майбутньому українського університету носили декларативний характер, оскільки 
виголошувалися для демонстрації Раді Послів Антанти атмосфери національної 
толерантності у Польській державі. Кінцевою метою цієї дипломатичної гри було 
міжнародне визнання юрисдикції над Галичиною Речі Посполитої [5].  

До березня 1923 р. Галичина офіційно перебувала під юрисдикцією Ради Послів 
Антанти, однак польська влада відразу ж після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 
року включила її до правового поля своєї держави. Адміністрація університету 
беззастережно визнала зверхність польської державної влади. Через рік було затверджено 
нову назву закладу – Університет Яна Казимира у Львові [1; 2].  

15 вересня 1920 р. вступив у дію Закон про вищі школи Другої Речі Посполитої, 
який надавав університетам обмежену автономію [7, С. 43]. Головним завданням вузів 
визнано "служіння науці та батьківщині, поширення найновіших досягнень науки, 
підготовку молоді до практичних професій". Зберігалася організація навчання за 
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німецьким освітнім зразком, що передбачав одночасну підготовку і майбутніх вчителів, і 
наукових фахівців [3]. Польська мова стала обов'язковою. До викладання допускалися 
лише викладачі, що склали присягу на вірність Речі Посполитій. У зв’язку з цим протягом 
після прийняття згаданого закону було звільнено з роботи всіх українських фахівців. 
Усунення українських вчених від науково-педагогічної роботи у державі та численні 
випадки дискримінації на національному ґрунті звели до мінімуму співпрацю українців і 
поляків у царині освіти і науки. 

У 1922 р. вчені ради факультетів вперше скористались правом обмеження прийому 
студентів, так званим правилом "numerus clausus". У попередній період існував 
ліберальний принцип, суть якого зводилась до того, що кожен бажаючий міг навчатись в 
університеті, якщо володів дипломом про закінчення середньої освіти. Обмеження 
прийому мало на меті зменшити перевантаження навчальних аудиторій надмірною 
кількістю студентів і обмежити вступ до університету осіб непольської національності, 
зокрема, українців. Під час прийому перевага надавалась тим абітурієнтам, які 
відзначились громадянською працею на користь держави або закінчили середню школу з 
польською мовою викладання. Саме тому протягом перших післявоєнних років 
спостерігався значний наплив у ряди студентів ветеранів польської армії, які не були 
належним чином підготовлені до університетських студій, але, враховуючи пільги та 
полегшення, з радістю записувались на навчання. За кількістю студентів Львівський 
університет був одним з найбільших у Польщі: з 1919/20 до 1937/38 навч. року їхня 
кількість збільшилася з 2647 до 5026 осіб [6]. Водночас у цей період стало помітним 
значне зменшення кількості студентів українців та євреїв. Протягом усього міжвоєнного 
періоду Львівський університет імені Яна Казимира залишався виключно польською 
установою. 

Не допускаючи українських вчених до викладання в Університеті Яна Казимира, 
чинилися також насильницькі перешкоди проведенню будь-яких українських 
систематичних наукових курсів. За умов повної ізоляції українців від легального 
академічного життя, чільними діячами Наукового товариства імені Т.Шевченка (далі – 
НТШ), Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили і Ставропігійського 
Інституту було прийнято рішення проводити такі заняття таємно. Восени 1919 р. у Львові 
силами згаданих товариств було започатковано українські університетські курси.  

Станом на початок 1921 р. вони набрали наступних організаційних форм: діяло три 
факультети і 25 кафедр – 14 на філософському, 6 – на правничому і 5 – на медичному. На 
них навчався 101 студент, з яких на філософському факультеті – 27, на правничому – 61 і 
на медичному – 13 [4, С. 86–87].  

У перших днях липня 1921 р. відбувся Краєвий студентський з'їзд, який зобов'язав 
усіх українських студентів бойкотувати польські університети і навчатися лише у 
власному університеті. Одночасно з цим з'їздом пройшло і засідання професорів 
університетських курсів. Члени цього засідання обрали сенат українського університету, 
деканів його підрозділів і ректора, яким став авторитетний вчений, голова НТШ Василь 
Щурат. Факультетів було утворено чотири: філософський, правничий, медичний і 
технічний, який у другому семестрі першого ж навчального року відокремився в 
українську Вищу технічну школу.  

Незважаючи на негласність набору студентів і всілякі протидії з боку влади, 
спостерігався стрімкий наплив бажаючих навчатися в українському університеті. Для 
вступу необхідно було надати документи про закінчення класичної або реальної ґімназії. 
Зарахування абітурієнтів розпочалося 15 вересня 1921 р. і проходило в умовах постійних 
міліцейських облав, арештів (у тому числі й ректора), обшуків та інших подібних дій 
польської влади [4, С. 91–93].  

Протягом першого 1921/22 навч. р. в університеті навчалося 1258 студентів, з яких 
235 – на філософському факультеті, 608 – на правничому, 185  – на медичному і 150 – на 
технічному. Решту становили вільні слухачі і т.зв. госпітанти, які не мали класичної 
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освіти для права навчання у вищій школі. Навчальний процес забезпечувало 58 кафедр (із 
врахуванням від'єднання технічного профілю), з яких 26 діяло на філософському 
факультеті, 22 – на правничому і 10 – на медичному. Студенти-медики навчалися у Львові 
лише протягом перших двох років, а для продовження здобуття освіти відряджалися 
закордон. 

Восени 1922 р., на час польських парламентських виборів, було заарештовано 
більшу частину української галицької інтелігенції, що змусило тимчасово перервати 
університетський навчальний процес. Однак невдовзі вдалося його відновити і навіть 
збільшити число структурних підрозділів до 65. У 1922/23 навч. р. в таємному 
університеті навчалося 1014 студентів, з яких 324 – на філософському, 520 – на 
правничому і 170 – на медичному факультетах. Проспект наукових занять зимового 
семестру 1922/23 навч. р. передбачав викладання 139 навчальних курсів (відповідно, 89, 
35 і 15 на філософському, правничому і медичному факультетах) [4, C. 101, 108–110]. 

Номенклатуру навчальних курсів Українського Таємного університету у Львові 
цікаво прослідкувати на прикладі викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу. 
У структурі філософського факультету протягом всього часу його існування (1920–1925) 
функціонувала кафедра педагогіки. Ще під час проведення університетських курсів у 
1920/21 навч.р. у "програмі наукових викладів Товариства ім. Петра Могили" значився 
лекційний курс "Основи виховання", який читав відомий галицький суспільний діяч і 
дослідник, професор Остап Макарушка в обсязі 3 години на тиждень.  

Проспект навчальних занять кафедри у зимовому семестрі 1922/23 навч.р. був 
наступним (подано за стилем оригіналу): 

1. Історія педагогіки від 18 в. – 2 год. 
2. Семінар: твори Песталоцці – 1 год. 
3. Найновіші педагогічні струї – 1 год [4, C. 107].  
Як бачимо, левову частку змістового навантаження складали ретроспективні курси, 

однак певний обсяг часу присвячено було аналізу сучасних педагогічних течій. Серед 
форм навчання переважали лекції, хоча проводилися також і семінарські заняття – у 
меншій кількості годин. Зі зрозумілих причин педагогічної практики навчальною 
програмою передбачено не було. 

Кожен академічний рік проходив у супроводі дедалі зростаючого тиску та 
безперервних переслідувань не лише професорів та студентів, а й тих українців, які не 
були причетними до функціонування таємного університету. Значна кількість студентів 
виїжджала закордон для продовження навчання у легальних умовах. Протягом 1923/24 і, 
особливо, 1924/25 навч. років фреквенція (чисельність студентів) Українського 
університету неухильно зменшувалася [4, C. 156].  

Серед причин таких тенденцій, які призвели до повного припинення навчальних 
занять у 1925 р., були не лише переслідування польської влади. Випускники таємного 
університету могли влаштуватися на роботу лише в українські інституції і сфера їх 
діяльності була обмежена лише внутрішнім життям цих установ. Будь-яких офіційних 
стосунків з державними і приватними  організаціями чи особами такі працівники 
проводити не могли, оскільки диплом українського університету на теренах Речі 
Посполитої не брався до уваги. Його визнавали тільки в університетах Праги, Відня і 
Ґрацу. У відповідь польська влада Таким чином, єдиним набутком свого навчання в 
українській вищій школі її випускник міг вважати здобуті знання і вміння.  

Водночас, таємний університет у Львові протягом п'яти років був потужним 
осередком української академічної науки. Тут викладали такі видатні вчені як Кирило 
Студинський, Степан Белей, Василь Щурат, Філарет Колесса, Іларіон Свєнціцький, 
Михайло Возняк, Іван Крип'якевич, Мирон Кордуба, Остап Макарушка та інші [5]. 
Функціонування університету засвідчило спроможність української інтеліґенції навіть у 
нелегальних умовах сконцентрувати наявні ресурси задля реалізації права свого народу на 
вищу освіту.  
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Питання організації і ряд дидактичних аспектів функціонування вищого таємного 
навчального закладу українців у Львові потребують ще ґрунтовного вивчення. Без 
належного аналізу залишається широкий пласт архівних документів, які зберігаються у 
фондосховищах Львова та ряду країн Центральної Європи. Серед цих актів, зокрема, 
матеріали Канцелярії університету, перелік навчальних предметів, що викладалися, а 
також тексти лекцій, які чекають на своїх дослідників. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ  
 

В статье описана система контроля и оценки знаний по физике в условиях 
модульной системы обучения. 

Задача современных образовательных технологий – усиление фундаментальной 
подготовки, дающей обучаемому умение выделить в конкретном предмете базисную 
инвариантную часть его содержания, которую он сможет после осмысления использовать 
на новом уровне, при изучении других дисциплин, в процессе самообразования. Понятие 
базисного содержания дисциплины неразрывно связано с понятием учебного модуля, в 
котором базисные содержательные блоки логически связаны в систему. 

Модуль – логически завершенная часть учебного материала, обязательно 
сопровождаемая контролем знаний и умений студентов [1]. Модули формируются на 
основе рабочей программы дисциплины. В нашем вузе для специальностей, изучающих 
физику в течение двух семестров, курс физики разбит на четыре модуля. В основу 
модульной интерпретации учебного курса положен принцип системности, 
предполагающий: 

− системность содержания, т.е. то необходимое и достаточное знание (понятийная 
база), без которого ни дисциплина в целом, ни любой из ее модулей не могут 
существовать; 

− чередование познавательной и учебно-профессиональной частей модуля, 
обеспечивающее алгоритм формирования познавательно-профессиональных умений и 
навыков; 

− системность контроля, логически завершающего каждый модуль, приводящая к 
формированию способностей обучаемых трансформировать приобретенные навыки 
систематизации в профессиональные умения анализировать, систематизировать и 
прогнозировать инженерные решения. 

Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой оценки знаний. 
Проверка знаний является важнейшим этапом процесса обучения, в ходе которого 
выясняются полнота и качество знаний студентов, пробелы и ошибки в их знаниях. При 
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проверке знаний студентов преподаватель получает представление о завершенности или 
незавершенности процесса обучения при изучении отдельных модулей. 

Систематический контроль приучает студентов равномерно выполнять 
индивидуальные задания, повышает их умственную активность, содействует выработке 
умения решать конкретные задачи.  

Контрольная функция обеспечивает фиксирование уровня достижений, его 
соответствия нормам и стандартам, а также продвижения к более высоким уровням 
овладения знаниями и развития. Различают и используют несколько видов контроля и 
оценки: предварительный, текущий и итоговый. Итоговый контроль проводится после 
изучения каждого модуля. В вузе основной его формой являются зачет и экзамен. 
Осуществляя оценку знаний педагогу нужно руководствоваться следующими 
требованиями [2]: 

объективность: оценивание действительных успехов и недостатков работы, 
отсутствие предвзятости в оценке; 

субъективность: учет реальных возможностей, стимулирующий, а не 
дезорганизующий эффект оценивания; 

систематичность, которая во многом зависит от возраста учащихся. В вузе 
уместен акцент на периодический и итоговый виды контроля; 

открытость (гласность) и обоснованность оценки и выставленной отметки, для 
чего нередко требуется особая аргументация; 

действенность, которая может выражаться в советах, указаниях о том, как 
улучшить достижения, на что обратить внимание, каким способом работать дальше. 

Итоговая оценка должна в первую очередь отражать результат. Не следует 
гипертрофированно воспринимать контрольную функцию. Контроль органически связан с 
уровнем изучения, и спрашивать следует в соответствии с тем, на каком уровне удалось 
организовать обучение. 

В рамках каждого модуля студент имеет дело с предметными знаниями и теми 
видами деятельности, которые связаны с получением и использованием этих знаний. В 
курсе физики – это изучение учебного материала по конспекту лекций или учебнику, 
выполнение эксперимента в рамках физического практикума, решение задач на 
практических занятиях, выполнение индивидуального домашнего задания. Для каждого 
вида учебных занятий преподаватель должен спроектировать и организовывать учебную 
деятельность, имеющую профессиональную направленность. Для этого нами разработана 
система заданий, которые студент выполняет как на аудиторных занятиях, так и при 
подготовке к ним. 

1. Для того, чтобы помочь студенту изучить теоретический материал, мы 
разработали конспект лекций по каждому разделу курса и издали его в виде методических 
пособий. Это связано с тем, что в последние годы наметилась тенденция к резкому 
снижению уровня знаний выпускников средних учебных заведений. Многие вчерашние 
школьники не умеют вести конспект, поэтому преподаватель вынужден диктовать 
основные положения лекции. Наличие конспекта освобождает время для более детального 
разъяснения материала, на рассмотрение примеров применения тех или иных физических 
явлений в соответствии с профессиональной направленностью обучения. Кроме этого, 
часть материала выносится на самостоятельное изучение. Эту часть студент 
конспектирует и потом сдает преподавателю. 

2. Перед началом каждого семестра студент получает индивидуальное домашнее 
задание сразу на два модуля и график его сдачи с указанием конкретных дат. Каждое 
задание проверяется преподавателем. В том случае, если в задачах имеются ошибки, 
задание возвращается на доработку. Индивидуальные задания также изданы в виде 
методического пособия. 

3. Лабораторные работы выполняются по графику, который также доводится до 
сведения студентов в начале семестра. Инструкции к лабораторным работам снабжены 
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вопросами для подготовки к работе, а также вопросами и контрольными заданиями по 
защите работы. Это облегчает проведение текущего контроля во время допуска к работе и 
при приеме отчетов. 

4. На практических занятиях обсуждается методика решения задач по 
соответствующим темам, и разбираются примеры решения задач. 

5. Если у студента есть желание проработать материал в большем объеме, то он 
может получить дополнительный список задач. Эти задачи не обязательны для 
выполнения, тем не менее, студенты, желающие получить высокую отметку на модуле, 
решают их. 

6. Число аудиторных занятий, отводимых на практические занятия очень мало, 
поэтому студентам предлагается перед модулем провести самоконтроль знаний. Для этого 
по каждому разделу курса нами разработана система тестовых заданий. Большинство 
вопросов предназначено для проверки правильности понимания формул и 
функциональных зависимостей между физическими величинами. Такая форма контроля 
имеет смысл как вспомогательная перед модульным контролем, так как показывает 
студентам пробелы в знаниях не по глубине усвоения материала, а по его составу 
(перечню изучаемых вопросов). Каждый тест снабжен инструкцией, позволяющей 
самостоятельно оценить примерный уровень усвоения теоретических знаний. 

Согласно «Положению о модульном контроле», утвержденному в нашем 
университете, к первому модулю допускаются все студенты, независимо от текущей 
успеваемости. Для допуска ко второму модулю необходимо выполнить учебный план 
полностью. 

При итоговом оценивании учитываются как результаты выполнения заданий, так и 
систематичность их выполнения, активность студента. В таблице 1 приведена оценка 
видов учебной деятельности на примере первого модуля. В случае нарушения графика 
сдачи заданий студент штрафуется за каждый простроченный день. 

Оценка «отлично» студенту выставляется при условии получения 85-100% баллов 
по каждому виду деятельности, «хорошо» − 84-70%, «удовлетворительно» − 69-55%, 
«неудовлетворительно» − меньше 55%. 

Таблица 1. Оценка видов учебной деятельности в баллах 
№ 
п/п 

Вид учебной деятельности Оценка в 
баллах 

Кол-во 
оценок 

Наибольше
е кол-во 
баллов 

Лабораторный практикум 
− наличие подготовки 
− своевременное выполнение 
эксперимента 
− своевременная сдача отчета 

 
1 
2 
 
3 

 
3 

 1. 

Итого 6 3 18 
2. Выполнение индивидуального 

задания 
2 8 16 

3. Самостоятельное изучение 
материала, который выносится на 
модульный контроль (составление 
конспекта и его защита). 

8 1 8 

4. Модульный контроль 12 1 12 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется без проведения семестрового 

экзамена как интегрированная оценка по двум модулям. Полученные баллы переводятся в 
традиционную оценку в соответствии с критериями, заранее доведенными до сведения 
студентов. Затем оценка, полученная по национальной шкале, переводится в европейский 
эквивалент. 
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В заключение можно отметить положительные моменты такого метода контроля и 
оценки знаний. 

1. Студенты и преподаватели равномерно работают в течение всего семестра. 
Это снимает психологическое напряжение в конце семестра. 

2. Уменьшается количество пропусков. 
3. Можно своевременно корректировать учебную деятельность. 
4. Повышается эффективность самостоятельной работы. 
5. Возрастает объективность и «прозрачность» оценки знаний. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ УКРАЇНИ 
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для 

нашої системи вищої освіти він є дуже непростим, про що й піде розмова у даної 
статті.  

Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних завдань 
сучасної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою 
національної безпеки держави, умовою реалізації права громадян на освіту [1]. Загалом 
воно віддзеркалює світову тенденцію інноваційного розвитку освітніх систем, адже 
світове співтовариство визнало, що освіта, добробут і здоров'я людини - головні чинники 
якості її життя, а якість освіти э головною метою та пріоритетом розвитку громадянського 
суспільства. Якість освіти у Європи сприймається як об'єкт суспільного єднання й 
консолідації національних освітніх систем.  

Такий соціальний вибір не випадковий. У високотехнологічному інформаційному 
суспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівня життєвої й 
професійної компетентності людини, розвитку людського потенціалу, який би 
задовольняв насамперед потреби особистості, суспільства і держави. За окремими 
оцінками проблему якості освіти нині пов'язують з розвитком нової, інформаційної, 
цивілізації XXI ст. 

Сучасний інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: по-перше, 
формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, 
названого Великою хартією університетів (Magna Charta Universitatum); по-друге, 
об'єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними 
вимогами, критеріями і стандартами. Головною метою цього процесу виступає 
консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для 
істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої 
освіти у світовому вимірі (наприклад, протягом останніх 15–20 років вона значно 
поступається американській системі), а також для підвищення ролі цієї системи в 
суспільних перетвореннях.  

У вищому закладі освіти навчальний процес зорієнтований на високу активність 
самостійної та навчально-пізнавальної діяльності студента, на проникнення в процес 
розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, 
лабораторні та практичні заняття, семінари, інструктажі, практики, курсові проекти, 
заліки, іспити, захист дипломних робіт тощо. 
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Демократизація суспільних відносин потребує відмовитись від рутинного способу 
спонукання студентів до учіння за допомогою оцінок. Пошук нових способів 
стимулювання навчальної діяльності студента в умовах конкуренції приводить до 
використання оціночних суджень-балів, коли оцінка із засобу примусового навчання 
перетворюється в засіб раціонального визначення особистого рейтингу, а отже, показника 
вагомості людини в цивілізованому суспільстві. 

Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для 
нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, 
яка не має таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної 
освіти, приєднатися до багатьох загальноєвропейських рішень, нівелюючи власні 
багатовікові наробки у цій галузі. Ці реформи  не зможуть бути поверховими. Вони мають 
торкнутися глибинних основ нашої освіти й науки. Здійснюючи їх, ми повинні будемо 
відповісти на запитання: чого і як слід навчати в сучасному світі гострої конкуренції? Ми 
не зможемо уникнути реальної інтеграції вітчизняної науки й освіти. Через складності з 
розпізнаванням освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виникне потреба 
започаткувати еквівалентну систему другого рівня. Особливо це важливо для підготовки і 
кваліфікації інженерів в умовах креативної практики, що має закінчуватися обов'язковим 
винахідництвом і створенням нової техніки. Доведеться приймати нелегкі рішення 
стосовно системи наукових ступенів кандидатів і докторів наук та принципів їх 
присудження. [2] 

Тому нові виклики ми повинні прийняти не тільки переносячи на наше підґрунтя 
досвід інших держав, але й пропонуючи європейському співтовариству свої доробки, 
досягнення, пропозиції, своє бачення проблем. Тобто потрібно досягти гармонійного 
поєднання європейських нововведень і кращих вітчизняних традицій. Але ми повинні 
відверто визнати, що за останні роки у сфері вищої освіти України, особливо технічної, 
накопичилися складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному, навіть 
незважаючи на наявність чи відсутність таких факторів, як Болонський процес. 

Визначальними критеріями якості освіти в рамках Болонського процесу є: якість 
підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповідність 
європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та 
післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської 
системи освіти. Ці вимоги є певною програмою розвитку вищої освіти України. 

Одним з моментів освітньої реформи є впровадження нової кредитно-модульної 
системи, яка передбачає великий вплив зворотного зв’язку між студентом та викладачем 
на якість освіти. Зростає значення особистісно-орієнтованого навчання. 

Особистісно-орієнтоване навчання є такий тип навчально – освітнього процесу, в 
якому особистість студента і особистість викладача виступають його суб’єктами; метою 
освіти є розвиток особистості студента, його індивідуальності та неповторності; в процесі 
навчання враховуються цінності орієнтації студента і структура його переконань, на 
основі яких формується його внутрішня модель світу; процеси навчання і учіння 
взаємоузгоджуються з урахуванням механізмів пізнання, особливо це стосується 
мислительних стратегій студентів та їх поведінки; відносини «викладач-студент» 
будуються на принципах співпраці і свободи вибору. 

Методологією особистісно-орієнтованого навчання І.С. Якіманської [3] вводиться 
поняття суб’єктно-орієнтованого навчання. В цій моделі визначаються цілі, ключові 
поняття, основні засоби, вимоги до дидактичних посібників, особливості освітнього 
середовища. 

Після проведеного аналізу різних публікацій з реформування системи освіти та 
питань її якості було проведене опитування студентів 4-5 курсів інституту. Аналіз 
результатів опитування виявив як позитивне ставлення студентів до змін у вітчизняній 
освіті, так і негативне. 
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При відповіді на перше запитання більшість студентів висловилися на користь 
традиційної системи освіти (Діаграма 1). Вони аргументували це тим, що від того, скільки 
балів буде у загальній шкалі, нічого не зміниться. Більшість студентів переконані у тому, 
що хто зараз вчиться добре, той і надалі буде навчатися так само.  

не знаю
13%

болонская 
система 

єффективнее

8%

все зависит от 
знаний

10%

традиционная 
система 

єффективнее

69%

 
Діаграма 1 – Ефективність навчальних систем на думку студентів 

 
Болонський процес передбачає тестування під час модулів, контрольних, екзаменів 

тощо. Але переважна більшість студентів вважає, що такий тип перевірки знань зовсім не 
відображає їх дійсний рівень (Діаграма 2), однак може використовуватися як одна з форм 
контролю. 

Також 79 % опитаних виступають проти такого аспекту реформи, як видалення 
категорії «спеціаліст» (Діаграма 3), бо «бакалавр» може бути прирівняний до диплому 
технікуму, а суть «магістра» - це вже підготовка до наукової роботи. Студенти висловили 
своє побоювання тим, що при таких обставин не буде кваліфікованих робочих кадрів по 
робітничим спеціальностям. 

це гра "вгадай 
правильну 
відповідь"

79%

тести 
відображають 

реальний 
рівень знань

21%

 
Діаграма 2 – Ставлення студентів до тестової перевірки знань 
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мені байдуже
8%

залишити 
"спеціаліста"

79%

убрати 
"спеціаліста"

13%

 
Діаграма 3 – Ставлення студентів до категорії „спеціаліст” при одержанні вищої 

освіти 
Більшість опитуваних (78%) вважають, що традиційна система навчання надає 

можливості всебічного розвитку студенту, як особистості, і не ущімує їх права. Інші (20%) 
вважають що Болонська система надає більше вільного часу, який би вони змогли 
раціональніше організувати для свого різностороннього розвитку (Діаграма 4).  

Переважна більшість студентів бажає бути працевлаштованими за отриманою 
спеціальністю по держрозподілу. Саме з цим вони пов’язують можливість підвищення 
якості навчання (Діаграма 5). 

 

традиційна 
система краще

78%

болонська 
система надає 

більше 
можливостей

20%

не знаю
2%

 
Діаграма 4 – Можливості навчальних систем для здійснення всебічного розвитку 

студентів 
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Працевлаштув

ання 
підвищить 
якість освіти

82%

Не паідвищить
10%

Не знаю
8%

 
Діаграма 5 – Вплив працевлаштування за фахом на підвищення якості освіти в 

інституті 
56 відсотків опитуваних бажають підвищення рівня стипендій, та виплати 

додаткових матеріальних премій. На їх думку це також сприятиме підвищенню якості 
навчання (Діаграма 6). 

Не знаю
15%

Не підвищить
28%

Матеріалне 
стимулювання 
підвищить якість 

навчання

57%

 
Діаграма 6 – Вплив матеріального стимулювання студентів на підвищення якості 

навчання 
Таким чином, входження в європейську (Болонську) систему освіти вимагає 

певного реформування вітчизняної освіти, причому слід до втілення тих чи інших змін 
ставитися з певною засторогою. Не можна відмовлятися від позитивних надбань нашої 
освіти, навпаки необхідно привертати до них світове співтовариство освітян і наполягати 
на їх збереженні. В той самий час не слід відмовлятися і від позитивних надбань освітян 
Європи і світу.  

Література: 
1. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України // 

Законодавчі акти України з питань освіти: 36. — К.: Парламент, вид-во, 2004. 
2. http://bologna_process.ru 
3. Якиманская И.С. Развивающее обучение. – М.: 1979. – С.78. 
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УДК 378.1:316.74:37  Мармуров В.В., Давидов П.Г. 
 

НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕЇ ТА ТРАДИЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ВИЩОЇ 
ШКОЛИ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглядаються шляхи відродження національної системи освіти, 

використання національних ідей та традицій в освітньому процесі, відродження 
духовності, як компоненту національно свідомої особистості. 

Становлення народної освіти на Україні неможливе без відродження національної 
школи, особливо в контексті традицій української педагогічної думки. Відродження 
української освіти відбувається з неабиякими труднощами і економічного, і 
психологічного, та й ідеологічного порядку. Сьогодні Україна посідає одне з перших 
місць у Європі за кількістю вищих навчальних закладів 3 – 4 рівня акредитації. За 
кількістю студентів на 10 тисяч населення Україна входить у число найбільш розвинутих 
країн. Традиційно, люди з вищою освітою вважаються елітою у суспільстві, яка і є 
своєрідним “рушієм”, справжнім “локомотивом” розвитку суспільства та “індикатором” 
процесів, які у ньому відбуваються. Проте тут слід пам’ятати, що людина із загальним 
низьким рівнем культури, викривленою системою цінностей, духовною “нерозвиненістю” 
і з відсутністю національної самоідентифікації – шевченківський “перекотиполе”, навіть 
якщо і має диплом про вищу освіту та великий запас професійних знань, не зможе 
позитивно впливати на розвиток суспільства. Проте, нажаль й сьогодні доводиться 
констатувати, що вища школа у своїй більшості залишається зросищеною. Тому цілком 
природно виникає питання: Чи буде ця еліта національно свідомою? Чи буде прагнути 
вона працювати на розбудову української державності? 

Мета роботи – обґрунтування необхідності відродження національної системи 
освіти, використання національних ідей та традицій в освітньому процесі, відродження 
духовності, як компоненту національно свідомої особистості. 

Для реалізації вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Визначити проблеми, які є притаманними українській освіті сьогодні. 
2. Визначити причину цих проблем. 
3. Проаналізувати погляди Б.Д.Грінченка щодо використання національних ідей та 

традицій в освітньому процесі. 
4. Визначити значення духовності під час формування національно свідомої 

особистості. 
5. Розглянути розуміння духовності видатними українськими філософами та 

педагогами. 
Об’єктом дослідження виступають духовність та національні традиції, як джерело 

відродження національної системи освіти. 
Предметом – дружба та любов, національна свідомість, дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища, як компоненти духовності. 
Достовірність та обґрунтованість отриманих під час дослідження результатів та 

висновків забезпечується опорою на результати фундаментальних досліджень в області 
соціальної філософії, історії філософії, філософської антропології, дослідженням творів 
Б.Д.Грінченка, Г.С.Сковороди та П.Д. Юркевича, аналізом робот В.А.Гошовської, 
присвячених творчості Г.С.Сковороди, Р.Пітча, в яких розглядається філософія П.Д. 
Юркевича, І.М.Білогуба, А.Животенко-Піанків, І.М.Карпенка, О.І.Неживого, 
Н.М.Цицалюка, що аналізують творчу спадщину Б.Д.Грінченка.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ньому теоретично обґрунтовані 
шляхи ліквідації багатьох проблем сучасної української освіти, виділені підходи, мета, 
задачі, методи вирішення питання про відродження духовності. Практична цінність 
роботи полягає в тому, що обґрунтована в ній етико-аксиологічні та педагогічні концепції 
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дозволяють гармонізувати відносини людини з самою собою, іншими людьми і 
навколишнім світом та вдосконалювати таким чином суспільство та систему освіти. 

На нашу думку, проблема сучасної педагогіки, як шкільної так і вищої школи 
полягає в тому, що багато поколінь наших педагогів, і тих, кого вони вчили, виховувалися 
не на засадах національної педагогічної традиції, а майже у повному відриві від власних 
джерел. Навіть сьогодні, частина нашої педагогічної еліти назве з вітчизняних педагогів 
хіба що А.Макаренка та В.Сухомлинського. Безумовно будуть згадані й Руссо, Локк, 
Песталоцці, дійсно, - це класики світової педагогічної думки, проте невже національна 
педагогіка така куца, й у ній немає своїх традицій. Та ми ж маємо неоціненні пласти 
багатовікової української педагогічної думки, цілі “кладезі” національної мудрості, честі, 
самоповаги: народна, зокрема й козацька, педагогіка й “Повчання” Володимира 
Мономаха, педагогіка Григорія Сковороди й Тараса Шевченка, Костянтина Ушинського й 
Івана Франка, Софії Русової й Івана Огієнка, Івана Стешенка і Степана Сірополка, 
Олександра Духновича й Григорія Ващенка, Якова Чепіги й Августина Волошина та 
багатьох інших.  

У цьому ряду особливо помітне місце займає Борис Дмитрович Грінченко, адже 
саме з його ім’ям пов’язане остаточне формування української національної педагогіки як 
науки. Основне, що він вніс в нашу педагогічну думку, - це чітко, послідовно, 
безкомпромісно та яскраво виражену українську ідею, яка невідривна від української 
мови, якою, на його переконання, має функціонувати освіта в Україні. Б. Грінченко був 
переконаний, що саме завдяки освіті українці повернуть собі національні права, 
втримають їх і належно з них скористаються. Він був цілковито свідомий того, що 
боротьба за українську освіту та її утвердження буде тяжкою і тривалою, але ж саме 
освіченість народу стане “найтвердішою і найміцнішою підвалиною національної 
свідомості”[3,15]. 

Суттєве значення для української педагогіки мають такі праці Б.Грінченка, як “Яка 
тепер школа на Вкраїні”, “Якої нам треба школи”, “На беспросветном пути”, де 
обґрунтована необхідність національної школи. Досліджуючи систему педагогічних 
поглядів Б.Д.Грінченка, його освітню діяльність, маємо змогу глибше зрозуміти 
психолого-педагогічні умови навчання рідною мовою, наповнення процесу навчання й 
виховання національним змістом, важливість повернення до принципів гуманізму, 
народності й демократизму. 

Свої думки, прагнення видатний педагог зокрема реалізував у створенні 
підручника для першого класу “Рідне слово. Українська читанка”. 

Педагог дбав про виховання національної самосвідомості. Наприклад, спеціальний 
розділ підручника має назву “Рідний край”, у якому в стислій і доступній для дитячого 
сприймання формі розповідається про Україну: “Наша мова зветься українською мовою. 
Наша земля зветься Україною. Ми звемося українцями. Свою рідну українську мову ми 
любимо найбільше од усіх мов на світі...Але ми повинні і других людей любити і 
поважати. А всім другим людям повинні робити добро...”[4,53]. В останніх словах 
Б.Грінченка також простежується орієнтація на основи загальнолюдської духовності, що 
має важливе значення для педагогічного процесу. 

При створенні підручника також реалізувалися можливості міжпредметних 
зв’язків, комплексний підхід до навчання й виховання молодших школярів. Це було 
досягнуто завдяки органічному поєднанню процесу читання й розвитку зв’язного 
мовлення із знаннями про навколишній світ, природу, людину, суспільство, з 
національним і морально-етичним вихованням. 

Естетичне й етичне багатство, доступність, інтерес до навчання досягається 
завдяки використанню фольклорних, народознавчих джерел, кращих творів художньої 
літератури для дітей. 

Світоглядне, дидактичне й виховне спрямування підручника “Рідне слово. 
Українська читанка” дає підстави вважати, що разом з основною метою – формування 
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навичок читання й зв’язного мовлення він виконує й функції підручника з основ 
народознавства, ознайомлює з навколишнім світом. Елементи саме цих принципів можуть 
бути використані і в освітній політиці сучасних вищих навчальних закладів України. 

Отже, Б.Д.Грінченко ще в кінці XIX та початку XX століття прийшов до висновку, 
що процес навчання повинен мати комплексний характер і виражати гуманістичний, 
демократичний, національний принципи. Створені ним підручники стали органічним 
продовженням традицій української культурно-освітньої думки, де провідне значення має 
світоглядний, етичний та естетичний потенціал народної творчості, народознавства, 
етнопедагогіки, піднесли на значно вищий якісний рівень сутність процесу навчання й 
виховання, зокрема на його початковому етапі. 

Борис Грінченко так сильно вплинув на розвиток української культури в кінці XIX 
на початку XX ст., що академік С.Єфремов ставив його поряд із Франком і вважав, що 
культурний внесок Грінченка вічно житиме в “творчому активі людськості”[6,57]. 

Борис Грінченко був невтомним борцем за зміцнення основ української культури й 
національної освіти. В орбіту його національно-культурних і педагогічних інтересів 
насамперед входила літературна мова як основне знаряддя культурного розвитку нації, як 
засіб національної єдності. Все своє життя, всю свою наукову діяльність Б.Грінченко 
пов’язав з утвердженням авторитету української мови. Літературні твори видатного 
письменника були написані виключно по-українськи. Якщо й писав він науково-
дослідницькі праці російською мовою, то тільки для того, щоб освідомити російськомовну 
інтелігенцію про потребу розвитку української культури і,отже, вживання рідної – 
материнської мови у школах. 

У “Литсах з України Наддніпрянської” Б.Грінченко намагався привернути увагу 
української інтелігенції, яка писала свої твори російською мовою, до значної шкоди, що її 
вона цим завдає рідній культурі. “Бо, пишучи по-московському, ми побільшуємо 
московську літературу – отже, побільшуємо силу тим людям, які намагаються відняти в 
нас нашу національність; бо, пишучи по-московському, ми спиняємо нашу літературу, не 
виробляючи нашої мови; бо, пишучи по-московському наукові речі, ми саме тим даємо 
змогу казати, що української науки нема і не може бути, а через те всякі спроби в цьому 
напрямку є річ непотрібна і заборони варта”[3,36]. 

У цьому ж листі Б.Грінченко наголошує на тому, що українські інтелігенти 
“лінуються просто навчитися своєї мови стільки, щоб могти нею писати”[3,36], і тим вони 
дають “нашим антогоністам до рук зайвий шанс у борні, і відповідальність за це мусить 
лежати на них”[3,36]. На його переконання, саме через те, що освічені люди не 
користуються українською мовою, “цензура нічого наукового по-вкраїнському не 
пускає”[3,36]. Б.Грінченко відверто звинувачує інтелігенцію: “Ми певні, що не віднято б у 
нас тепер цензурними заборонами українську науку, якби наші вчені люди аж із самого 
початку почали писати не по-московському, а по-українському”[3,36]. 

Звинувачуючи інтелігенцію у занедбанні рідної мови, Б.Грінченко у цьому ж творі 
вказує на причини такого стану речей. З цього приводу він цитує одного “патріота”, який 
зізнається: “Бачите, ніхто стільки мови не знає, щоб змогти висловити все по-
вкраїнському”[3,37]. Цей “патріот”, як і багато інших, був зросіщений, а зросіщений тому, 
що, як пише Б.Грінченко, “вони звикли змалку балакати тільки по-московському, вчились 
по-московському, живучи в місті, чують круг себе саму московську мову, - все ж це вкупі 
робить їм московську мову ріднішою над українську. І якщо людина почне потім навіть 
учити рідну свою мову, то завсігди – і в розмові, і в писаннях – вона, хоч і вживатиме 
вкраїнські слова, але становитиме їх по-московському, конструкція фрази буде 
московська, через те, що дух мови української тій людині чужий, через те, що людина та, 
хоч і балакає, хоч і пише по-вкраїнському, але думає по-московському”[3,37].  

Другою причиною звертання інтелігента до російської мови Б.Грінченко вважає 
незадовільне фінансове забезпечення літератора, адже “за вкраїнські писання ніякий кат 
не платитиме...що ж уже тут скажеш про це – самий ох та й годі!”[3,37]. 
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Все ж Б.Грінченко не впадає у розпач, а навпаки – пропонує чітку програму дій. 
Він пише: “Та хоч як скрутно тепер нам освічувати свої діти по-вкраїнському, - все ж 
мусимо дбати з усеї сили, щоб діти наші змалку виростали українцями, а не 
москальчатами. Мусимо розмовляти в сім’ ї завсігди по-українському; мусимо починати 
вчити свої діти дома, щоб по-вкраїнському..., та давати дітям виразно зрозуміти, що 
вкраїнська мова їм рідна, а не московська”[3,37]. 

Складовим компонентом освіченої, інтелектуально розвиненої та національно 
свідомої особистості є загальна духовність людини. Окрім національної самоідентифікації 
внутрішній світ дійсно духовної людини повинен містити правильне розуміння про 
відношення до інших людей та навколишнього середовища. Саме про це казали видатні 
українські педагоги та філософи у своїх творах. 

Проблемами духовності, яка має бути в основі педагогічного процесу, займалися 
Г.С.Сковорода.та П.Д.Юркевич. 

Одними з найважливіших аспектів духовності Г.С.Сковорода та П.Д.Юркевич 
вважали дружбу та любов між людьми, моральні чесноти у їх стосунках. Так у трактаті 
“Начальная дверь к христианскому добронравию” Г.Сковорода пише про те, що божа 
“премудрiсть”, “ напечатаясь на душе нашей, делает нас из диких и безобразных монстров, 
или уродов, человеками, то есть звірками, к содружеству и помянутым сожительствам 
годными, незлобливыми, воздержаными, великодушными и справедливими”[2, ].  

У творі “мир с ближним как условие христианского общежития” П.Д. Юркевич 
писав: “Когда животные обнаруживают противоположные желания, они необходимо 
приходят во взаимную вражду, истребляют друг друга, - или достигают своих желаний 
погибелью других или сами погибают. Человек, как нравственная личность, не подчинён 
этой необходимости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на жизнь и смерть. 
При всякой встрече противоположных желаний и интересов он должен обращаться к 
нравственным требованиям справедливости, которая укажет ему, где и когда его желания 
незаконны, где и когда они противоречат благу его ближнего и благу общему. При 
высшем нравственном развитии он повинуется ещё заповеди любви, которая внушает ему 
жертвовать своими личными выгодами для блага общего. В справедливости и любви 
заключаются самые прочные условия для водворения мира между людьми, для основания 
общего дружества и братства между ними”[5,]. П.Д.Юркевич бачив сенс існування 
людини у творінні добра, яке вона повинна робити від усього серця. 

Вміння мирно співіснувати є надзвичайно важливим для України, адже Україна – 
це багатонаціональна та багатоконфесійна держава. Україна – це дивовижно різноманітна 
країна. На заході країни з 14 століття було магдебургське право (самоуправління міст), на 
сході – кріпосне право, на півдні – рабство до кінця 19 століття. На Україні мешкають 130 
націй і народностей, православні московського та київського патриархата, католики, 
автокефали, греко-католики, мусульмани, іудеї, будисти, протестанти...Різні традиції, різні 
культури, різні крові, характери, релігії та релігійні конфесії. Всі мешканці України дуже 
різні, тому можливість певних конфліктів між ними не виключена. І саме тут може стати у 
пригоді філософія дружби та любові.  

Відношення людей до землі розглядалося Б.Д.Грінченком, як одна з проблем 
духовності і культури. Його хвилювала розбалансованість стосунків між людиною і 
природою, він усвідомлював це, як велике загальнонародне та загальнолюдське зло, що 
несе в собі загибель всьому живому на землі. У нарисі-роздумі “Степ горів”, віднесеному 
автором до циклу “дрібничок”, письменник торкається далеко не дрібничкових питань. 
Автор малює тут картину “необачно підпаленого степу, в якому жалібно вмирали ніжні 
квіти, звивалась на вогні буйна тирса, ревом і криком сповнюючи небообіг, спотикався і 
вмирав у вогняних муках звір і безсило падав у полум’я вільний степовий птах ...Безмірні 
простори лежали без іскорки життя”[1,62]. У прозовій мініатюрі “Вітер” Б.Грінченко 
також писав про руйнування рідного краю.  

Порушені Б.Грінченком питання були і залишаються понині актуальними для 
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України, де люди виявляють нещадне ставлення до навколишнього середовища та 
екосистеми, де через людську недбалість стаються страшні техногенні катастрофи, в 
наслідок яких моря забруднюються нафтою, зникають цілі види тварин і рослин, 
руйнується природа, від “здоров’я” якої залежить здоров’я та життя самої людини. 
Читаючи твори Б.Грінченка, ми усвідомлюємо велику значущість ідей, порушених ним 
для свого часу і для нас.  

Висновок. Відродження національної системи освіти на підґрунті національних 
традицій та духовності є засобом формування нових поколінь представників українського 
суспільства, які розвиватимуть нашу державу особливим шляхом, практикуючи 
гармонійні відносини між собою та навколишнім середовищем. Підняття рівня духовності 
в суспільстві може вирішити багато соціальних та інших проблем сьогодення, таких як 
політичні та економічні кризи, проблеми у сфері екології та медицини, корупція, 
техногенні катастрофи, наркоманія, алкоголізм, соціальна несправедливість та інші. 
Людей робить людьми тільки освіта, дух і духовність. Відсутність духовності призводить 
до відсутності чіткого бачення майбутнього, маніпулюванню людьми та людською 
свідомістю. Українці мають щось особливе, що зберіглося через тисячиліття втрат та 
пригнічення. Це наш Дух та Духовність, це наш внутрішній світ та тепло, які характерні 
саме для українців. Ми ніколи ні на кого не нападали і приймали усіх. У філософії серця – 
духовна сила нашої нації. Якщо додати до цього сильну волю сучасних українців, ми 
зможемо об’єднатися у глобальну націю і збудувати державу миру та добробуту. 

Дух, як сила волі, заснована на народних традиціях і духовність, як здатність 
творити добро у соціальній сфері – основа нової національної ідеї України.  
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У статті розглядаються ідеї, які спрямовані на гуманізацію у освіті, а також, є 

трохи нестандартними щодо традиціоналістичних педагогічних концепцій. 
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Сучасна епоха характеризується процесами становлення нової парадигми у 
філософії та теорії освіти, зміною уявлень про суть і завдання виховання. Сьогодні є всі 
підстави говорити про становлення парадигми особистісно-орієнтованої освіти. 
Трансформація освітніх орієнтирів суспільства вимагає всебічного вивчення, узагальнення 
і творчого застосування теоретичних ідей і практичного досвіду зарубіжної гуманістично 
орієнтованої педагогіки, яка значною мірою ґрунтується на ідеях вільного виховання. 
Тому тема гуманізації навчально – освітнього процесу є досить актуальною. Протягом 
багатьох століть ця тематика хвилювала більшість класиків педагогіки, так наприклад, 
Ж.Ж.Руссо, М.Монтенсорі, Л.М.Толстой, Вальдорфська педагогіка, тощо. Хотілося б 
висловити кілька антипедагогічних ідей,  які також спрямовані на гуманізацію у освіті, а 
також, є трохи нестандартними щодо традиціоналістичних педагогічних концепцій. У 
чому проявляється ця нестандартність? Насамперед у тому, що готовність учасників 
педагогічного процесу прийняти на себе проблеми інших людей та піклування про цих 
людей визначається ступенем сформованості гуманістичного світогляду – це відбувається 
з точки зору класичних педагогів, антипедагоги з це відкидають.  

Для авторитарної традиції, що довгий час панувала у вітчизняній педагогіці, 
характерною була недооцінка творчого потенціалу дитини, її самоцінності та 
індивідуальності. Водночас історія зарубіжної педагогічної думки містить великий 
нереалізований потенціал гуманістичних ідей, які розвивалися, зокрема, представниками 
так званої «антипедагогіки». Звернення до них повертає нас до принципово важливих 
сьогодні уявлень про особистість, її становлення і місце в суспільстві. Самоцінність 
особистості, дитинства, свобода, толерантність, природовідповідність виховання, 
підтримка, довіра – ці принципи виховання, обґрунтовані в руслі антипедагогіки, 
зберігають свою актуальність і сьогодні, якою б складною не здавалася їхня реалізація. 

Антипедагогіка відмовляється від відповідальності вихователя дитини. Шенебек не 
тільки хоче зустрітися з дітьми, увійти до їх країни усвідомити їх спосіб мислення, але 
прагне звернутися до них безумовно, що означає без абсолютно жодних настанов 
дорослих. Він описує це в своїх стосунках частково поетичною мовою. Всі вихователі 
повинні прислухатися до цього старого і нового посвячення, безумовного звернення до 
дитини і отримувати щасливий резонанс в контакті з нею.  

Але істотною рисою, яка відрізняє цю науку про виховання від тієї, яку 
проголошують педагоги, є те, що Шенебек відкидає відповідальність вихователя. Він 
прагне згідно «Німецького Дитячого Маніфесту», зробити дітей в кожному віці незалежно 
від їх поглядів домінуючими у своєї ситуації. Він звертає свою увагу на рух свободи, в 
якому діти повинні бути звільнені від утиску дорослих, а також дорослі від своєї 
відповідальності за дітей. «Відповідальність» це за Шенебеком, тільки передтекст у 
відносинах панування над дітьми. Дорослий повинен насправді якнайбільш часу 
проводити з дітьми; мати на них час, звертати увагу дітей  на результати їх діяльності, 
яких, можливо, вони самі не помічають. Але наголошую ще раз, вихователь  не несе за 
дітей відповідальності. 

Слушним є те, що антипедагог відкидає відповідальність дорослих за дітей і вбачає 
в цьому домінування. В проблематиці відповідальності знаходиться ядро антипедагогіки. 

Антипедагогіка не відкидає всю відповідальність, але тільки – відповідальність за 
себе. Це означає, відповідальність дорослого як представника дитини, її куратора, яку він 
розуміє таким чином: я за тебе не відповідаю, батьки повністю несуть відповідальність за 
своїх дітей, вчитель несе відповідальність лише за навчання дітей. (Відповідальність ця не 
трактується, як часом думають помилково, в юридичних категоріях; вона є 
екзистенціальною цінністю). 

З антипедагогічної точки зору це представництво – за тебе – має в собі завжди 
різницю рівнів влади, але ж діти не доручають дорослим приймати рішення замість них. 
Різниця в рівнях влади сприймається негативно і класифікується у якості зарозумілості і 
панування. Антипедагоги говорять, що відповідальність за тебе виникає з педагогічного 
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образу людини. Якщо хтось не може сам дійти того, що для нього найкраще – як 
традиційні педагоги говорять про дитину – то за неї з метою заступництва повинен 
прийняти  рішення хтось інший. З потреби виховання, яка знаходиться в основі дій 
педагогів, виникає відповідальність вихователя як обов’язок дорослого ближнього. 

Антипедагоги помітили те, що педагоги прикладають багато зусиль та лояльно 
переконують дітей у їх нездатності виконувати будь-що, тим самим підтверджуючи їм 
свою відповідальність за них. Нікому не нав’язується точка зору, навіть дискусійний в 
своїх поглядах Браунмюль висловлюється досить стримано. Однак антипедагогіка помічає 
негативні сторони цієї відповідальності за молоду особу. Це відбувається тому, що 
людина, яка сама може нести відповідальність за себе – а це може згідно антипедагогічної 
концепції кожен від народження – сприймає відповідальність за молоду людину як 
психічну агресію, як недопустиме втручання в свої внутрішні справи. З антипедагогічної 
точки зору це стосується претензії дитини: ніхто не є відповідальним за мене. Сама несу 
за себе відповідальність. 

Саме з цього моменту розпочинається антипедагогічне бачення відповідальності, 
яка поруч з «відповідальністю за тебе» (отримання наслідків ситуації, яка відбувається) 
характеризується насамперед відповідальністю за себе самого. Вона означає, що виступає 
від свого імені, що піклується про людину з самого народження: про себе самого. Вона 
походить від інстинкту самозбереження, який є в кожній живій істоті як конструктивна 
сила і згідно антипедагогічного сприйняття його можна знайти також і в дитині, якою 
малою вона не була. Тут існує певна різниця в відношенні до педагогічного бачення тієї ж 
відповідальності. Дані здібності потрібно отримати до початку несення відповідальності 
за себе треба в процесі підростання, а згідно антипедагогічного бачення цю здібність 
кожна людина має від народження.   

Вважається, що відповідальність за себе - життєва величина, якою не можна 
нехтувати. Антипедагоги натомість говорять, що ніхто насправді не може звільнити від 
відповідальності перед самим собою (також дитину) і ніхто не може когось насправді 
обділити чи відібрати у когось бодай частку тієї відповідальності (навіть дітям). Однак 
кожен має право вірити у те, що це можливо – що можна перекласти на когось іншого 
відповідальність за себе, що хтось інший може взяти на себе відповідальність за іншого – 
можна жити згідно цієї віри, яка насправді не відповідає дійсності. З антипедагогічної 
точки зору існує переважно більша частина людей. Під цією само навіяною собі 
відповідальністю пульсує відповідальність кожної людини за себе протягом усього її  
життя, яку фактично неможливо зменшити. 

Антипедагогічне бачення відповідальності означає для немовляти, що йому 
довіряють, що дитина зможе сама керуватися своїм власним першим подихом,  в її 
компетенції є розбудити тата і маму тоді, коли вона голодна і отримати пляшечку з їжею. 
З антипедагогічної точки зору - людина це суспільна істота, яка посідає потенціал 
піклування про себе від народження (у спільноті, я якій народилася) і про свої потреби. 
Немовлята можуть самі відчувати свої потреби і все те, що є для них найкращим 
(компетенція само становлення) і дуже виразно поінформувати про це (інформаційна 
компетенція). Не можуть натомість виконати самостійно(виконавча компетенція, якої 
бракує)  те, що для них важливе, і потребують допомоги, від якої підчас зростання стають 
все  залежнішими. 

Антипедагоги в контакті з дітьми певним чином суворіші ніж педагоги. Вони не 
дають себе впрягти в воза, який із великим задоволенням тягнуть традиційні педагоги: ти 
несеш за мене відповідальність.  Антипедагоги принципово дотримуються правила: це ти 
– дитина  - сама несеш відповідальність за себе від народження, зняття її з тебе є не тільки 
не моїм завданням – я навіть не можу цього зробити, тому що відповідальність нерозривна 
від кожної окремої людської суті. Визнання здібності до самовідповідальності вже в 
дитини діє надзвичайно корисно на стосунки дорослий – дитина. З боку дорослого 
закінчується панування, зі сторони дитини почуття того, що вона ще не стала людиною. 
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Отже, для міжлюдських контактів, це означає кінець ускладнень, які з’являються через те, 
що кожен раз на когось іншого покладається відповідальність за те, що у іншого в цей час 
діється. Якщо хтось призвичаївся і не вміє думати інакше, а тільки так, що інші 
(спів)відповідальні за людину – а це досвіди, винесені з педагогічного дитинства, які 
дорослі несуть в собі – тоді в стосунках зобов’язує оце: «ти повинен» і «через тебе мені 
погано». Антипедагоги відходять від цього бачення концепції партнера комунікації, який 
зорієнтований на іншого – і йдуть в напрямку власної компетенції. У сфері психічної 
реальності, оцінювання зовнішнього світу з його явищами, до яких належить поведінка 
партнера, дорослі антипедагоги переживають, як колись в дитинстві, ще раз свою не 
звужену самовідповідальність. Те, що інші зі мною роблять підлягає моїй оцінці. Той 
внутрішній бік стосунків ми відкидаємо в дитинстві за прикладом: «інші люди 
відповідальні за мене». Сьогодні для дотримання цих стосунків з антипедагогічної точки 
зору зобов’язує правило: на мою поведінку можеш реагувати радістю або болем – це вже 
вирішувати тобі – за твої реакції на мої вчинки не я несу відповідальність, а ти сам. На 
вибух злості хтось інший може також відреагувати злістю або байдужістю (обидві 
можливі реакції будуть мати свої важливі наслідки) – однак правило вже не зобов’язує 
обтяжувати партнера за свої, ті чи інші реакції.  

Антипедагогіка говорить людям, що у кожного від наймолодшого забирають 
важливий скарб (і що їх привчили, що саме  так повинно бути): здібність до того, 
необхідно нести відповідальність за себе самого. Антипедагогіка дає дорослим 
можливість повернути ту вирвану в дитинстві з душі основну суспільну здібність. 
Першим кроком до цього є визнання, що за все, що відбувається в моїй психіці, я сам несу 
відповідальність. Це означає здатність віднайти психічно-суспільну силу людини: ніхто не 
може мене психічно змусити до чогось. Єдиною нашою справою є те, як ми інтерпретуємо 
цей світ у якому живемо. Чи на приклад борець за свободу закричить перед екзекуційним 
судею «хай живе революція» або чи буде апатично і принижено чекати свого кінця – це 
його справа, його відповідальність за себе. Культура, така як наша, закладає в своїй основі 
панування, й вона повинна відібрати у людей психічно-суспільний потенціал – тому що 
тільки він дозволяє панувати над собою тим, хто прагне підпорядкування. Завжди 
знайдеться привід для того, що краще самому схилити голову, ніж бути примушеним до 
цього за допомогою меча – але ми в будь яку мить можемо обрати життя або смерть. 
Проблема полягатиме лише в тому, у чому ми вбачаємо більше користі. 

Легко панувати над іншими людьми, які втратили почуття своєї психічно-
суспільної влади, котрі звикли до обтяжування когось відповідальністю за свою долю: 
батьків, суспільства, знайти самовідповідальність у  кожній людині, починаючи з 
народження – це безпосередня мета антипедагогіки. ЇЇ важко усвідомити, тому що вона 
суперечить існуючій впродовж кількох століть точці зору щодо міжлюдських контактів і 
здається нелогічною (як це – але ж за мене відповідає хтось інший!), а також, коли на 
людину покладається важкий обов’язок – обов’язок щодо себе самої, думка навіяна людям 
з дитинства, якою вони вже не можуть знехтувати. Найпростіше перекласти вину на 
когось іншого й саме його обтяжити відповідальністю за свій стан… Котрий же з 
дорослих наважиться взяти на себе цей обов’язок,  адже коли він був дитиною то міг це 
робити протягом тривалого часу – коли та необмежена здібність до прийняття рішень за 
себе не була ще тягарем, а бажанням. Антипедагогіка підходить до дорослих саме з цим 
прагненням. 

Категорія дорослості в антипедагогіці криється за категорією дитини, яка стоїть на 
першому плані. Антипедагогіка натомість є чимось більшим ніж просто системою, яка 
займається вирішенням проблеми дорослий-дитина. Антипедагогіка також 
розповсюджується на вже вихованих дітей, а через це на всі людські контакти, а також на 
відношення до себе самого. Якщо антипедагогіка наполягає на дитячій 
самовідповідальності, то ця точка зору стосується також і великої дитини, тобто 
дорослого. Ось що є ключовим моментом у розумінні сенсу антипедагогіки! Щоб ми не 
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думали про дітей – в глибині душі це стосується нас самих, нас, котрі були дітьми. Анти 
педагоги вважають, що самовідповідальність - це елемент, який характеризує молодих 
людей від дитинства, стосується кожної людини! 

У випадку конфлікту, та сторона, яка атакує першою, виконує щось важливе для 
себе але вона  не робить нічого проти мене. Розуміння її поведінки як такої, що скерована 
психічно проти мене підлягає моїй інтерпретації. Через те, що люди з антипедагогічної 
точки зору, є істотами суспільними і конструктивними, то в людині, яка їх атакує вони 
вбачають не ворожу силу, а виступ узгоджений з їх власними інтересами. Спокійний, 
вільний від ненависті погляд на атакуючого дає можливість іншій стороні захищати власні 
інтереси. Можливо, завдяки тому, що легше розпочати розмову з атакуючим (тому що 
його поважають й атакуючий не почуває себе ворогом якого ненавидять) або через свій 
спокійний спосіб реагування, він помічає ефективнішу протидію і може впровадити її в 
життя скоріше, ніж той, хто почуває себе у якості того, хто постійно захищається. 

Сьогодні, коли педагогічна теорія долає технократичний підхід до виховання як 
цілеспрямованого впливу на дитину з метою формування певного типу особистості, 
зручного для подальшого управління ззовні, готового жити в умовах постійного контролю 
поведінки та жорсткої регламентації духовного життя, спадщина теоретиків 
антипедагогіки потребує особливої уваги. Орієнтація суспільства на цінності 
загальнолюдського і національного характеру обумовлює актуальність та доцільність 
дослідження гуманістичної спадщини зарубіжної педагогіки, в якій вагоме місце 
посідають ідеї «антипедагогіки» як одного із радикальних напрямів педагогічного 
гуманізму ХХ ст.  

Література: 
1. Schoenebeck von H. Antipadagogik im Dialog: eine Einfuhrung in anti-padagogische 

Denken. Weinheim-Basel,1989; 
2. Mannoni M. «Scheisserziehung». Von der Antipsychiatrie zur Antipadagogik. 

Frankfurt am Main, 1987; 
3. Heitger M. Uber die Notwendigkeit einer philosophischen Begrundung von 

Padagogik // Vierteljahrsschrift fur wissenschaftliche Padagogik. 1992. Bd. 68. Hf. 1. S. 33; 
4. Oelkers J., Lehman Th. Antipadagogik. Herausgorderung und Kritik. Weinheim-

Basel, 1990. S. 79. 
 
 
УДК 37.013.42   Слюсаренко Н.В.,Сав’юк А.М. 
 
РОЛЬ  ЖІНОЦТВА В ОСВІТНІХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XX СТОЛІТТЯ 

 
У статті розглядається проблема ролі жінки в освітніх процесах України в 90-х 

роках XX століття. На прикладах діяльності жіночих громадських організацій доведено, 
що жінки відіграють велику роль в освітніх процесах суспільства. 

Громадсько-політичне життя сучасного суспільства свідчить про наявність 
позитивних перетворень у соціальному статусі жіноцтва, про підвищення їхньої ролі в 
світовому співтоваристві. Постійно зростають соціальні запити щодо використання 
духовного та економічного потенціалу жінок. Зазначене значною мірою стало можливим 
унаслідок прийняття наприкінці ХХ століття ряду законопроектів та постанов, які 
розширили можливості для діяльності жіноцтва. 

Це, наприклад, постанова Кабінету Міністрів України „Про довгострокову 
програму поліпшення становища жінок, сім’ ї, охорони материнства і дитинства” (1992 р.). 
Прикладом можуть також слугувати Парламентські слухання про виконання в Україні 
Конвенції ООН „Про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок”. Вони відбулися 12 
серпня 1995 року і були присвячені участі України в Четвертій Всесвітній Конференції 
ООН зі становища жінок (Пекін. 1995 р.) [4].  
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Наприкінці XX століття прийнято також цілу низку документів, спрямованих на 
активізацію участі українського жіноцтва в дослідницькому та академічному процесах. 
Ними передбачено широке залучення жінок до всіх сфер освіти, сприяння розкриттю їхніх 
інтелектуальних і творчих можливостей, проведення просвітницьких заходів, розроблення 
інформаційно-методичних матеріалів з питань збереження та зміцнення здоров’я жінок, 
програми підтримки молодих учених з метою забезпечення реалізації рівних можливостей 
жінок і чоловіків у науковій діяльності, започаткування проведення щорічного конкурсу 
на кращу наукову працю жінки-науковця тощо [2]. 

 Водночас у суспільстві продовжували панувати стереотипи: жінка - матір, хатня 
господиня, а у громадському житті вона відігравала в переважній більшості випадків 
другорядні ролі. Подолати зазначені стереотипи були призначені, насамперед, численні 
жіночі організації, значна частина з яких активізувала або розпочала свою діяльність у 90-
ті роки ХХ століття. На це вказують дослідження багатьох науковців (А.Лисенко, 
В.Булавко, Г.Запорожець, Г.Тимошко, Н.Дармограй, Н.Ковалішина, О.Лазоренко, О.Ярош 
та ін.). Кожен із дослідників розглядав окрему сферу, напрям діяльності жінок в 
державотворчих, суспільних процесах. Однак роль жіноцтва в освітніх процесах нашої 
країни в різні історичні періоди досліджена ще недостатньо. 

Мета даної публікації – висвітлення ролі жіноцтва в освітніх процесах України 
кінця XX століття.  

Зауважимо, що протягом XX століття державні процеси спонукали до залучення 
жінок до всіх сфер життя. Держава докладала чималих зусиль для того, щоб хоча б на 
законодавчому рівні створити необхідні умови для забезпечення рівних можливостей для 
інтелектуальної діяльності жінок і чоловіків.  

Як наслідок, жінки отримали рівні з чоловіками права у здобутті середньої та вищої 
освіти, навчанні в аспірантурі та докторантурі. Ці права, закріплені в Конституції України, 
Законі України „Про освіту”, інших документах, жінки використовують повною мірою. 
Це підтверджують статистичні дані, які свідчать, що кількість жінок в Україні, які 
наприкінці ХХ століття мали середню і вищу освіту, в порівнянні з чоловіками була 
значно більшою. 

Таблиця 1 
Розподіл науковців України за статтю, віковими групами, вищими науковими 

званнями (на кінець 1999 року) 
Із них  

Показник 
 

Всього Жінок Чоловіків 
Всього науковців 10233 1507 8726 
із них у віці: 
     до 30 років 

 
1 

 
1 

 
– 

     31-40 років 224 48 176 
     41-50 років 1736 306 1430 
     51-55 років 1463 229 1234 
     56-60 років 1849 254 1595 
     61-70 років 3680 462 3218 
     старші 70 років 1280 207 1073 
із них мали наукові звання: 
     академіка 

 
1407 

 
88 

 
1319 

     члена-кореспондента 518 42 476 
     професора 5281 620 4661 
     доцента 1726 301 1425 
     старшого наукового співробітника 2270 406 1864 

Джерело: [6, с. 108]. 
За даними 1999 року в Україні було 1507 жінок, які мали науковий ступінь. Із них 

мали наукові звання: академіка – 88 жінок, члена-кореспондента – 42, професора – 620, 
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доцента – 301, старшого наукового співробітника – 406 [6, с. 108]. На перший погляд 
показники досить непогані, однак, якщо порівняти їх з аналогічними даними, що 
характеризують представництво чоловіків у науковій сфері, то результат буде невтішний 
(див. таблицю 1). Тобто наприкінці ХХ століття українські жінки в багатьох випадках, на 
жаль, обмежувалися середньою або вищою освітою, а тому наукова сфера була 
представлена переважно чоловіками.  

У той самий час, жіноцтво не залишалося осторонь суспільних процесів, а тому в 
останнє десятиріччя ХХ століття активізувало свою діяльність. На це вказує, наприклад, 
А.Стахневич у своїй дисертаційній роботі „Участь  жінок  у  розбудові   громадянського 
суспільства  в  Україні  (90-ті рр. XX – початок XXI ст.): історичний аспект”, де виділено 5 
етапів розвитку жіночого руху в Україні в 90-х роках XX століття: 

1) кінець 80-х – початок 90-х років – період, коли створено Міжнародну 
організацію „Жіноча громада”, Спілку жінок України, Всеукраїнське жіноче товариство 
імені Олени Теліги, які, на думку автора роботи, визначили основні завдання та види 
діяльності жіночого руху в часи проголошення незалежності України; 

2) 1991 – 1996 роки – період між проголошенням в Україні незалежності та 
прийняттям нової Конституції, для якого характерним є розширення масштабів діяльності 
жіноцтва на Україні та, як наслідок, створення багатьох всеукраїнських громадських 
жіночих організацій; 

 3) друга половина 1996 – 1997 роки. Цей етап характеризується окремим видом 
діяльності жіноцтва, яка мала благодійницьке спрямування;  

4) 1997 – 1999 роки – період виникнення жіночих політичних партій; 
5) з 2000 року – період, коли декілька жіночих громадських організацій 

об’єднувались для більш ефективної діяльності, керуючись спільними цілями та 
завданнями [5]. 

На всіх названих етапах жінки спрямували свої творчі сили на утвердження в 
суспільстві історичних святинь, національних ідеалів і духовної культури, виховання 
нової генерації української молоді, здатної будувати правову демократичну українську 
державу. Незважаючи на багато чисельність та різнотипність жіночих організацій, їх 
діяльність мала на меті відродження національних традицій та звичаїв, сприяння 
створенню національної освіти та виховання, опіку дитячих закладів тощо. Для цього 
вони проводили різноманітну роботу (організовували тематичні конференції, проводили 
семінари, диспути, лекції тощо). 

 Разом із тим у діяльності жіночих громадських організацій було чимало 
відмінностей, які дозволили А.Стахневич поділити їх на чотири типи: 

1) історичний чи традиційний – організації, які відродилися на базі раніше 
існуючих жіночих організацій (Союз Українок, Союз жінок України, Міжнародна 
організація „Жіноча громада”); 

2) організації соціально-благодійницького спрямування („Комітет солідарності 
матерів України”,  „Федерація багатодітних жінок”, „Мама – 86”, Асоціація „За генофонд 
України”, „ За майбутнє дітей України”, Всеукраїнська спілка багатодітних);  

3) організації, основною сферою яких є економічна діяльність („Жіноча справа”, 
Асоціація жінок в агробізнесі);  

4) організації науково-освітнього спрямування (Міжнародна неурядова організація 
„Надія”, жіноча громадська організація „Дія”, неурядова некомерційна науково-дослідна 
організація „Центр дослідження дитинства при Українському інституті соціальних 
досліджень” (м. Київ) та ін.) [5].  

Оцінюючи діяльність жінок та жіночих громадських організацій усіх типів в 
досліджуваний період, треба констатувати, що кожна з них не тільки мала в своїй 
програмі освітні цілі, а й приймала активну участь у виховних та освітніх процесах, 
намагалася вивчити проблеми молоді та провести ряд заходів для їх вирішення. Так, 
жіноцтво не стоїть осторонь проблеми погіршення здоров’я молоді, а намагається діяти 
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так, щоб покращити ситуацію, яка склалася в сучасному суспільстві (надмірна 
захворюваність на туберкульоз, сифіліс, СНІД, збільшення вживання наркотичних 
речовин та ін.). Жіночі громадські організації проводять в закладах освіти чимало заходів, 
спрямованих на пропаганду серед молоді здорового способу життя, фінансують та 
організовують центри, клуби для постійної боротьби зі шкідливими звичками. Наприклад, 
Волинська обласна організація „Дія” активно контролювала умови проживання студентів 
у гуртожитках. З цією метою її члени перевіряли гуртожитки педагогічного училища та 
Волинського університету, звертались із пропозиціями щодо поліпшення умов 
проживання студентів до керівників цих навчальних закладів. Кримська організація „Дія” 
у Міжнародний день боротьби з палінням розпочала акцію „Я не палю”, яку підтримали 
Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Кримське художнє 
училище імені Семашка та Центр наркології й психосоматичної медицини. Ціль 
проведення акції – профілактика паління в молодіжному середовищі, підвищення 
мотивації до ведення здорового способу життя. Під час акції проведено круглий стіл, 
виставку кращих плакатів у навчальних закладах міст України, організовано молодіжний 
антинікотиновий марш вулицями міст, телеміст між містами Ялта – Павлоград – Чернігів 
– Київ, присвячений одній із найважливіших проблем людства – боротьбі зі СНІДом [1]. 

 Особливу увагу жіноцтво України приділяє проблемі здобуття молоддю якісної 
освіти та її успішному працевлаштуванню. Це не є випадковим, адже більшість 
випускників навчальних закладів не отримують  необхідної кваліфікації, а тому невдовзі 
після формального працевлаштування опиняються на вулиці. Щоб подолати зазначену 
проблему жіночі громадські організації активно поширюють серед молоді елементарні 
технічні, агрономічні знання шляхом організації відповідних курсів, спецкурсів, студій, 
освітніх центрів, намагаються полегшити процес їхнього працевлаштування. 

Ураховуючи, що згідно із статистичними даними 1998 року в нашій країні 
проживало 27 млн. жінок (53% всього населення), а серед студентів вищих навчальних 
закладів в державному та недержавному секторі їх було відповідно 49,2% та 59,9%, жіночі 
громадські організації вирішили впливати на виховання та навчання жіночої молоді через 
вищі навчальні заклади. Як наслідок, в навчальних закладах України з 1998 року 
впроваджено читання спецкурсів: „Жінка, сім'я, суспільство”, „Жінка і політика” та 
інших. У цей період жіночими громадськими організаціями, які діяли на базі 
університетів, заплановано перейняти досвід університетів Західної Європи та Північної 
Америки та створити так звані „Жіночі студії” або спеціалізовані міжпредметні програми 
для жінок, започатковані за кордоном ще в середині 60-х років ХХ століття. Подібного 
роду діяльністю займалися такі університети США, як Університет Сан-Дієго та Cornell 
University. В них спочатку викладачі включали курси „Жінки та економіка”, „Жінки і 
політика” до основних навчальних курсів. Згодом група молодих учених, до якої 
приєднувались студенти старших курсів і активісти жіночих громадських організацій, 
започаткувала курс „Вступ до жіночих студій” і запропонувала його загальному колу 
слухачів. У 60-ті роки число таких курсів виросло до рекордної кількості і переросло у 
програми. Вони  складалися  з міжпредметних груп курсів про жінок та гендерне питання 
і часто ставали основними курсами [3].  

Жіночі громадські організації в Україні, які виникли наприкінці ХХ століття, 
мають за мету впливати на всі сфери діяльності молоді, формуючи у неї правильну 
позицію в житті. Вони намагаються активно виконувати виховну та навчальну роль в 
освітніх процесах, розгортаючи свою діяльність в дошкільних, шкільних та вищих 
навчальних закладах. Наслідком їхньої діяльності стало, наприклад, упровадження у вузах 
спеціальних тем з історії жіноцтва, психології, жіночої літератури. Серед них: „Політика і 
жінка ”, „Американська жінка в історії та культур”,  „Гендерні дослідження в соціології ”, 
„Гендерна літературна критика” та інші [3].                    

Вищезазначене є закономірним, адже жінки є основними вихователями не тільки в 
сім’ ї, а й в усіх навчальних закладах. Так, кількість жінок, які працюють в освітній галузі в 
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1995 та 1999 роках була значно більшою ніж кількість представників чоловічої статті. Це 
підтверджують відповідні статистичні дані, наведені в таблиці 2.  

Таблиця 2 
Питома вага жінок у загальній кількості працівників освітньої галузі  

та їхня середньомісячна заробітна плата по відношенню  
до заробітної плати чоловіків  
Питома вага жінок у 
загальній кількості 

працівників галузі, % 

Середньомісячна заробітна 
плата жінок (у відсотках до 
заробітної плати чоловіків) 

 
Галузі економіки України 

1995 рік 1999 рік 1995 рік 1999 рік 
В усіх галузях економіки 
України 

49,9 49,6 68,6 72,4 

Освіта 73,7 74,4 57,3 70,0 
Джерело: [6, с. 100]. 
Показники таблиці 2 доводять, що у питома вага представниць жіночої статті в 

освітній галузі у 1995 та 1999 роках складала відповідно 73,7% та 74,4%. Тобто жінки 
виховували підростаюче покоління не тільки в своїх родинах, а й працюючи в закладах 
освіти. У той самий час вони отримували за це середньомісячну заробітну плату, яка була 
значно меншою ніж оплата праці чоловіків (відповідно 57,3 та 70,0 відсотків від 
заробітної плати чоловіків). Останнє можна пояснити тим, що в більшості випадків керівні 
посади в закладах освіти, де оплата праці є вищою, обіймали чоловіки, а жінки 
виконували менш кваліфіковану роботу. 

Варто визнати, що аналогічна ситуація зберігалася і на початку ХХІ століття. Так, 
станом на 1 вересня 2002 року жінки становили понад 80% працівників загальноосвітніх 
шкіл (близько 100% представників жіночої статі складали викладачі української мови та 
літератури, історії, хімії, біології, 75% жінок працювали директорами, близько 80% – 
заступниками директорів), у профтехучилищах працювало 70% жінок, вихователями 
дошкільних закладів – 87%, у профільних позашкільних закладах (клуби туристсько-
краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної творчості, 
станції юних натуралістів, школи мистецтв тощо) – 66% . Окрім того жінки становили 
понад 98 % працівників бібліотек [2].  

У цей період освіта також належала до таких соціальних сфер, де жінки становили 
переважну більшість від загальної кількості працюючих (74%). Чисельність жінок-
педагогів переважала як у закладах дошкільної освіти (повністю жіноча сфера), 
загальноосвітніх школах, так і у вищих навчальних закладах. Проте у школах та вузах 
серед керівного складу, як і раніше, переважали чоловіки. Значно більше їх було і в 
органах управління освітою. Так, усі ректори державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації – чоловіки. Серед начальників управлінь освіти (включаючи 
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим) жінки становили 7,4%, серед керівного 
складу Міністерства освіти і науки України (включаючи заступника Міністра, начальників 
і заступників начальників управлінь) – 23,5% [2].  

Наведені дані свідчать про величезну роль жінок України в освітніх процесах, адже 
вони були і є особами, які безпосередньо впливають на підростаюче покоління. Їм 
належить пріоритетна роль у вихованні молоді, підготовці її до участі у громадсько-
політичному та соціально-економічному житті держави. Жінки все активніше займаються 
важливими для сучасного розвитку України проблемами освіти підростаючого покоління 
не лише працюючи в освітній галузі, а й у складі жіночих громадських організацій. 
Діяльність таких організацій є різноплановою і потребує детального дослідження та 
вивчення. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 

КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
   
Інтеграційні процеси, що охопили Європу, покликані сформувати спільний освітній 

та науковий простір задля підвищення конкурентоспроможності європейської системи 
науки і вищої освіти  у світовому вимірі.  

Сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною підписали Болонську 
декларацію, що проголошує шість цілей, які планується досягти до 2010 року, а саме: 
прийняття загальної системи учених ступенів, зокрема через затвердження Додатка до 
диплома; запровадження в усіх країнах двох циклів навчання (при цьому перший, 
бакалаврський цикл, має тривати не менше 3 років, а другий, магістерський — не менше 
2, і вони мають сприйматися на європейському ринку праці як освітні та кваліфікаційні 
рівні); створення системи кредитів відповідно до європейської системи трансферу оцінок, 
включно з постійним навчанням; сприяння європейській співпраці щодо забезпечення 
якості освіти, розробка порівняльних критеріїв і методів оцінки якості; усунення 
перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів у межах визначеного простору [1, 
95]. 

В Україні Болонський процес офіційно розпочався 19 травня 2005 р. із підписанням 
декларації на конференції у м.Берген (Норвегія). Ось чому сьогодні важливо розглянути 
стратегічні завдання розвитку вищої освіти на Україні та шляхи її адаптації до 
європейських стандартів у практичній площині, а не обмежуватися лише їх обговоренням 
на конференціях. Тому метою статті є окреслення основних проблем на шляху 
реформування вищої освіти України у контексті Болонського процесу.  

Проблеми та перспективи інтеграції України в освітній простір європейських країн 
є предметом жвавих дискусій у професійному та науковому середовищі. Зокрема, аспекти 
національної ідентифікації у контексті глобалізаційних процесів аналізують В.Бондар, 
О.Вишневський, О.Дем’янчук, К.Корсак; нормативно-правового забезпечення освітніх 
реформ – В.Кремень, C.Ніколаєнко; структурного реформування вищої освіти – 
Я.Болюбаш, М.Головатий, С.Гунько, М.Євтух, В.Журавський, М.Згуровський, А.Колот, 
М.Степко; модернізації педагогічної освіти – В.Андрущенко, І.Зязюн, Н.Побірченко, 
П.Щербань; сутності кредитно-модульної системи – Ю.Рудавський, П.Сікорський, 
О.Спірін та ін.  

На сучасному етапі мета вищої освіти – це підготовка фахівців, здатних 
забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства 
через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі. Це зумовлює 
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перехід від лекційно-інформаційної до особистісно-орієнтованої форми навчального 
процесу, що означає зміну ідеології освіти від  «вбивання знань» до організації самоосвіти 
студента; переорієнтацію  авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності; 
осучаснення матеріально-технічної бази у вищій школі; здійснення мовного прориву в 
освіті, що полягає у забезпеченні ґрунтовного вивчення рідної мови (української)  та  
опанування іноземних мов; універсальності підготовки випускника та його адаптованості 
до ринку праці тощо  [2,  23 – 28]. 

За останні роки Україна вже провела ряд важливих реформ на шляху європейської 
освітянської інтеграції. По-перше, введено ступені бакалавра і магістра, які є зрозумілими 
у всіх країнах світу, і відповідно – систему циклів вищої освіти, тобто кваліфікацію 
«спеціаліст» можна отримати тільки після завершення першого циклу бакалаврату, а 
кваліфікацію «магістр» – після  другого (повного) циклу вищої освіти, закінчення якого 
надає студенту кваліфікацію «спеціаліст». По-друге, запроваджено кредитно-трансферну 
систему навчання. По-третє, введено шкалу оцінювання ECTS. Крім цього йде робота по 
втіленню нових планів підготовки фахівців з урахуванням вимог ECTS, по розробці 
інформаційних пакетів, створенню індивідуального навчального плану студента тощо [3,  
4]. 

 Однак, як зауважив М.Згуровський [4], на шляху реформування вищої освіти існує 
ще значна кількість проблем: 

1. Надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, відповідно 76 
та 584. Кращі світові системи вищої освіти мають у 5 разів менше, адже переобтяженість 
призводить до нівелювання змісту освіти, розширення наукових кадрів, незабезпеченості 
належної матеріально-технічної бази, літератури (непоодинокими є випадки, коли єдиним 
джерелом знань для студента із нововведеної дисципліни виступає лекція) та ін. 

2. Недостатнє визнання у суспільстві кваліфікаційного рівня «бакалавр», його 
незатребуваність вітчизняною економікою. Як правило, фахівцям після завершення 
бакалаврату пропонують роботу нижчої кваліфікації або відмовляють у 
працевлаштуванні. Не спостерігається ажіотажу і навколо рівня «магістр», який 
працедавцями сприймається нарівні із «спеціалістом». Тому, на думку М.Згуровського, 
рівень «спеціаліст» наразі не варто скасовувати, а слід паралельно вводити рівень 
«магістр» відповідної галузі. А з часом їх доля вирішиться у відповідності до 
затребуваності на ринку праці.   

3. Тенденція до погіршення якості вищої освіти. Так, велика чисельність 
приватних вузів із сумнівними ліцензіями і відповідно – некваліфікованими кадрами; 
необмежений набір на платну форму навчання, що призводить до неможливості молоді 
працевлаштуватися; відсутність моніторингу спеціальностей на ринку освітніх послуг та 
ін. фактори  призводять до того, що вищу освіту здебільшого здобувають заради 
«диплому».  

4. Незначну роль на ринку праці  відведено технікумам і коледжам, 
незважаючи на те, що їх чисельність у 4 рази більша, ніж ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
На думку М.Згуровського, необхідно інтегрувати кращі технікуми і коледжі в заклади ІІІ і 
ІV, а решту трансформувати в заклади середньої і професійної освіти для надання 
випускникам відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та рівня 
висококваліфікованих робітників. 

5. Складність системи наукових ступенів у порівнянні із 
загальноєвропейською, що ускладнює мобільність викладачів і науковців в Європі. 
Насамперед, виникає питання: чи вчений ступінь кандидата наук в Україні є аналогом 
ступеня Doctor of Philosophy? Наразі це питання дискусійне, але за твердженням 
В.Турчина, вимоги до дисертації доктора філософії з конкретних наук на Заході є менш 
жорсткими, ніж вимоги  до кандидатської дисертації. 
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6. Застралість системи підвищення кваліфікації та перепідготовки щодо потреб 
ринкової економіки. Тому поки що в нашій державі не може бути в повній мірі 
реалізовано важливий загальноєвропейський принцип «освіта впродовж життя».  

7. Низький процент залучення молодих обдарованих спеціалістів до науково-
дослідної та проектно-конструкторської роботи. В результаті спостерігається міграції 
висококваліфікованих кадрів за кордон, тобто країна практично втрачає інтелектуальний 
потенціал. 

Таким чином, ці та інші перешкоди погіршують адаптацію нашої  системи вищої 
освіти в межах європейського освітнього простору і ринку праці. Однак, Болонський 
процес в Україні динамічно розвивається шляхом послідовних реформ, що поступово 
усувають спектр завдань, які стоять перед вищою школою та сприяють покращенню 
якості освіти, підвищенню привабливості та конкурентоспроможності на міжнародному 
ринку освітніх послуг.   
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 

У статті буде розкрити погляди сучасних педагогів на класифікацію інноваційних 
технологій навчання. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що  складність, багатогранність 
педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних 
технологій. Широкий спектр, багатоваріативність останніх зумовлюють необхідність їх 
класифікації. Завданням статті буде розкрити погляди сучасних педагогів на класифікацію 
інноваційних технологій навчання. 

В науково-педагогічній літературі  існує декілька класифікацій педагогічних 
технологій – В. Гульчевської, В. Безпалько, В. Фоменко та ін. В найбільш узагальненому 
вигляді всі відомі в педагогічній науці та практиці технології систематизував Г. Селевко. 
Автор в сукупності педагогічних технологій за різноманітними системними та 
інструментально значущими ознаками виокремлює: 

1. За рівнем застосування: 
•  загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів); 
•  предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих предметів); 
•  локальні або модульні (передбачають часткові зміни педагогічних 

явищ)[1,72]. 
2. За філософською основою: 
•  матеріалістичні та ідеалістичні; 
•  діалектичні та метафізичні; 
•  наукові (сцієнтичні)  та релігійні; 
•  гуманістичні та антигуманні; 
•  антропософські (грец. anthropos – людина і sophia – мудрість) і теософські 

(засновані на вчення про всезагальний абсолют, божественну суть усіх речей); 
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•  прагматичні та екзистенціальні; 
•  вільного виховання та примусу та інші[1,73]. 
3. За провідним чинником психічного розвитку.  Будь-яка технологія виходить з 

уявлень про джерела, першопричину, що визначають психічний розвиток людини. 
Залежно від основного, ведучого фактору розвитку, на якому базується технологія можна 
виділити: 

•  біогенні ( провідна роль належить біологічним чинникам); 
•  соціогенні (переважають соціальні чинники); 
•  психогенні (провідна роль належить психічним чинникам): 
•  ідеалістичні[1,72-73]. 
Сьогодні загальноприйнятим є твердження, що особистість – це результат 

сукупного впливу біогенних, соціогенних та психогенних факторів, але конкретна 
технологія може враховувати який-небудь з них, вважати його основним. 

Слід зазначити, що не існує таких монотехнологій, котрі б використовували  лише 
один будь-який фактор, метод, принцип – педагогічна технологія завжди комплексна. 
Однак своїм акцентом в той чи інший бік процесу навчання технологія стає характерною і 
отримує від цього свою назву. 

4. За науковою концепцією засвоєння досвіду: 
•  асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування понять); 
•  біхевіористські (за основу взято теорію навчання); 
•  гештальттехнології (засновані на психотерапевтичному впливі); 
•  розвивальні (ґрунтуються на теорії розвитку здібностей); 
•  сугестивні (засновані на навіюванні); 
•  нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні)[1,73]. 
5. За орієнтацією на особистісні структури: 
•  інформаційні технології (формування знань, умінь, навичок студентів): 
•  операційні (формування способів розумових дій); 
•  емоційно-художні та емоційно-моральні (формування сфери естетичних та 

моральних відносин); 
•  технології саморозвитку (формування самоуправляючих механізмів 

особистості); 
•  евристичні (розвиток творчих здібностей); 
•  прикладні (формування дієво-практичної сфери)[1,73]. 
6. За характером змісту та структури: 
•  навчальні та виховні; 
•  світські та релігійні; 
•  загально навчальні та професійно-зорієнтовані; 
•  гуманітарні та технократичні; 
•  різноманітні галузеві; 
•  частково предметні; 
•  монотехнології, комплексні (політехнології) та проникаючі. 
В монотехнологіях весь навчально-виховний процес будується на якій-небудь 

одній пріоритетній, домінуючій ідеї, принципі, концепції, в комплексних – комбінується з 
елементів різних монотехнологій. Технології, елементи яких найбільш часто задіяні в 
інших технологіях і грають для них роль каталізаторів, активізаторів, називають 
проникаючими. 

7. За типом організації та керівництвом пізнавальною діяльністю  
В. Безпалько так класифікує педагогічні системи (технології). Взаємодія викладача 

зі студентом (керівництво) може бути роз’єднаним  (неконтролюєма  та некоректуєма 
діяльність студентів), циклічним (з контролем, самоконтролем та взаємоконтролем), 
розсіяним (фронтальним) чи спрямованим (індивідуальним) та, в кінці-кінців, ручним 
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(вербальним) чи автоматизованим (з допомогою засобів навчання). Поєднання цих ознак 
визначає наступні види технологій (за В. Безпалько – дидактичних систем): 

•  класичне лекціонне навчання (керівництво – роз’єднане, розсіяне, ручне); 
•  навчання з допомогою аудіовізуальних технічних засобів (роз’єднане, розсіяне, 

автоматизоване); 
•  система «консультант» (роз’єднане, спрямоване, ручне); 
•  навчання з допомогою навчальної книги (роз’єднане, спрямоване, 

автоматизоване) – самостійна робота; 
•  система «малих груп» (циклічне, розсіяне, ручне) – групові, диференційовані 

способи навчання; 
•  комп’ютерне навчання (циклічне, розсіяне, автоматизоване); 
•  система «репетитор» (циклічне, спрямоване, ручне); 
•  «програмне навчання» (циклічне, спрямоване, автоматизоване), для якого 

мається заздалегідь складена програма[1,74]. 
На практиці звичайно виступають різні комбінації цих систем, найбільш 

розповсюдженими з яких є: 
•  традиційна класична класно-урочна система Я. Коменського, що уявляє собою 

комбінацію лекційного способу викладення і самостійної роботи з книгою (дидахографія); 
•  сучасне традиційне навчання, що використовує дидахографію поряд з 

технічними засобами; 
•  групові та диференційовані способи навчання, коли викладач має можливість 

обмінюватись інформацією з усією групою, а також приділяти увагу окремим студентам в 
ролі репетитора; 

•  програмоване навчання, що основується на адаптованому програмованому 
керівництві з частковим використанням всіх останніх видів. 

Дуже важливою характеристикою в педагогічній технології є позиція студента в 
освітньому процесі, відношення до студента з боку викладача. В цьому аспекті виділяють 
наступні типи технологій. 

•  Авторитарні технології, в яких викладач є єдиним суб’єктом навчально-
виховного процесу, а студент лише об’єкт. Вони відрізняються жорсткою організацією 
процесів навчання та виховання, пригніченням ініціативи і самостійності студентів. 

•  Дидактоцентричні технології, які також характеризуються суб’єкт-об’єктними 
відношеннями викладача зі студентами, пріоритетом навчання перед вихованням, і 
найголовнішими факторами формування особистості вважаються дидактичні засоби. 

•  Особистісно-зорієнтовані технології становлять в центр всієї освітньої системи 
особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних, безпечних умов її 
розвитку, реалізації її природних потенціалів. Особистість студента є суб’єктом 
навчально-виховного процесу, вона є метою освітньої системи, а не засобом досягнення 
будь-якої абстрагованої мети. Такі технології ще називають антропоцентричними[1,73]. 

8. За способом, методом, засобом навчання виділяють такі технології: 
•  догматичні; 
•  репродуктивні; 
•  пояснювально-ілюстративні; 
•  програмованого навчання; 
•  проблемного навчання; 
•  діалогічні; 
•  комунікативні; 
•  ігрові; 
•  творчі та інші[2,26-29]. 
  9. За категорією тих, хто навчається всі технології класифікують наступним 

чином: 
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•  масова (традиційна) технологія, що розрахована на усередненого студента; 
•  технології продвинутого рівня (поглибленого вивчення предметів); 
•  технології компенсую чого навчання (педагогічної корекції, підтримки, 

вирівнювання тощо): 
•  різноманітні віктиомологічні технології (сурдо-, орто-,  тифло-, 

олігофренопедагогіка); 
•  технології роботи з важкими та обдарованими студентами[2,26-29]. 
10. За змістом тих модернізацій та модифікацій, які зазнає існуюча традиційна 

система, виділяють такі інноваційні технології: 
•  Педагогічні технології на основі гуманізації та демократизації педагогічних 

відносин. Ці технології з процесуальною орієнтацією, пріоритетом особистісних відносин, 
індивідуальним підходом, нежорстким демократичним керівництвом та яркою 
гуманістичною спрямованістю змісту. 

До них відносяться педагогіка співробітництва, гуманно-особистісна технологія Ш. 
Амонашвілі, система викладання літератури як предмету, що формує особистість, Є. 
Ільїна та інші. 

•  Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності 
студентів. Приклади: ігрові технології, проблемне навчання, технологія навчання на 
основі конспектів опорних сигналів В. Шаталова, комунікативне навчання Є. Пассова, та 
інші.. 

•  Педагогічні технології на основі ефективності організації та керівництва 
процесом навчання. Приклади: програмоване навчання, технології диференційованого 
навчання (В. Фірсов, Н. Гузик), технології індивідуалізації навчання (Г. Границька, і. Унт, 
В. Шадриков), перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем при 
керівництві з допомогою коментарію (С. Лисенкова), групові та колективні способи 
навчання (І. Первін, В. Дьяченко), комп’ютерні (інформаційні) технології тощо. 

•  Педагогічні технології на основі методичного удосконалення та 
дидактичного реконструювання навчального матеріалу:  збільшення дидактичних 
одиниць П. Ердниєва, технологія «Діалог культур» В. Біблера та С. курганові, система 
«Екологія та діалектика» Л. Тарасова,  технологія реалізації теорії поетапного формування 
розумових дій М. Воловича тощо. 

•  Природовідповідні технології, що використовують методи народної 
педагогіки. Вони спираються на природні процеси розвитку дитини. Приклади: навчання 
за Л. Толстим, виховання грамотності за А. Кушниром, технологія М. Монтесорі та інші. 

•  Альтернативні: вальдорфська педагогіка Р. Штайнера, Технологія вільної 
праці С. Френе, технологія ймовірної освіти А. Лобка[2,26-29]. 

Досить цікаву класифікацію педагогічних технологій пропонує В. Фоменко. 
В кінці 1980-х – на початку 1990-х років вітчизняна освіта характеризувалась 

появою нових авторських шкіл. Даний феномен обумовлювався рухом вчителів-новаторів, 
що торкнувся вітчизняної системи освіти в роки «перебудови». Серед них: Ш. 
Амоношвілі, І. Волков, Н. Гузик, Є Ільїн, С. Курганов, А. Кушнир, С. Лисенкова, А. 
Остапенко, Н. Постишев, Р. Хазанкін, В. Шаталов та інші. 

В країні з’являлися не лише окремі вчителі, але й школи, що спиралися на 
педагогічні технології, які розроблялися вітчизняними вченими й педагогами: М. 
Балабаном, В. Біблером, В. Давидовим, І. Гончаровим, Ю. Громико, В. Караковським, А. 
Католиковим, А. Тубельським, А. Хуторським, М. Щетининим, Є. Ямбургом та іншими. 

Аналіз діяльності вчителів-новаторів і авторських шкіл визначив відмінності в 
цільовій направленості технологій навчання, що використовуються. У відповідності з 
домінуючою  орієнтацією навчання педагогом А. Хуторським ці технології поділені на 
наступні 7 груп: особистісно-зорієнтовані, природовідповідні, культуровідповідні, 
креатині, інтенсивні, оргдіяльнісні,  ремесленні[3,53-57].  
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1. Особистісно-зорієнтовані технології навчання. Увага викладача до особистості 
студента допомагає молоді краще проявити себе по відношенню до предмета, що 
вивчається. При цьому область самовираження та технологічні засоби надаються студенту 
викладачем. Завдяки поважливому та гуманному відношенню, студенти розкривають свої 
творчі можливості. Прищеплення загальнолюдських якостей домінує над вузькими цілями 
навчальних курсів, які виступають засобом розвитку особистості. 

Особистісно-зорієнтовані технології навчання лежать в основі «Школи життя» Ш. 
Амоношвілі (1988), людиноутворюючої методики навчання літератури Є. Ільїна (1988), 
системи поетапного навчання фізиці на гуманістичній основі Н. Палтишева (1988). 

2. Природовідповідні технології навчання. Психолого-педагогічна основа природо 
відповідних технологій навчання близька до особистісно-зорієнтованих. Принцип 
природо відповідності в тій чи іншій ступені проявляються в багатьох дидактичних 
системах і школах. В той же час даний принцип в певній мірі протилежний принципам 
культуровідповідності та «суспільствовідповідності».  

Природовідповідні технології спираються на педагогічні ідеї Я. Коменського, Ж. 
Руссо, Л. Толстого, С. Френе, М. Монтессорі про первинне значення внутрішньої суті 
людини в навчанні. В сучасній вітчизняній освіті дані підходи реалізовані в технології 
природо відповідного виховання грамотності А. Кушніра (1996); в класах орієнтованих на 
педагогіку Л. Толстого, в школі «Еврика-розвиток» (г. Томськ), в Школі вільного 
розвитку А.В. Хуторського. 

3. Культуровідповідні системи навчання. Для даного напрямку навчання 
трактується в широкому розумінні як освіта Людини Культури. Мета навчального 
предмету – забезпечити можливість виконання приналежності певного студента  по 
відношенню до тієї чи іншої культури (Російська школа І.Ф. Гончарова), чи їхню 
взаємодію (Школа діалогу культур, 1992). 

4. Креативні технології навчання. До даної категорії викладачів відносяться 
прихильники проблемного навчання (М. Махмутов та інші), що ставлять за мету пошук та 
розв’язання наукових проблем предмету, що вивчається. Творча орієнтація навчання 
полягає в поглибленому вивчені матеріалу. Це навчання розвиває інтелектуальні та творчі 
можливості молоді, готує їх до предметних олімпіад, науковим конференціям. 

Цілісна система креативної освіти та самоосвіти виникає на основі принципів 
евристичного навчання (В. Андрєєв, Ю. Кулюткін, В. Пушкін, А. Хуторський). Творча 
діяльність студента поширюється з предметної області навчальних предметів на весь 
загальноосвітній процес, включаючи і його організацію: постановку цілей, конструювання 
змісту освіти, вибір траєкторії навчання. 

5. Оргдіяльнісні технології навчання. Викладач в даній технології спирається на 
розробки системно-розумоводіяльнісної методології (Щедровицький, 1995), його задачею 
є формування у студентів навичок розумової комунікації та рефлексії в ході розгортання 
освітньої практики з певного предмету. Студенти в колективних комунікаціях  
досліджують культурно-історичні приклади здійснення діяльності в структурі навчальних 
предметів. До даного типу технологій відносять різноманітні варіанти розвиваючого 
навчання (В. Давидов, Л. Занков та інші). Колективні, групові, парні форми навчання 
звільняють потаємні у студентів потреби активного спілкування. Зовнішня мотивована 
діяльність молоді забезпечує високий рівень комунікативної творчої самореалізації 
студентів. Представники даного підходу – І. Іванов (1989), В. Дьяченко (1989), І. Чередою 
(1988), М. Балабан, О. Пометун та інші. 

6, Інтенсивні технології навчання. Суть даного підходу виражає ефективне рішення 
педагогом соціальної задачі на інтенсифікацію, прискорення та випередження освітніх 
процесів. Студенти за одиницю часу засвоюють більше інформації, швидше за інших 
навчаються певним діям, випереджають державні освітні стандарти та типові програми. 

Представники даного підходу – В. Шаталов (1979), Н. Зайцев (1997), С. Лисенкова 
(1988). Ступінь творчості студентів в їхніх методиках, як правило, не перебільшує 
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звичайну норму, так як сили викладача спрямовуються на прискорене досягнення 
традиційних навчальних цілей по засвоєнню знань, вмінь та навичок. Мета даних методик 
– «дати якомога більше знань за менший проміжок часу».  

7. Ремесленні технології навчання. Ці технології характеризуються зверненням 
діяльності студентів на знання та досвід викладача. І. Волков вважає: «Знання – 
фундамент творчості. Творча діяльність студента не здатна вийти за межі його знань… До 
творчості студента необхідно направляти поступово, спираючись на інформацію, котру 
викладач вже надав студентові і котру необхідно закріпити на практиці» Творча продукція 
студентів є , в більшості, модифікацією викладацьких прикладів та їх різноманітних 
поєднань. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сьогодні інтенсивність освіти досягає 
критичного рівня; людина має постійно поповнювати свої знання, а обсяг їх стрімко 
зростає. Тому виникла необхідність удосконалення навчального процесу, запровадження 
таких технологій, які дозволять вивільнити та розвинути творчі здібності студентів і 
оптимізувати процес засвоєння та накопичення знань. 

Література: 
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3. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 
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РОЗДІЛ ІІ   ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТВОРЧОСТІ  І  МАЙСТЕРНОСТІ 

 
 
УДК 378                                                                  Бірюк Л.Я. 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Забезпечення творчого розвитку особистості – найважливіше завдання всіх 

світових освітніх систем. У документах державної ваги про освіту нашої держави 
одним із стратегічних завдань окреслено створення умов для формування освіченої, 
творчої особистості громадянина, реалізації та самореалізації його природних задатків і 
можливостей в освітньому процесі. 

Відомо, що джерела творчих сил людини беруть свій початок з дитинства, саме там 
вони народжуються і розвиваються у взаємодії з навколишнім світом, під впливом 
навчання та виховання в широкому розумінні цих слів. Саме в дитячі роки виявляються 
нахили до творчості, але вони не завжди помічаються дорослими, недостатньо 
використовуються, не розвиваються і з роками здатність творити втрачається дитиною [2]. 

Сьогодення ставить високі вимоги до вчителя оновленої національної школи, а 
тому підвищення якості підготовки майбутнього педагога початкових класів, зокрема 
розвиток його творчих комунікативних здібностей, має бути пріоритетною проблемою 
професійної підготовки. Особливо гострою в сучасній лінгводидактиці початкової школи 
є питання впровадження комунікативного та компетентнісного підходів. З огляду на 
вищезазначене, розгляд творчих можливостей підготовки комунікативноспроможного 
фахівця початкової школи є актуальним [3]. 

Мета та завдання статті  В межах пропонованої статті розглянемо поняття та 
категорії творчої діяльності в трактуваннях сучасних дослідників, зокрема визначення 
сутності понять ”творчість”, “ креативність”, “ творчий потенціал”, “ творча діяльність”, 
“педагогічна творчість”, “ творча особистість”, “ творче мислення”,  “критерії творчоcті 
педагогічної”. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень Чи можливо розвивати в собі чи в 
когось іншого здатність до творчості, необхідність у творчій роботі? Як показує аналіз 
педагогічної та психологічної літератури, кожній особистості притаманна безмежна 
здатність до розвитку всіх її якостей. Це стосується й творчих здібностей, формування й 
розвиток яких – одне з найважливіших завдань професійної підготовки у закладах вищої 
педагогічної освіти. 

Вивченням різноманітної проблематики творчості займалися як мислителі, 
філософи-гуманісти Давньої Греції (Демокріт, Протагор, Сократ, Платон, Аристотель), 
педагоги Середньовіччя (Августин, Боецій, Фома Аквінський), філософів та педагогів 
Середньовіччя (Вітторіно да Фельтре, Іоганнес Людвік Вівес, Франсуа Рабле, Еразм 
Роттердамський, Мішель Монтень), педагоги епохи Просвітництва (Ян Амос Коменський, 
Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Й.Герберт, Роберт Оуен, Фрідріх Дістерверг), представники 
особистісно орієнтованої педагогіки (Іван Вишенський, Петро Могила, Григорій 
Сковорода, Феофан Прокопович, К.Д.Ушинський, М.І.Пирогов), дослідники творчості 
радянського періоду (С.Русова, А.Макаренко, Л.Виготський, С.Рубінштейн, Ю.Карпова, 
А.Спіркін, С.Рубінштейн), а також наші сучасники (Б.Ананьєв, В.Загвязинський, І.Зязюн, 
В.Кан-Калик, І.Канєвська, Н.Кичук, О.Савченко, С.Сисоєва, В.Сухомлинський, В.Цапок 
та інші).  

Виклад основного матеріалу  Для розвитку творчих здібностей школярів на 
високому професійному рівні потрібно створювати адекватну систему підготовки 
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вчителів, яка б нарівні з оволодінням знаннями й уміннями, включала б й діяльність з 
розкриття творчих можливостей та здібностей майбутнього спеціаліста.  

Діяльнісний спосіб існування людини у світі неможливо зрозуміти без осмислення 
змісту однієї з найдавніших категорій – творчості. Зауважимо, що це поняття широке, 
його роз’яснення знаходимо ще у давногрецького філософа Платона. “Творче мистецтво, - 
зазначав він, - є такою здатністю,  яка виступає причиною того, чого раніше не було. Усе, 
що викликає перехід з небуття в буття, є творчість. Отже, створення будь-яких творів 
мистецтва чи ремесла можна назвати творчістю, а всіх “створювачів” - їх творцями [5, 
с.136.] Творчість, як явище, виникає у процесі становлення індивіда. Кожна потенційно 
обдарована людина не завжди сама прагне до нового, частіше її залучають інші до участі в 
оновленні суспільства. Творчість – процес багатосторонній, що включає і соціальне, і 
психічне, і фізіологічне, які збагачують дане соціальне явище. 

Названа категорія є предметом аналізу багатьох сучасних наук. Психологи, 
наприклад, досліджують внутрішню структуру творчості й механізми інтелектуальних 
пошукових дій, визначають роль інтуїції, уяви тощо. Філософи розглядають творчість у 
зв’язку з людською сутністю та її життєвою реалізацією. За умови такого підходу 
найзагальнішим буде визначення творчості як способу самобуття людини: саме у 
творчості особа стверджується, формується, відтворює й розвиває себе. Під творчістю в 
основному розуміють діяльність, результатом якої є створення індивідуального, нового, 
неповторного, оригінального. 

У психолого-педагогічних наукових джерелах спостерігається використання двох 
термінів (творчість, креативність) на позначення одного поняття. Загальновідомо, що 
поняття “креативність” і “творчість” не синонімічні, але взаємообумовлені. Творчість 
розглядається як більш загальне поняття по відношенню до креативності. Креативність 
(від лат. сreatio - створювати) - це творчі здібності індивіда, що характеризуються 
готовністю до продукування принципово нових ідей та входять до структури 
обдарованості як незалежний фактор. На думку П.Торренс, креативність включає в себе 
підвищену чутливість до проблем, до дефіциту або протиріччя знань, дії з визначення цих 
проблем, з пошуку їх рішень на підставі висування гіпотез, з перевірки та змінювання 
гіпотез, з формулюванню рішень. В.Сластьонін вважає, що креативність – це здатність, що 
відображає глибинні властивості особистості створювати оригінальні цінності, приймати 
нестандартні рішення. І.Дубина вважає доцільним використовувати поняття 
“креативність” для визначення сфери “суб’єктивно-значущої новизни” й розглядати його 
як перетворення та поширення концептуальних просторів мислення і діяльності. 
Творчість – це продуктивна людська діяльність, що здатна породжувати якісно нові 
матеріальні й духовні цінності суспільства. Креативність є необхідною умовою творчості. 
Якщо творчість розуміється як специфічний процес, що стосується створення нового, то 
креативність розглядається як потенціал, внутрішній ресурс людини. 

Ми будемо розуміти під поняттям “творчість” безпосередню діяльність, під 
поняттям “креативність” - здібність до створення нового, неординарного, 
неповторного. Креативність виступає умовою творчого саморозвитку особистості, є 
суттєвим резервом її самоактуалізації. Названа якість виражається сприятливістю, 
чутливістю до проблем, відкритістю до нових ідей та схильністю руйнувати або 
змінювати стереотипи з метою створення нового, досягнення нетривіальних неочікуваних 
та незвичайних рішень життєвих проблем. Слід відзначити, що творча індивідуальність 
виступає предметом креативної акмеології  і розглядається як найвища характеристика 
професійної творчості (Н.Вишнякова). Вона є інтегральною креативно-особистісною 
категорією, що включає інтелектуально-творчу ініціативу; інтелектуальні здібності; 
широту та гибину знань; чутливість до протиріч, схильність до творчого сумніву; 
здатність відчувати внутрішню творчу боротьбу; відчуття новизни, вміння бачити 
незвичайне у проблемі; професіоналізм; жагу пізнання тощо. 
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Природна творчість людини виявляється в діяльності, зовнішньою соціальною 
формою якої є праця. Творча активність, як якість особистості, не дається їй споконвічно 
і не повністю залежить від природних даних. Вона формується суспільством і зумовлена 
трудовою діяльністю, що є вічною природною умовою життя і вихідною формою 
творчості. Діяльність у формі праці з самого початку характеризується як перетворююча 
активність, що спрямована на зміну реальної дійсності. Дана якість активності – 
двостороння: предметно-перетворююча й пізнавальна. Предметна діяльність завжди 
опосередкована ідеальною, розумовою творчістю, конструюванням того, чого нема, але 
що повинно бути. Однак будь-який вид творчої інтелектуальної діяльності передбачає 
використання певних уже наявних предметів культури. Індивід відштовхується від цілого 
світу предметів, форм, що його оточують. Його індивідуальна культура зобов’язана 
сукупності знань, засвоєних у процесі навчання і життєвого досвіду. Культура духовно 
збагачує, озброює особистість, стає джерелом її енергії. 

Надзвичайно важливою властивістю творчої активності є її колективістський 
характер. Вона спирається на спілкування людей, оскільки діяльності поза спілкуванням 
не існує. Відтак, спілкування – це специфічна форма творчості, що стимулює і 
супроводжує процес породження нового, оригінального. Спілкування є умовою і способом 
реалізації особистості та виступає необхідною передумовою людського буття, взаємодії 
людей, передумовою будь-якої творчості. У процесі спілкування відбувається взаємний 
обмін результатами діяльності, інформацією, соціально-психологічними почуттями,  при 
цьому виконуються різні соціальні ролі в матеріальному і духовному виробництві, де 
особистість і виявляє різні творчі потенції. Відповідно, творча активність виявляється і за 
допомогою комунікації, що має доцільний характер, конкретну спрямованість  та 
усвідомлюється людиною.  

Творчість - діяльність надзвичайно складна, й реалізується у розмаїтті форм. У 
цьому складному процесі однаково важливими є як інтуїтивні стрибки, так і тривалі 
ретельні дослідження. Аналізований феномен не слід вважати випадковим результатом, 
одержаним опосередковано. Як правило, відкриття не з’являються просто так, часто їм 
передує наполегливий науковий пошук. Але слід зауважити, що творчий процес 
неможливий без гри уяви, здатності фантазувати, інтуїтивно відчувати й міркувати. 

Сутність категорії “творчість” розкрита відомими радянськими вченими 
Л.Виготським і С.Рубінштейном. Узагальнюючи їхні визначення та підходи до цієї теми, 
дослідник Ю.Карпова [4] відмічає, що найсуттєвішим результатом творчості є не 
створення оригінальних матеріальних цінностей, а створення нового у творцеві, 
перетворення суб’єкта творчості, видозміна його внутрішнього світу, що виявляється у 
продуктивній поведінці людини. Такої думки притримуються й вчені – дослідники 
творчості - А.Спіркін, С.Рубінштейн, І.Канєвська, Н.Кичук, С.Сисоєва, В.Цапок та інші.  

Зв'язок між особистістю і творчістю визначається терміном “потенціал”. Його, в 
основному, пов'язують  з усвідомленням діяльнісного начала буття індивіда, під якою 
розуміється сила, здібність, потенційні можливості, душевна енергія. Реальність, що 
відображається у терміні “потенціал” знаходиться на межі прородного (об'єктивного) і 
соціального (суб'єктивного), внутрішнього і зовнішнього, статичного і динамічного. 
Відповідно, потенціал – це властивість будь-якого організму, до того ж не тільки живого. 
Йдеться про виробничий, економічний, науково-технічний потенціал, про потенційні 
можливості окремої особистості, суспільства, держави у певній сфері їхньої 
життєдіяльності. А от творчий потенціал – це величина, що характеризує потенційну 
енергію суб'єкта творчості, його силу, міць. Таким суб'єктом творчості виступає людина, 
колектив, народ, суспільтво тощо. 

У загальнофілософському плані поняття “творчий потенціал особитості” 
розглядається як синтетична якість особистості, що характеризує міру її можливостей 
ставити і вирішувати нові завдання у сфері своєї діяльності, що має суспільне значення. 
Творчий потенціал особистості пов'язується зі здатністю самостійно ставити і вирішувати 
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в тому чи іншому вигляді людської діяльності суспільно значущі проблеми. Вчені 
показують його у вигляді сукупності різних можливостей, потенціалів: перетворюючо-
предметного (навички, вміння, здібності), пізнавального (ціннісні орієнтації), 
комунікативного (морально-психічні якості), художнього (естетичні здібності). Вважаємо, 
що зазначеного цілком достатньо для встановлення відмінностей нашого визначення 
поняття “творчий потенціал особистості”. Коротко зміст аналізованого поняття можна 
передати так: це інтегрована властивість у вигляді здібності, що дає змогу людині 
здійснювати предметну діяльність.  

Основною особливістю педагогічної праці є те, що вона відноситься до розряду 
творчої діяльності. Тобто педагогічна праця – завжди творча, а професія педагога (у тому 
числі і вчителя початкової школи) є творчою професією. Вищезазначене змушує нас 
звернути увагу на необхідність максимального підвищення творчих здібностей майбутніх 
вчителів початкових класів, зокрема, опанування творчим рівнем комунікативної 
компетентності з російської мови у процесі професійної підготовки. 

До тезаурусу статті входять поняття “творча діяльність” та “педагогічна творчість”. 
Деякі дослідники творчості трактують поняття “творча діяльність” як абсолютний стан 
або засіб існування її соціальної сутності (С.Батенін, Б.Ананьєв, М.Каган); як зміну 
зовнішньої дійсності, перетворення внутрішнього світу людини, розкриття і реалізацію її 
прихованих потенцій у процесі розвитку її відносин із зовнішнім світом (В.Швирєв); 
діяльність, результатом якої є не відображення існуючих у досвіді людини дій і вражень, а 
створення нових образів чи дій (Л.Виготський); вихід за межі заданого, рух у креативному 
полі (Д.Богоявленська). Нами приймається трактування названого терміна, дане 
С.Сисоєвою: засіб реалізації творчих можливостей особистості [8, с.10]. 

Педагогічна творчість займає особливе місце серед різних видів творчості, 
оскільки саме вона визначає вектори динамічного розвитку всіх творчих процесів 
людства. Носієм педагогічної творчості є вчитель, який стоїть біля витоків розвитку 
особистості кожної людини. Саме вчитель значною мірою супроводжує й надихає творчий 
розвиток людини у найбільш сензитивні до педагогічного впливу періоди її життя [8, 
с.11]. Головна сутність педагогічної творчості полягає в тому, що педагогічна діяльність є 
процес вирішення безкінечного ряду педагогічних задач, спрямованих на кінцеву мету – 
формування творчої особистості людини, його світогляду, переконань, свідомості, 
поведінки. У професійному навчальному педагогічному закладі спрямовані на 
формування здатності до творчості, а також готовності до творчої праці в процесі 
професійної діяльності. 

Із сказаного вище можна зробити висновок про те, що у процесі навчання у 
педагогічному університеті студент повинен стати творчою особистістю. Це необхідно 
для того, щоб у перспективі своєї педагогічної діяльності майбутній учитель початкових 
класів мав можливість стати майстром своєї справи. А стати ним без розвинених 
креативних здібностей неможливо, тому що без них будь-який професіонал не створить 
власну авторську систему діяльності, наявність якої й дозволяє судити про досягнення 
ним рівня професіонала-майстра. На думку М.Поташника, педагогічна праця нетворчою 
бути не може, бо неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя, і всяке 
педагогічне рішення повинно виходити з цих завжди нестандартних фактів [7]. 

Говорячи про процес формування творчої особистості майбутнього педагога, 
В.Сухомлинський наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не буденне 
заштовхування в дітей знань. Покликання вчителя він бачив у тому, щоб дитина вчилася 
не заради оцінки, а пізнавала потяг до знань, до чогось нового, до творчості. Він 
підкреслював, що справжній учитель-майстер не може жити без творчості, повторюючи 
одне й те ж саме все своє життя. Тільки творчий учитель може розвинути творчі 
можливості, творчі здібності у дітей. Він закликав вчителів пам’ятати головне правило 
педагогічної діяльності: “Обдаровані і талановиті всі без винятку діти” . 
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Розглядаючи трактування поняття “педагогічна творчість” у психолого-
педагогічній літературі, знаходимо таку його семантизацію: процес створення передового 
педагогічного досвіду (І.Радченко); вивчення педагогічного досвіду, педагогічної 
майстерності вчителів і їх роботи з самовдосконалення (Ю.Азаров, А.Демінцев,  І.Зязюн); 
соціальна потреба у творчій праці (Н.Киричук); інтегративна якість особистості, 
структурними компонентами якої є професійна спрямованість, професійне 
самосвідомлення, професійне мислення, діагностична культура (З.Левчук); високий 
ступінь його професійної діяльності, спрямований на пошук більш досконалих методів, 
прийомів та засобів навчання (Г.Афоніна).  

Для процесу формування творчого рівня  комунікативної компетентності з 
російської мови майбутнього вчителя початкових класів  найактуальнішим видається 
визначення педагогічної творчості, дане С.Сисоєвою: “Сутність, специфіка, ознаки і риси 
педагогічної творчості, що обумовлюють її особливе і одиничне серед інших видів 
творчості, виявляються в особистісно орієнтованій розвивальній взаємодії суб’єктів 
навчально-виховного процесу (педагога і учня), що зумовлена специфікою психолого-
педагогічних взаємовідносин між ними і спрямована на формування творчої особистості 
учня і підвищення рівня творчої професійної діяльності”  [8, с.97]. 

Науковцями виділено ряд ознак педагогічної творчості: високий рівень соціальної 
і моральної свідомості; пошуково-перетворюючий стиль мислення; розвинені 
інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, 
виділяти головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія, розвинена уява; специфічні 
особистісні якості (любов до дітей, безкорисливість, сміливість, готовність до розумного 
ризику в професійній діяльності, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, 
наполегливість, ентузіазм); специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє “Я”, 
бажання бути визнаним; творчий інтерес, захопленість творчим процесом, своєю працею, 
прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах своєї педагогічної 
праці). Перелічені професійні якості впливають і на реалізацію процесу професійної 
підготовки майбутнього педагога з методики викладання російської мови в школах з 
українською мовою навчання. 

Саме внутрішні особистісні зміни суб’єкта діяльності є обов’язковою умовою 
породження і розвитку об’єктивних умов творчості. Відомий дослідник технічної 
творчості Дж.Джонс наголошував, що для винаходу чогось нового і його використання 
необхідно змінити не тільки чиєсь (чи своє) оточення, але й самого себе та спосіб свого 
сприйняття, і, можливо, злегка змінити й саму реальну дійсність. Тобто, щоб створити 
щось нове, необхідно виконати певну внутрішню роботу, до деякої міри пов’язану з 
муками: змінити деякі усталені настанови, відмовитись від стереотипів у мисленні й 
поведінці, способах реагування, навчитися висувати у процесі діяльності нові цілі, 
розширювати, перетворювати уявлення й зв’язки, навчитися бачити проблему з  інших 
позицій, наприклад з позиції користувача, читача, слухача тощо. Результатом саме такої 
внутрішньої роботи є, з одного боку поява нового продукту, а з іншого, - створення нового 
в собі. Тому ми особливо наголошуємо на використанні творчих видів завдань у процесі 
формування комунікативної компетентності з російської мови, що сприяють 
особистісному й професійному зростанню майбутнього вчителя початкових класів. 

Особливого значення науковці надають розвитку творчого мислення майбутніх 
вчителів і характеризують його як здатність знаходити багато різних варіантів розв’язання 
під час одних і тих же умов; здатність знаходити прості рішення у складній ситуації. 
Необхідно відмітити, що творчі люди відрізняються здатністю до оригінальних ідей та 
набором особистісних якостей, що й виявляються в їх творчості. Тобто більшість 
науковців розглядають  творчість на рівні інтелекту й особистості в цілому – як 
особистістну здатність. При цьому вони виділяють конкретні якості майбутніх фахівців, 
найбільш значущі для професійного самовизначення у творчій діяльності. Це – 
самооцінка, задоволення діяльністю, відповідальність перед собою та суспільством за 
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результати діяльності, здатність до сприйняття позиції іншого. Ці фактори, як 
стверджують науковці, можуть впливати на формування особистісних якостей прямо чи 
опосередковано, через створення творчого, розвивального психолого-педагогічного 
простору. В основу створення такого розвивального, творчого середовища педагогічного 
університету повинні бути закладені принципи співробітництва й відкритості.  

У психолого-педагогічній літературі не існує єдиного визначення творчої 
особистості, хоча ця проблема хвилювала багатьох дослідників. Так, Д.Богоявленська 
визначає творчу особистість через її інтелектуальну ініціативу, В.Загвязинський – через її 
відношення до навчально-пізнавальних задач, Н.Кузьміна – через її творчий потенціал, 
Н.Кичук – через її спрямованість на творчість, інтелектуальну активність, об’єднання 
науково-педагогічного мислення й творчого уявлення, що проявляються у творчому 
характері професійної роботи. С.Сисоєва визначає творчого вчителя як креативну 
особистість, яка під впливом зовнішніх чинників набула потрібних для актуалізації 
творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що 
допомагають досягти творчих результатів в одному чи кількох видах творчої 
діяльності,це визначення приймається нами за основу. 

Серед якостей особистості, що позитивно впливають на креативний саморозвиток 
майбутнього фахівця, вчені виділяють: оригінальність мислення як здатність особистості 
відтворювати різноманітні, незвичайні і нестереотипні ідеї на основі продукування 
окремих асоціацій, нешаблонність пошуку рішень проблем, винахідництво; допитливість 
як відкритість до всього нового і невідомого, що проявляється у підвищеній активності і 
стремлінні до пошуку нової цікавої інформації; розвинена уява як передумова створення 
нових зразків у відповідності з творчими замислами, що реалізуються в незвичайних і 
цінних (для особистості і суспільства) продуктах діяльності; розвинена інтуїція як 
пізнавальне осягнення істини або ідеї на основі здогадки, ”внутрішнього голосу” і 
попереднього міркування; творче мислення як інтелектуальний процес створення нового; 
емоційність і емпатія, що характеризуються змістом, якістю й динамікою емоцій та 
почуттів, відношенням особистості до процесу діяльності та її результату; професійна 
креативність включає продуктивну спрямованість особистості майбутнього вчителя 
молодших школярів,  імпровізаційність, відкритість до нового в діяльності, новаторство. 

Відтак, уже в процесі навчання на педагогічному факультету майбутній фахівець 
повинен бути орієнтованим на створення авторської (творчої) системи діяльності. 
Використовуючи періодизацію, запропоновану  М.Коломинським [5], можна виділити 
наступні етапи формування АСД у майбутнього вчителя початкових класів: І етап – 
теоретична підготовка з проблем педагогічних інновацій і творчості. ІІ етап – 
проектування уроків, виховних заходів і психологічне обгунтування проектів, орієнтоване 
на стимулювання до творчості, на основі порівняльного вивчення досвіду педагогів-
новаторів і вчителів, що працюють на основі традиційних технологій навчання та 
виховання. ІІІ етап – розвиток креативності при проходженні педагогічних практик у 
процесі реалізації розроблених лінгводидактичних і виховних проектів. На цей час 
припадає опанування студентами спецкурсів за вибором. І якраз надзвичайно ефективним 
для формування творчих  комунікативних умінь майбутніх випускників є  використання 
таких форм роботи, як розробка та проведення ділових і рольових ігор. ІV етап включає 
розробку і оформлення лінгводидактичного бакалаврського чи дипломного проектів 
авторської системи діяльності. 

Умовами розробки власної авторської системи діяльності (АСД) майбутнім 
педагогом початкової школи є володіння навчально-пізнавальними 
(загальноінтелектуальними уміннями), вияв упевненості в собі, наявність почуття власної 
гідності; сформованість синергетичних умінь (самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль), 
без яких неможливо саморух до вершин професіоналізму; наявність розвинених вольових 
якостей та рис характеру, необхідних для переборення труднощів у будь-якій справі; 
цілісне відношення до майбутньої професії вчителя початкової ланки освіти; 
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сформованість міцних професійних навичок і умінь; наявність творчих умінь, що дають 
можливість запровадження у процес майбутньої педагогічний процес самостійно 
розробленої авторської системи діяльності. 

Дослідниками педагогічної творчості визначено критерії творчої педагогічної 
діяльності, що за своєю сутністю є індивідуально-творчими і характеризують педагогічну 
діяльність вчителя як творчий процес. Учені називають розробку принципово нових 
підходів до освітньої діяльності; раціоналізацію та модернізацію змісту, форм, методів, 
засобів та технологій навчально-виховного процесу; бачення нової проблеми у знайомій 
ситуації та знаходження варіантних шляхів її вирішення; проведення систематичного 
самоаналізу досвіду професійної діяльності та досвіду своїх колег; володіння формами і 
методами управління творчою навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їхньої 
креативності; оригінальне конструювання навчально-виховного процесу [8, с.100]. 

Вища школа – основний етап професійної підготовки майбутніх спеціалістів 
початкової ланки загальноосвітньої школи.  Тому є всі підстави прогнозувати 
спрямований розвиток креативності під час формування комунікативної компетентності з 
російської мови на рівні якостей особистості у майбутніх учителів. Для успішної 
професійної педагогічної діяльності майбутньому вчителеві лише теоретичних знань 
мало, потрібно дещо більше - сформувати вміння працювати творчо. Для ефективнішого 
формування й розвитку творчого комунікативного потенціалу необхідно зміцнити 
науково-методичну базу предмета “Методика викладання російської мови в школах з 
українською мовою навчання”, змінити ставлення до педагогічної практики з цього 
предмета.  З цією метою у процесі професійної підготовки нами використовувались різні 
технології активного навчання творчої комунікативної діяльності, що спираються не лише 
на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а передусім на творче, продуктивне мислення, 
професійну поведінку й спілкування. Вважаємо, що творча спрямованість майбутнього 
педагога – необхідна умова успіху в професійній педагогічній діяльності, основа 
педагогічної творчості під час формування комунікативної компетентності, оволодіння 
механізмами та прийомами креативної самореалізації в професійній діяльності та 
шляхами професійного самовдосконалення; набуття знань і практичних умінь організації 
професійно-педагогічної діяльності як розвивальної взаємодії, спрямованої на творення 
особистості учнів. 

Висновки  Отже, важливість креативності, творчих задатків для розвитку самої 
особистості майбутнього вчителя початкових класів переоцінити просто неможливо. 
Креативність потенційно закладена в кожній людині, поза творчістю не існує особистості, 
ця властивість є могутнім фактором розвитку людини, забезпечує готовність змінитися, 
відмовитися від стереотипів, що дуже важливо для вчителя. У процесі професійної 
підготовки майбутнього фахівця початкової ланки освіти здатність до творчості необхідно 
розвивати. Вважаємо використання творчого підходу до формування комунікативної 
компетентності з російської мови майбутнього вчителя однією з ефективних передумов 
оволодіння названою якістю у процесі професійної підготовки. 

Перспективи дослідження      Подальшими науковими розвідками  в цьому 
напрямку вбачаємо детальний розгляд технологічних завдань творчого характеру, 
спрямованих на формування комунікативної компетентності з російської мови 
майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 
У даній статті розглядаються поняття «технології», «технології навчання», 

«інтерактивні технології навчання», психолого-педагогічні основи інтерактивних 
технологій навчання.  

В контексте нашей статьи мы рассмотрим понятия «технология», «технологии 
обучения», «интерактивные технологии обучения». Древние греки под технологией 
понимали мастерство, искусство делать вещи (techne – мастерство, logos - учение). 
Термин «технология» стал более распространённым в употреблении и более ёмким по 
содержанию в конце ХVIII века. В это время бурно развивается промышленность, 
наблюдается отказ от ручного труда, отмечается разделение труда, переход на машинное 
производство. Длительный процесс переработки  сырья в продукцию, необходимую 
людям, с разбиением этого процесса на отдельные этапы, технологические составляющие, 
со знанием способов получения продукта, регламентированностью, конкретизацией всего 
цикла производства, всех этапов, мероприятий и действий  и есть технология. Технология 
представляет собой совокупность знаний о способах, методах, средствах проведения 
производственных процессов, в результате чего совершается качественное изменение, 
трансформирование, модифицирование обрабатываемых объектов. Технология 
обязательно выступает как процесс,  подразумевающий упорядоченность и 
организованность во всех действиях, на всех этапах производства, хаотичность, 
стихийность для неё не свойственна.   В дальнейшем анализ производственных 
технологий приводил к их совершенствованию. В ХIХ веке заговорили и о 
технологизации процесса обучения. В ХХ веке распространение получают 
информационные технологии, появляется большое количество инновационных 
технологий. 

Любой образовательный процесс предполагает наличие двух сторон обучающих и 
обучающихся, где каждая из этих сторон преследует определённые цели, желает достичь 
максимального результата в данных условиях, при опредёлённой организации учебного 
процесса, используя определённые средства педагогического взаимодействия и 
содержание обучения. Однако не всегда процесс обучения является эффективным. Мысль 
о разработке эффективного единого, общего подхода в обучении, содействующий 
достижению высоких результатов обучения, стала популярной у учёных всего мира, её 
высказывал также и Я.А. Коменский более 400 лет назад.  Я.А. Коменский писал: «Можно 
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и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментарием, только 
при этом условии его работа будет высокорезультативной, а место учителя – самым 
лучшим местом под солнцем. Школа – мастерская, она «живая типография», которая 
«печатает» людей. Учитель в учебном процессе пользуется такими же средствами для 
воспитания, образования юношей, какими пользуются типографские работники, создавая 
книгу» [5; с.199]. Многие зарубежные и отечественные педагоги выражали идеи о 
технологизации учебного процесса, и А. Дистервег,  И.Г.  Песталоцци, Л.Н. Толстой, А.С. 
Макаренко,  В.А. Сухомлинский и другие.  Технология обучения – системная категория, 
структурными составляющими которой являются цели обучения, содержание обучения, 
средства педагогического взаимодействия, организация учебного процесса, результат 
деятельности, опираясь на которые учителя способны сделать образовательный процесс 
действенным, результативным, эффективным.  

Существует множество определений понятия «технология»: 
Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве («Толковый словарь русского языка»). 
Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М. Шепель). 
Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической 

системы (М. Чошанов). 
В настоящее время часто используются как синонимы понятия «педагогическая 

технология», «технология обучения», «образовательная технология», надо отметить, что 
эти понятия есть переводы с английского термина «educational tehnology».  

Следующее определение понятию «педагогическая технология» дано в 
Педагогическом энциклопедическом словаре: «Педагогическая технология, совокупность 
средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 
воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. 
Педагогическая технология предполагает соответствующее научное проектирование, при 
котором эти цели задаются достаточно однозначно, и сохраняется возможность 
объективных поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов» [8; 
с.191]. 

«Технология обучения и воспитания (Педагогическая технология) – новое (с 50-х 
годов) направление в педагогической науке, которое занимается конструированием 
оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. Представляет 
собой систему способов, приёмов, шагов, последовательность выполнения которых 
обеспечивает решения задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а 
сама деятельность представлена процедурно, т.е. как определённая система действий; 
разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде 
системы действий, обеспечиващей гарантированный результат. Педагогическая 
технология служит конкретизацией методики. В основе технологии обучения и 
воспитания лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным процессом, 
проектирования и воспроизводимости обучающего и воспитательного циклов». [4;с. 149-
150]. 

Огромный вклад в развитие педотехнических идей в конце IХХ в начале ХХ веков 
внесли основатели прагматичной психологии и педагогики: Д.Дьюи, С.Холл, И. Джеймс, 
Р. Торндайк, а также представители «индустриальной педагогики» - Тейлор, Ф.Б. 
Гильберт.  

Впервые исторический анализ возникновения и развития технологий обучения 
выполнили Т.А. Ильина, М.В. Кларин [3;98], В.Ю. Питюков [9], при изучении 
иностранного опыта по проблеме. 

Анализ состояния проблемы возникновения и развития технологий обучения в 
мировом образовании показал, что можно выделить 3 стадии, каждая из которых обладает 
своими существенными признаками. 
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Первая стадия (1920 – 1960 года) характеризуется основанием технической среды 
обучения, возникновением и внедрением программированного обучения – дидактической 
системы с программированным контролем учебной деятельности обучаемых, в первую 
очередь этот процесс затронул школы, высшие учебные заведения США, Англии и ряда 
других стран. Весь учебный материал оформлялся в виде программы, делился на 
отдельные части, дозы информации в строгой логической системе. Эти порции 
информации легко усваивались обучаемыми благодаря отдельным предписаниям и 
рекомендациям в виде алгоритмов. Усвоение каждой порции информации проверялось, 
например, системой заданий, вопросов. В нашей стране в то время внедрялись различные 
варианты машинного и безмашинного программирования. Разрабатывалась теория 
методики программированного обучения, использовались различные способы построения 
программ: линейные, разветвлённые, дифференцированные, комбинированные. Идея 
заключалась в том, что поднятие информационного уровня учебного процесса путём 
использования программированных систем обучения, средств массовой коммуникации, 
приведёт к росту эффективности преподавания. В настоящее время созданные в те годы, 
обучающие программированные системы практически не используются, однако элементы 
программированного обучения можно наблюдать и сейчас,  к примеру, применение 
карточек с заданиями, перфокарт, сигнальных карточек, программированных учебных 
пособий, иногда в звукозаписях и т.д. 

Вторая стадия (1960-1980 года) характеризуется внедрением в учебный процесс на 
тот момент ещё несовершенных компьютеров; изучается значение, суть 
программированного обучения, важность, необходимость  применения 
программированного обучения при изучении дисциплин различного рода, создаются 
учебные телевизионные фильмы по предметам. Поскольку применение 
программированного обучения в учебном процессе  требовало более жёсткого 
соблюдения  возрастных и индивидуальных особенностей учеников, то в этот период 
обсуждались вопросы индивидуализации и персонификации обучения. В этот период идёт 
изучение, разработка и применение принципов оптимизации образовательного процесса, 
педагогическая технология обусловливалась как исследование «с целью выявить 
принципы и разработать приёмы оптимизации образовательного процесса путём анализа 
факторов, повышающих образовательную эффективность, путём конструирования и 
применения приёмов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов» 
[7, с.258]. 

Третья стадия (90-е гг. ХХв.) характеризуется тем, что педагогическая технология 
перестаёт выполнять второстепенные роли по обслуживанию, сопровождению процесса 
обучения. Отныне ей присуща главная роль в организации процесса обучения, выборе 
методов, средств обучения, содержания обучения, средств педагогического 
взаимодействия, предполагаемого, планируемого результата деятельности  в зависимости 
от конкретной используемой педагогической технологии обучения. В этот период 
создаются компьютерные лаборатории, дисплейные классы. Компьютер выступает и как 
объект изучения, т.е. обучаемые целенаправленно овладевают компьютерной 
грамотностью, получая определённые знания, умения и навыки работы на нём; и как 
средство обучения, используемый не только на занятиях по информатике, но и по другим 
дисциплинам с целью повышения эффективности образовательного процесса. 
Преподаватели к этому времени знакомы с большим количеством технологий: личностно-
ориентированными технологиями, технологией саморазвития М. Монтессори, 
технологией организации групповой учебной деятельности обучаемых, технологией 
развивающего обучения, технологией формирования творческой личности, проектной 
технологией, суггестивной технологией и т.д.   На протяжении с 20 годов ХХ века до 
нынешних дней понятия «технологии обучения», «педагогическая технология» 
совершенствуются, уточняются.  
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Беспалько В.П. понимает под технологией обучения «проект определённой 
педагогической системы, реализуемый на практике» [1;с.6].  

Лихачёв Б.Т. характеризует педагогическую технологию обучения как 
«совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств (схем, 
чертежей, диаграмм, карт); она есть организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса». [6;с. 104]. 

Фрадкин Ф.Л. пишет: «технология обучения в истории педагогики – это системное 
концептуальное, нормативное объектированное инвариантное описание деятельности 
учителя и ученика, направленное на достижение образовательной цели. Она всегда 
квинтэссенция воспитательной системы, базовое основание, в котором фиксируется её 
своеобразие и специфические особенности теоретического состава и категориального 
аппарата» [12; с.12]. 

Проанализировав определения понятий «технология обучения», «педагогическая 
технология» можно сделать вывод, что определение, данное Беспалько В.П. отражает 
содержательную технику реализации учебного процесса.  

Лихачёв Б.Т. полагает, что педагогическая технология есть инструментарий 
педагогического процесса. 

М Кларк, директор аудиовизуального центра Лондонского университета, даёт 
следующее определение педагогической технологии: «Применение в сфере образования 
(винаходів) изобретений, промышленных изделий (виробів) и процессов, которые 
являются частью технологи нашего времени» [2]. Таким образом, постепенно идёт 
переход в содержании от понятия «технологии в образовании» к понятию «технологии 
образования». 

Технология обучения – это «целенаправленное использование, в комплексе или 
отдельно, предметов, приёмов, средств, действий или отношений для повышения 
эффективности учебного процесса» (М. Вулман). Под педагогической технологией 
перестали видеть только использование технических средств обучения в учебном 
процессе, идёт понимание педагогической технологии как педагогической системы. 

«Технология обучения включает целостный процесс постановки цели, постоянное 
обновление учебных планов и программ, тестирования альтернативных стратегий и 
учебных материалов, оценивания педагогических систем в целом и определения цели 
заново, как только пришла новая информация об эффективности системы» (С. Сполдинг). 

«Педагогическая технология это усовершенствование, применение и оценивание 
систем, способов и средств для улучшения процесса усвоения знаний» (Совет по 
педагогической технологии, Великобритания). 

«Педагогическая технология это приложение к научному знанию об усвоении и 
условиях усвоения учебного материала для улучшения эффективности и полезности 
обучения и практической подготовки…» (Национальный центр программированного 
обучения, Великобритания). 

Как показало исследование литературы, под технологизацией обучения в первую 
очередь понимали применение технических средств в обучении, за счёт этого -  
повышения эффективности, результативности процесса овладения знаниями, умениями и 
навыками. Поскольку внедрение технических средств обучения в учебный процесс 
действительно способствует индивидуализации процесса обучения, позволяет учитывать 
уровень подготовленности обучаемых, их интересы, потребности, позволяет 
познавательную деятельность учащихся сделать более самостоятельной, 
исследовательской. Также применение технических средств обучения расширяет 
междисциплинарные связи в обучении, увеличивает мобильность образовательного 
процесса, повышает мотивацию в обучении, стимулирует учащихся к 
самосовершенствованию, к самообразованию.  Позднее под технологизацией обучения 
стали разуметь  именно технологическое построение образовательного процесса. То есть 
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разбиение процесса обучения на систему, определённых, связанных друг с другом,  
последовательных этапов, с чёткой регламентацией каждого этапа, запланированным 
ожидаемым результатом в обучении, возможностью повторения применения данной 
технологии в подобных учебных условиях, обязательно с достижением высокой 
эффективности, действенности образовательного процесса.  

Мы солидарны с Селевко Г.К., что педагогическая технология представляет собой 
содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы, сути всех определений 
предыдущих авторов, и может быть представлена в трёх статусах: научном, 
процессуально-описательном, процессуально-действенном, т.е. педагогическая 
технология действует и как наука,  и как система методов, способов, принципов, 
применяемых в обучении, и как реальный процесс обучения. 

Селевко Г.К. отмечает, что в структуру педагогической технологии входят: 
•  Концептуальная основа; 
•  Содержательная часть обучения: 
 - цели обучения – общие и конкретные; 
 - содержание учебного материала; 
•  Процессуальная часть – технологический процесс: 
 - организация учебного процесса; 
 - методы и формы учебной деятельности школьников; 
 - методы и формы работы учителя; 
 - деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 
 - диагностика учебного процесса. 
Любая педагогическая технология должна обладать определёнными качествами, а 

именно: концептуальностью, системностью, управляемостью, эффективностью, 
воспроизводимостью [10; с.17]. 

Кратко охарактеризуем каждое качество. Концептуальность предполагает, что 
всякая педагогическая система должна иметь философскую, психологическую, 
дидактическую, социально-педагогическую основу. Системность предполагает наличие у 
педагогических технологий признаков системы: наличие целей, логики, взаимодействия 
всех звеньев системы. Управляемость отражает возможность планирования процесса 
обучения, проектирования, модификацию, трансформирование используемых средств, 
методов обучения в соответствии с целями,  запланируемым результатом обучения. 
Эффективность предполагает обеспечения резерва учебного времени, оптимизацию труда 
преподавателя, т.е. полагает оптимальность по затратам, при гарантированном высоком 
достижении учащихся в образовательном процессе. Воспроизводимость выражает 
возможность повторения данной педагогической технологии другими преподавателями в 
подобных условиях. 

М.А. Чошанов [13, с.4] рассматривает следующие признаки технологии обучения: 
диагностичное целеобразование, результативность, алгоритмируемость, проектируемость, 
целостность, управляемость, визуализацию, корректируемость, экономичность. 
Диагностичное целеобразование, результативность отражает наличие цели, стремление к 
запланированному результату. Алгоритмируемость, проектируемость, целостность 
выражают идеи воспроизводимости педагогических технологий. Корректируемость  
выражает наличие скорой обратной связи между обучаемыми и преподавателем. 
Визуализация характеризуется применением аудио-видео аппаратуры, ЭВМ, 
использованием разработанных наглядных пособий, т.е. употреблением оптимальных для 
соответствующих целей технических средств обучения. 

Н.Ф. Талызина отметила, что общим признаком всех педагогических технологий 
обучения является их направленность на практику обучения [11].   

•  В педагогической литературе представлены несколько классификаций 
педагогических технологий: В.Г. Гульчевской, В.Т.Фоменко, Т.И. Шамовой, Т.М. 
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Давыденко. В наиболее обобщённом виде все известные в педагогической науке и 
практике технологии систематизировал Г.К. Селевко.  

В нашем исследовании ключевым понятием является понятие «интерактивные 
технологии обучения», раскроем его суть, признаки, особенности. Для начала определим 
классификационные характеристики  интерактивных технологий обучения, за основу взяв 
систематизацию Г.К. Селевко.   

По уровню применения интерактивные технологии обучения являются 
общепедагогическими. Общепедагогическими, поскольку интерактивные технологии 
обучения являются личностно-ориентированными, т.е. характеризует образовательный 
процесс как  процесс,  ориентированный на развитие личности каждого ученика, с учётом 
субъектного опыта  жизнедеятельности каждого ребёнка.  

По философской основе прагматической, поскольку сторонники данной концепции 
считают, что интеллектуальные качества каждого человека определены природой, и они 
уникальны, поскольку каждый человек уникален и неповторим, и проявление интеллекта 
связано в первую очередь с индивидуальным опытом человека, приобретённым ребёнком 
до школы, в школе, в семье, в социокультурном окружении.  Основная задача образования 
в рамках этого учения - в оказании помощи ребёнку в его самореализации, что 
достигается не путём формирования, вырабатывания  нравственных качеств, ценностей, 
принципов, а в развитии и приумножения тех способностей, которые заложены у ребёнка 
с рождения, предопределяя  достижение успеха основной, первостепенной целью жизни 
человека. 

По основному фактору развития психогенной, так как результат,   развития при 
применении интерактивных технологий обучения определяется прежде всего самим 
человеком, тем опытом, который он приобрёл и приобретает на протяжении жизни, 
психологическими процессами самосовершенствования.   

По концепции усвоения интерактивные технологии обучения характеризуются как 
ассоциативно-рефлекторные и развивающие. Данная концепция опирается на работы 
Сеченова И.М. и Павлова И.П. об условно-рефлекторной деятельности головного мозга, 
мозг человека не просто воспринимает сигналы органов чувств, поступающих из 
окружающей среды, но и  определяет ассоциации, отношения между отдельными 
фактами, событиями,  понятиями.  

По ориентации на личностные структуры мы считаем интерактивные технологии 
обучения информационно-операционными, т.е. способствующими формированию знаний, 
умений и навыков по предметам, а также способов умственных действий.  Кроме этого 
также данные технологии способствуют формированию самоуправляющих механизмов 
личности. 

По характеру содержания и структуры интерактивные технологии обучения 
являются обучающими, светскими, общеобразовательными. 

По типу управления познавательной деятельностью в интерактивных технологиях 
обучения используется система малых групп, в которой взаимодействие преподавателя с 
учащимися является цикличным, с контролем, взаимоконтролем; рассеянной, 
фронтальной, вербальной организацией познания обучающихся. 

По организационным формам применяется групповой, коллективный способ 
обучения. Групповой поскольку преподаватель имеет возможность обмениваться 
информацией со всей группой обучаемых при этом участниками такого образовательного 
процесса является весь коллектив. 

По подходу к ребёнку интерактивные технологии обучения относятся  к 
личностно-ориентированным технологиям, основанные на педагогике сотрудничества. В 
этих технологиях господствуют субъект-субъектные отношения между преподавателем и 
учениками, в центре образовательного процесса находится личность ребёнка, её развитие. 
Развитие личности заключается в раскрытии природных способностей каждого ребёнка с 
опорой на его жизненный опыт. Процесс обучения протекает в комфортной, 
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бесконфликтной обстановке.  Педагогика сотрудничества предполагает демократизм, 
партнёрство, равноправие, паритетность в отношениях. В образовательном процессе 
царит атмосфера сотрудничества, сотворчества.   

По преобладающему методу интерактивные технологии обучения характеризуются 
как развивающие, саморазвивающие, диалогические, коммуникативные, игровые, 
творческие. 

По направлению модернизации интерактивные технологии обучения мы отнесём к 
педагогическим технологиям построенных на основе гуманизации и демократизации 
педагогических отношений, на основе активизации деятельности учащихся и 
эффективности организации и управления процессом обучения. Так как интерактивные 
технологии обучения предполагают приоритет личностных взаимоотношений, 
демократичность в обучении, активизацию деятельности учащихся, эффективность 
организации процесса обучения на основе групповых и коллективных способов обучения. 

По категории обучающихся интерактивные технологии обучения  причислим к 
массовой школьной технологии.            

Ранее в педагогической литературе термин «интерактивные технологии обучения» 
не употреблялся, а использовались понятия «технология активного обучения», «активные 
методы обучения», «интерактивное обучение». Технология активного обучения, активные 
методы обучения предусматривают такую организацию учебного процесса, 
использование таких методов обучения, при которых невозможно не участвовать в 
процессе познания. Например, использование метода эвристических вопросов, мозговой 
атаки, метод групповой дискуссии, метода морфологического анализа, ролевых заданий и 
т.д.  

Под интерактивным обучением понималось обучение, осуществляемое на 
взаимодействии учащегося с преподавателем, другими обучающимися, с учебным 
окружением, с опорой на собственный опыт, который и является источником познания. 
При интерактивном обучении преподаватель не «даёт готовых знаний», активность 
преподавателя заменяется активностью учащихся, учитель лишь грамотно управляет 
образовательным процессом, побуждая учеников к самостоятельному поиску решения 
учебной проблемы. Задача учителя пробудить в учениках собственную инициативу, 
активность, преподаватель выступает в роли помощника, если необходимо - одним из 
источников информации. 

Интерактивное обучение не является совершенно новым направлением в 
педагогической науке. В конце ХVIII в начале ХIХ веков в Англии получила 
распространение Белл-ланканстерская система. Эта система позволяла обучать около 600 
детей одновременно, знания передавались от учителя лучшим ученикам, затем от лучших 
учеников – худшим. В конце ХIХ века в США начался возврат к индивидуальному 
обучению в форме Дельтон-плана.  При данной системе обучения шла работа одного 
учителя с несколькими классами, работа строилась по индивидуальным заданиям. 
Учебные занятия с учащимися проводились в учебных кабинетах. Преподаватели 
разрабатывали задания и оказывали учащимся необходимую помощь в их выполнении. 
Учёт выполнения заданий осуществлялся в индивидуальных карточках, которые имелись 
у каждого ученика и в общей карточке класса. Некоторые черты дельтон-плана 
проявились в виде метода проекта, бригадно-лабораторного метода, работы в парах 
сменного состава. Это обучение получило распространение во времена школьного 
реформирования образования на Украине в 1920 годы.  Суть метода проекта состояла в 
том, что учащиеся должны были наметить проект (дело), и вокруг этого проекта строилась 
их познавательная деятельность. Бригадно-лабораторный метод предусматривал учебные 
задания, которые давались звену. Задания могли быть как едиными, так и 
дифференцированными. Учитель в начале, как правило, проводил вводное занятие, затем 
бригады работали самостоятельно, распределив между собой виды работ. За выполнение 
задания отчитывался, как правило,  бригадир. Метод обучения в парах сменного состава 
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состоял в том, что в коллективе детей проводилось разбиение учащихся на пары. В 
процессе организованного диалога в паре осуществлялось взаимообучение друг друга. 
Затем состав пары менялся, и процесс повторялся вновь. Ученик благодаря тому, что 
многократно пояснял тему другим учащимся и выслушивал их пояснения, усваивал 
материал. Использование данных методов в обучении было эффективным, однако в 30-
годы обучение становится на Украине авторитарным, где учитель является единоличным 
субъектом образовательного процесса, а ученик – объект, средство достижения цели. 
Обучение становится репродуктивно-ориентированным, с применением 
унифицированных способов, форм, методов обучения.  В школьном обучении  отмечается 
его жёсткая, строгая организация, где всякая инициатива, самостоятельность, активность 
учащихся усмирялась. 

Далее элементы интерактивного обучения встречаются в педагогической 
литературе в 70-80 годах, при описании авторских технологий учителей-новаторов: 
гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили, системы Е.Н. Ильина – преподавание 
литературы как предмета, формирующего человека, технологии развивающих игр Б.П. 
Никитина, технологии В.Ф. Шаталова - интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала, технологии С.Н. Лысенковой: перспективно-
опережающее обучение с использованием опорных схем при комментированном 
управлении, системы развивающего обучения Л.В. Занкова и т.д. 

В конце ХХ века интерактивные технологии обучения получили  широкое 
распространение в школах США, в настоящее время разрабатывается теория и практика 
применения интерактивных технологий обучения при изучении предметов различного 
рода и в Украине.  

К признакам интерактивного обучения мы отнесём следующие:  
•  наличие общей цели (а не одинаковой для всех учащихся) и чётко 

спланированного ожидаемого результата обучения; 
•  опора при обучении на субъектный опыт каждого ребёнка;  
•  обучение выстраивается на основе диалога между кем-либо, например         

учителем и учениками, или только учениками, или между чем-либо, например, между 
учениками и компьютером; 

•  позитивная взаимозависимость обучающихся, со-творчество, со-
трудничество в обучении; достижение личного успеха возможно только при условии 
достижения успеха всеми участниками образовательного процесса; 

•   активность, инициативность всех обучаемых в образовательном процессе; 
•  создание комфортных условий обучения, ученик должен ощущать свою 

интеллектуальную состоятельность; 
•  предполагает наличие проблемного задания, совершается обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности и т.д., вырабатывается и отстаивается (или изменяется 
под действием аргументов) собственная позиция в атмосфере взаимной поддержки, 
доброжелательности;  

•  исключения доминирования одного мнения над другим, и выступающих 
друг над другом; 

•  сочетание индивидуальной, парной, групповой, коллективной работы; 
Применение интерактивных технологий обучения позволяют решить обучающие, 

воспитательные, развивающие задачи обучения. Помимо данных функций в психолого-
педагогической литературе выделены социально-ориентирующая функция интерактивных 
технологий обучения, рефлексивная, коммуникативная, мотивационно-стимулирующая, 
психокоррекционная,  релаксационная, организационная, деятельностная функции, 
функция саморазвития. Использование интерактивных технологий обучения способствует 
разностороннему, целостному развитию личности обучаемого.   

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что интерактивные 
технологии обучения представляют собой процесс активного познания, основанный на 
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взаимодействии, диалоге равноправных субъектов -  преподавателя и учащихся, при 
наличии общей цели обучения, запланированного результата, с опорой на субъектный 
опыт каждого обучаемого, протекающего в психологически комфортных условиях, в 
атмосфере взаимной поддержки, со-творчества, со-трудничества. 

Знание свойств интерактивных технологий обучения, функций, заложенных при их 
применении в учебном процессе, усвоение общепедагогических и предметно-
методических знаний о них, формирования практических умений и навыков по их 
применению,  развитие технологических, коммуникативных, методических и других 
способностей учителя и т.д. – всё это будет способствовать формированию готовности 
будущих учителей начальных классов к применению интерактивных технологий обучения 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 

•  Учитель должен чётко представлять, с какой целью он использует на уроке 
интерактивные технологии обучения, какая из интерактивных технологий будет 
использована при изучении конкретной темы более эффективно, каково предназначение 
каждой из интерактивных технологий. 

•  Как организовать работу на интерактивном уроке, диалоговое общение с 
учащимися, повысить их познавательную активность на уроке, создать субъект-
субъектные отношения в образовательном процессе, атмосферу сотворчества, 
сотрудничества и т.д., способствующее развитию личности ученика. 

•  Овладеть интерактивными технологиями возможно только в деятельности, 
благодаря проектированию, моделированию, разработке и проведению интерактивных 
уроков, их обсуждению, самоанализу и анализу,  проведению тренингов  по организации, 
ведению, управлению дискуссиями, ролевыми, имитационными играми, а также 
просчитывание педагогических, профессиональных действий учителя при применении и 
реализации технологий кооперативного, коллективно-группового обучения и других 
видов интерактивных технологий. 
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УДК      371. 132                                                                        Варганич Г.А. 
 
ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 
В наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения 

общества, музыкальное искусство решает задачи гуманизации образования школьников. 
Сущность духовности – приобщение человека к общечеловеческой культуре и ценностям 
как ориентирам самореализации. 

Мы живем в эпоху радикальных и стремительных перемен, которые носят почти 
тотальный характер: меняется политическая, экономическая ситуация, возникаю новые 
социальные, технологические, культурные условия, немыслимые еще два десятка лет 
тому назад. Жить в такую эпоху и в таких условиях сложно, особенно людям искусства и 
музыки, в частности. 

К сожалению, во всем мире за последние 50 лет прогрессирует падение 
духовности, сопровождаемое некоторыми процессами, имеющими негативные 
последствия для человека. Это – технократизм, приоритет материальных ценностей над 
духовными, коммерциализация искусства и, в итоге, утилизация нравственности. 

В наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения 
общества, музыкальное искусство решает задачи гуманизации образования школьников. 
Сущность духовности – приобщение человека к общечеловеческой культуре и ценностям 
как ориентирам самореализации. 

Музыкальное искусство – одно из самых сильных средств, оказывающих на 
человека формирующее влияние. На протяжении всей истории человечества музыка 
активно использовалась в воспитании подрастающей личности. 

В современных условиях развития и формирования образовательной системы 
творческое взаимодействие преподавателей и студентов в вузе является важным фактором 
развития профессиональной компетентности будущих учителей музыки. 

Этот процесс отражается на повышении эффективности обучения личностей в вузе 
и воспитания учащихся в школе, всестороннего развития личностей студентов и 
школьников. 

Педагогическое творчество эффективно, если оно основывается на высокой 
профессионально-педагогической компетентности. 

В материалах модернизации образования провозглашается компетентностный 
подход как одно из важных концептуальных положений обновления содержания 
образования. 

Понятие «компетентность»  используется учеными в различных областях нации 
(Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, П.В. Симонов, Н.В. Кульмина, Г.С. Трофимова, А.К. Маркова и 
другие). 

Компетентностный подход отчетливо обозначен в трудах отечественных 
психологов ( В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадринова, И.С. Якиманской). 
Введение в профессиональное образование, помимо знаний, умений  и навыков новых 
образовательных конструктов-компетенций научно обосновано учеными стран 
Европейского союза в середине 1980-х годов (Д.Мертенс, Б.Оскарсон, А.Шелтен, Саймон 
Шо и другие). 
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Результативность деятельности учителя зависит от его профессиональной 
компетентности. В нее входят не только специфические базовые научные  и 
методологические знания, умения и навыки, но и умение работать с людьми, зависящее от 
общей культуры педагога, ценностных его ориентаций. 

Компетентность – есть способность к оптимальному выполнению действий: 
интегральная характеристика деловых и личностных качеств  специалиста, способность 
эффективно решать проблемы профессиональной деятельности. 

Творческое взаимодействие преподавателя и студента, содержащее в основе своей 
творчество, способствует развитию личности студента, обеспечивает демократизацию 
учебно-воспитательного процесса и способствует росту профессионального мастерства 
преподавателя. Творческое сотрудничество, подразумевая совместное творчество 
студентов и преподавателей и побуждая к педагогическому творчеству, создает условия, 
когда учитель сам хочет обновлять свои методы и совершенствоваться, планируя для себя 
и своих учеников атмосферу поиска,  в процессе которого происходит активное 
формирование личности будущего учителя и профессиональное развитие личности 
преподавателя. 

Творческое взаимодействие преподавателя и студента – это процесс и результат 
креативной совместной творческой деятельности всех участников педагогического 
процесса, направленного на сближение позиций преподавателя и студента с постепенной 
передачею инициативы будущим учителям, в ходе которого происходит развитие 
компетентности будущего учителя музыки. 

Творческое взаимодействие – это многоплановый процесс, охватывающий 
многообразное содержание и формы сотрудничества студентов с преподавателем, 
студентов со студентами и студента с учащимися в их направленности на гуманизацию 
педагогического процесса и его оптимальный результат [3, с.47 ]. 

Процесс обучения музыке в школе возлагает большую ответственность на 
педагога. Под его руководством ученик не только познает основы музыкального 
искусства, он непременно развивает свой интеллект, приобретает умение мыслить 
нестандартно, заставляет активно действовать свою фантазию. Но главная задача педагога 
– научить чувствовать и понимать искусство, и не только музыкальное, но и любое 
другое. Конечно же, научить таланту и одаренности нельзя, но можно и нужно пытаться 
привить студентам целый ряд профессиональных навыков, совершенно необходимых для 
реализации любых творческих замыслов. Д.Б. Кабалевский писал: «Активизация 
творческой фантазии и творческой деятельности учащихся зависит, конечно, в первую 
очередь от подготовленности к этой работе самого учителя, от уровня его собственного 
творческого развития, музыкального вкуса и теоретической подготовки…»[4, с. 25]. 

Что же нужно для того, чтобы подготовить современного, востребованного учителя 
музыки в условиях педагогического вуза? 

Один из путей – это стремление к максимальной взаимосвязи предметов историко-
теоретического цикла с курсами теории и методики музыкального воспитания и, конечно, 
педагогической практики. Чтобы занятия проходили интересно и разнообразно, можно 
использовать метод проведения нестандартных лекционных занятий: 

� Музыкальный лекторий (например, «Культура и искусство эпохи барокко») 
� Урок бинарного типа по предметам: зарубежная литература – зарубежная 

музыка (например, саги и легенды в творчестве Р.Вагнера). 
Помимо традиционных семинарских занятий (музыкальная «угадай-ка», урок-

диспут), можно использовать и нетрадиционные (блиц-опросы, музыкально-
теоретические кроссворды). 

Такие виды занятий способствуют развитию творческой личности, изучению 
нового материала исследовательским методом на основе межпредметных связей). 

Другой путь подготовки будущего учителя музыки – освоение форм творческого 
развития детей. В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональности 
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и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого воображения, 
активности. Творчество детей связано с самостоятельными действиями, с умением 
оперировать известными музыкально-слуховыми представлениями, знаниями, навыками и 
применять их в новых условиях. Детское творчество на уроках музыки представляет 
познавательно-поисковую музыкальную практику. 

Одной из форм творческого развития детей, являются «творческие задания». 
Творческое задание в искусстве, с одной стороны, обращено к чувствам и мыслям ребенка 
и  его внутреннему миру, с другой – направлено на поиски выразительной и понятной 
другим формы воплощения чувства, мысли, оценки изображаемого. Творческое задание 
ставит ребенка в позицию творца. В результате такой работы в душе ребенка откроется 
внутренний источник художественных замыслов, и он будет порождать их уже 
независимо от каких-либо заданий. 

В чем же заключается наша задача? Мы должны научить будущих учителей 
музыки задавать тему и средства работы. Студентам предлагается подготовить творческие 
задания по всем трем направлениям, подобрать соответствующий музыкальный, 
дидактический и наглядный материал. 

Еще один путь творческого развития детей – это применение игровых форм работы 
на уроках музыки. Известно, что игра является одним из средств оптимизации учебного 
процесса. Благодаря игре ребенок может справиться с трудностями, возникающими при 
овладении нового музыкального материала. Поэтому в игре, используемой в качестве 
формы организации учебной ситуации, он чувствует радость от того,  что он учится: 
проявляется умственная активность ученика, мобилизуются  интеллектуальные силы, 
которые сопровождаются эмоциональным подъемом. 

Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки сочетает в себе 
педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, 
исследовательскую работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и 
систематизировать полученные знания. 

Творчество учителя во многом обусловлено спецификой его деятельности, которая 
носит публичный характер, осуществляется в определенной аудитории и требует умения 
управлять своими чувствами и настроениями. Вообще педагогический процесс связан с 
постоянным творческим поиском, поскольку учителю приходится действовать в 
изменяющихся условиях разнообразных педагогических ситуаций. Поэтому необходимо, 
чтобы творческий процесс при обучении будущих учителей приобретал двусторонний 
характер: с одной стороны, творчество преподавателя, с другой – на основе применяемых 
им стимулирующих методов возникает творческая деятельность студентов. 

Чтобы творческие проявления студентов носили последовательный и активный 
характер, преподавателю необходимо:  

� давать задания для подбора репертуара для урока музыки и для внеклассной 
работы. Репертуар должен включать произведения, которые могут служить основой для 
развития конкретных творческих навыков и в это же время отвечать дидактическим 
задачам; 

� использовать разнообразные формы работы, способствующие созданию на 
занятиях атмосферы творческой активности, заинтересованности (словесно-
иллюстративная, поисковая); 

� разрабатывать серии творческих заданий и находить наиболее эффективные 
формы их постановки перед школьной аудиторией ( в основном для этого используется 
внеклассная работа); 

� применять различные виды творческой деятельности на каждом занятии, 
исходя из главной задачи каждого конкретного занятия. 

Обращение к опыту педагогов-новаторов, а также к педагогической практике 
позволяет назвать насколько наиболее значимых педагогических стратегий эффективного 
протекания совместной деятельности преподавателя и студента. 
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Творчество в планировании и прогнозировании результатов образования и 
воспитания не может: осуществляться без учета педагогом сформированности 
музыкально-педагогических компонентов деятельности студента. 

В течении нескольких лет проводилось теоретическое и экспериментальное 
исследование, целью которого было выявление комплекса методов, форм и средств 
музыкального обучения, позволяющего учителю-музыканту эффективно воздействовать 
на становление слушательской культуры подростков в условиях экспансии шоу-бизнеса. 

Успешное формирование этого обучения у подростков возможно – при условии 
активного комплексного влияния на составляющие его компоненты. Мотивационный 
(потребности, мотивы, ценностные ориентации школьников в области музыки), 
эмоциональный (способность к эмоциональному восприятию и переживанию музыки), 
познавательно - интеллектуальный (способность к осмыслению музыкальных 
произведений, музыкальная эрудиция), оценочный ( умение оценить музыку с точки 
зрения художественно-эстетических критериев), деятельностный  (использование 
слушательских знаний в досуге, связанном с музыкой). Существенным средством этого 
воздействия выступает процесс постижения школьниками художественного смысла 
музыки. Одна из главных задач педагога – это создание условий для того, чтобы каждый 
школьник почувствовал уверенность в своей способности постичь музыку, вступить с ней 
в диалог. Возможность приблизить ребят к пониманию сложных музыкальных 
произведений видится в формировании у них этой способности. 

Известно, что музыка на школьных уроках сегодня мало привлекает учащихся-
подростков, в то время вне школы она  занимает основное место в сфере их интересов. 
Современное музыкальное образование несколько отстранено от реальных увлечений 
школьников и влияний потребительской культуры. Наиболее эффективными оказываются 
методы, способные актуализировать коммуникативную функцию музыки, инициировать 
«смыслопорождающую» активность учащихся и обеспечить диалог между личностным 
миром школьника и миром музыки [ 2, с.83-88 ]. 

Метод формирования музыкального «алфавита» значений организует обучение так, 
чтобы происходило постоянное расширение знаний элементов музыкального языка и 
закрепление за ними определенной семантики. Я согласна с Н.В. Сусловой в том, что 
обычно происходит освоение языка музыки в отрыве от его семантической основы [ 6, 
с.320].  Однако важно, чтобы за элементами музыкального языка в сознании школьника 
закреплялись определенные значения, причем значения эти учащиеся должны открывать 
сами. 

Метод «образной картины» стиля/рода ( термин «образная картина» взят у А.В. 
Хуторського [7,с.415]). Задача этого метода в том, чтобы сформировать в сознании 
школьников «картину» того или иного музыкального стиля, и не только как области 
музыки со своими атрибутами, но как сферы деятельности людей с похожим 
мировосприятием. Классицизм может мыслиться как стиль с характерным гармоничным, 
активным, уверенным восприятием мира; романтизм – и как эмоционально открытое, 
незащищенное, и как «дерзкое» и революционно настроенное, экспрессионизм – как 
надломленное , трагически «оголенное» отношение к жизни. 

Представлять музыкальные сочинения можно также отталкиваясь от понимания 
лирического, эпического и драматического в музыке. Для каждого направления – как в 
музыке, так и в искусстве вообще, согласно М.Ш. Бонфельду, характерна своя 
мировоззренческая картина [ 1, с.224 ]. 

Метод образной фиксации линии музыкального движения. Проследить и «охватить 
взглядом»   линию музыкального развития оказывается наиболее сложным даже для 
старшеклассников. Ведь представление о музыкальной драматурги – это результат 
наблюдения Школьника за изменениями звучания музыки и осознания кульминационных 
моментов произведения. Этот процесс может бать выражен в графической или 
рисуночной форме. 
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Метод формирования и оценки «глобальной»  мысли произведения является 
ключевым в формировании слушательской культуры подростков и направлен на 
выявление обобщенной идеи музыкального произведения. 

Эффективность вышеперечисленных методов существенно зависит от 
использования их в сочетании с продуктивными формами  обучения, обеспечивающими 
творческую направленность ученого процесса. Обучение поднимается на качественно 
новый уровень, если педагог использует в своей работе коммуникативные формы 
обучения. Общение с точки зрения М.С. Кагана, наиболее ценно тогда, когда происходит 
не простая передача информации, а совместное ее создание [ 5,с.414 ]. Объединение 
школьников в группы или пары для самостоятельного выполнения творческих заданий 
способно заинтересовать в работе класса каждого ученика и избежать пассивной 
атмосферы. Особая роль в этом принадлежит формам обучения, а именно имитационным 
и ролевым музыкальным играм, ценным своей мотивацией, творческим состоянием 
личности, элементами соревновательности и удовлетворения потребности подростка в 
самореализации. Неменьшей эффективностью обладают эвристические формы обучения, 
такие как «ученик в роли учителя», урок рецензирования, урок творческого  обобщения. 

Формирование и творческая реализация личностного музыкально-педагогического 
пространства – это продолжительный и непрекращающийся процесс, имеющий место в 
образовательном пространстве каждого занятия любой учебной дисциплины 
современного педагогического вуза. 
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УДК 316477 Єгоров Г.І. 

 
СИНЕРГЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. 
 
В статті розглядаються можливості освіти в контексті глобального 

соціокультурного і цивілізаційного переходу, формування нового порядку за 
синергитичними засобами його регулювання  та вплив соціуму на розвиток творчості 
студентів, формування нового нелінійного мислення засобами соціально–економічних 
дисциплін. 

Гуманізація освіти, що усвідомлюється сьогодні шлях до саморегуляції та 
стабілізації світу, можно розглядати лише в рамках синергетичних процесів. Його 
фундаментальні підходи впливають на рефлексорний процес управління освітою, 
гуманізацію освітнього простору, на педагогічну діяльність як систему суб’єктивних 
взаємодій, регулють особистійний саморозвиток студента, виводять на новий рівень його 
“акме”. 
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Тому проблема синергетичної організації розвитку особистості знаходиться в 
міждисціплінарних контекстах різних наук – філософії, культурології, психології, 
природничо – наукових дисциплін та педагогіки. 

На науково-методичному рівні цю проблему розглядали наші співвітчизники 
(А.Лобок, Є.Мірошніченко, О.Останчук, І.Періг, В.Рибалка, Н.Тарасенкова, 
Н.Тварезовська, Форманюк, Л.Шкірина) та зарубіжні  дослідники (С.Леш, Г.Хакен, 
М.Якубовські та інші); психологічний аспект саморозвитку особистості досліджували: 
Н.Бітякова, С.Максименко, Б.Мастеров, Г.Цукерман та інші. 

У педагогічній практиці накопичено цікавий досвід технологічного вирішення 
проблеми саморозвитку особистості. Так, значний інтерес являють природньо – 
рефлексивна технологія саморозвитку особистості (К.Вазіна), екокультурний підхід до 
особистісного саморозвитку студентської молоді (Н.Григор’єва), професійно – 
орієнтованого навчання (Н.Тверезовської), знако – символьної системи (Н.Тарасенкової), 
верегідної моделі (А.Лобака) та інші. 

Разом з цим саме синергетичним аспектам саморозвитку майбутнього фахівця 
приділяють незначну увагу, переважно  увага приділяється професійному становленню 
особистості. Зовсім відсутні роботи з цього аспекту у соціально – економічних 
дисциплінах. Це зумовлює актуальність дослідження механізму впливу синергетичної 
організації учбового процесу на саморозвиток творчого потенціалу студента. 

Мета статті – провести теоретико – методологічний аналіз творчого розвитку 
особистості його “акме” через синергетичні підходи вирішення цих проблем засобами 
соціально – економічних дисціплін. 

На це спонукали інноваційні психолого-педагогічні дослідженя Г.Балл, 
Д.богоявлинська, А.Бодалюв, А.Бочкарьов, С.Дмітрієва, В.Дюк, В.Козаков, 
Г.Котельнікова, С.Курдюмов, В.Кушнір та багато інших дослідників. Їх спрямованість на 
професійне самовизначення та самостановлення, формування культури творчого 
мислення, інноваційний розвиток механізмів особистого та професійно – творчого 
саморозвитку є логічним наслідком розширення та становлення нових цінностей освіти. 
Проблема трансформації сучасного освітнього процесу, удосконалення змістовного та 
процесуального аспектів освіти вимагають від нас введення таких понять як 
“ інтелектуальний фон”, “ диструктивний соціальний простір”, “ нелінійний характер 
мислення”, “ точки біфуркацій” та інші. 

Для оцінки сучасного культурного простору найбільше підходить оцінка з точки 
зору синергетики. 

Синергетика – парадигма, породжена культурою переходу, що, на відміну від 
постмодерністської деконструкції, не застигла на фазі лімінантності,а вибрала інтенції до 
подолання хаосу і до нової упорядкованості. Тим самим вона втілює свої відповіді 
культури на виклик постмодерну стаючи філософією помірної надії [1.17] 

Таким чином філософський аналіз літератури стверджує, що для сучасного 
суспільства, що перебуває у стані дінамічного хаосу, характерні деструктерізація й 
атомізація соціального простору, нестійкість і невизначеність процесів, відносин та 
інститутів, квантування й ущілення часу в ситуації історичного безчасся. 

Якщо у період стабільності метою було самоствердження і досягнення певного 
соціального статусу у суспільстві, а зараз, коли не тільки становище в суспільстві, а й самі 
місця, які прагнуть зайняти індивіди, швидко трансформуються і навряд чи можуть 
надійно служити метою чийогось життя. 

Утрата не чіткого місця в суспільстві стає нині досвідом, який може скільки 
завгодно разів повторюватися в житті кожної людини. Перспективи знаходження 
“стабільного пристанку” наприкінці дороги немає, бути в дорозі стало постійним 
способом життя індивідів, що хронічно не мають свого стійкого становища в суспільстві. 

Завдання полягає в тому, щоб знайти досить сил і рішучості через перемоги й 
поразки йти вперед до визначеної мети. 
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Як освіта може допомогти самореалізації та самоствердженню індівіду, створити 
необхідні умови для розвитку його творчих здібностей? 

У сучасних філософських дослідженнях “саморозвиток” особистості розглядається 
як процес збагачення діяльністних здібностей та інших особистих якостей людини під час 
різних видів цілеспрямованої діяльності. 

Таким чином “саморозвиток” є стержнем процесу її становлення. 
Проблемою саморозвитку особистості щільно займалися дослідникі, які збудували 

нову науку акмологія (А.Деркач, В.Зазикін та інші). 
Людина перебуває в процесі саморозвитку протягом усього життя, від перших 

свідомих дій саморегуляції в ранньому дитинстві до свідомої реалізації стратегічних 
програм самозміни самозміни у дорослому віці. 

У дорослої людини цей процес, унаслідок її становлення до новколишнього 
нестабільного світу та до самої себе, дозволяє побудувати різний характер: від свідомого, 
цілеспрямованого системного позитивного самоперетворення до свідомої регресивної 
зміни, самознищення. 

Акміологія, досліджуючи соціальну структуру освіти, стверджує, що структурний 
процес освіти визначає не тільки зміст знань, що передаються, а й те, яким чином люди 
вчаться думати. Згідно цієї теорії (Г.Бейтсона) створена концепція “ступеневої освіти”. 
Відповідно до цієї концепції первічне навчання чи “протонавчання” є засвоєння 
студентами знань. 

Вторичне навчання чи навчання процесу навчання,- часом неусвідомлюваний, 
вкрай рідко відстежуваний його учасниками процес. 

Розробляючи концепцію вторичного навчання, Г.Бейтсон доходить до висновку, 
що вторичне навчання чи “навчання процесу навчання” є не тільки неминучим, а й 
необхідним доповненням будь-якого протонавчання. 

Подальший творчий пошук багатьох вчених привів до концепції “навчання 
третього ступеня” чи “третинного навчання”, в ході якого студенти здобувають навички 
зміни варіантів, які вони отримали в процесі вторичного навчання. 

Але дослідження педагогів – практиків свідчать про те, що вторичне начання, 
згідно синергетичної теорії, забезпечує необхідні результати лише доти, доки зберігається 
стабільність того світу, щодо якого були набуті навички мислення та пізнання. 

Наш час, період постмодерна, час тотального переходу на нове осмислення 
характеризується хаотизацією соціокультурного простору, вважають синергетики, 
піднімає до рівня норми, те, що під час стабільного модерна розглядалось як 
ненормальність. 

Будь – які позиції, що дозволяли колись стабільно орієнтуватися у світі здаються 
тепер нестійкими. 

На думку синергетиків, за таких обставин “третичне навчання” набуває вищої 
адаптивної цінності і швидко стає центральним елементом незамінногго “ спорядження” 
для життя, але ніяк не впливаючи чи створюючи освітній процес в ВНЗ та не відхиляючи 
від його істинної мети. 

Але життя людини в сучасній культурі - це гра можливостей, де все повзає по грані 
ніби, де реальністю є чергування можливостей, що самі собою рідко реалізуються. 

Інакше кажучи, сучасна реальність є різноманіттям можливостей і в ній уже важче 
знайти “ реальне”. Вона стає ще більше віртуальною. Тому ми спостерігаємо, що сучасна 
молодь часто, завдяки комп’ютерним іграм, уходить в віртуальний мир, інколи не 
відрізняє його від реального. 

За синергетичними законами перехід до нових педагогічних парадигм освіти може 
здійснюватися лише спонтанно, нелінейно, багатоваріантно та незворотньо. Можливість 
формування принципово нових еволюційних перспектив в освіті не детормінованим 
наявним станом системи, виступає як неможливість переходу стосовно попереднього 
стану. Така неможливість, з точки зору синергетики, є особливою онтологічною 
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модальністю буття і мислення, є радикальною альтернативною не тільки дійсності, а й 
можливості, зумовленої наявними данними. Тому вибудовуючи синергетичну 
багаторівневу систему освіти, нам треба опиратися на наступне: по-перше, ця “неможлива 
можливість”, яку ми  вибудовуємо у нестійких відкритих системах, носить складний 
нелінейний характер і спостерігається більшою нестабільністю поблизу точки біфуркації. 
По-друге, в разі виходу системи, самовдосконалення, самоосвіти на нестійкий атрактор 
впливає цілий ланцюг біфукаційних ситуацій (“каскад буфікацій”), кожна з яких 
розв’язується принципово випадковим чином. Цим задається суто ймовірний світ із 
принципово непередбачуваними варіантами майбутнього. 

Наше завдання створити таку освітню систему, яка буде враховувати нелінійність, 
матафоричність, випадковість, спонтанність сенсів синергетичних образців і гештальтів, 
їхня незавершенність і відкритість формують креативний гіпертекстуальний простір, в 
якому потрібно створити умови для саморозвитку людини. 

Завдяки нашим соціально – економічним дисциплінам ми створюємо простір 
культури миру і взаєморозуміння. 

Допомогти стати дійовим учасником такого світу полягає головне звдання нашої 
“третинної” освіти молоді. 

Навчити мислити синергетично – означає навчити володіти навичками 
“пернастроювання” мислення, навичками усвідомлюваного переключення 
концептуальних образів – генштальтів “можливих світів” володіння стратегіями змін 
мислення з однієї перспективи на іншу, дозволяє людині досягти найвищого рівня “акме” 
його творчого розвитку. 

Як інтегративна характеристика “акме” кожної людини виражається у високій 
духовно – моральній самооцінці та оцінюванні навколишнього постійного світу, в 
усвідомленному сприйнятті інших, навколишнього “синергетичного” зорганізованого 
простору. 

Перш за все, освітній процес протікає так, що в ньому спонтанно складаються 
умови для активного та направленого саморозвитку включеної до нього людини. 

У першу чергу освіта, організована за “синергетичними принципами”, створює 
необхідні внутрішні умови для саморозвитку. 

Своїм змістом освіта, за нашими дослідженнями, з соціально – економічних 
дисціплін дає можливість в межах цих дисціплін навчити усвідомлювати, примірювати 
“головні їх висновки”, тобто третинне навчання, до себе. 

Освітній процес, побудований на основі усвідомлення “ідеалів”, породжує 
розуміння морального принципу, дає уявлення про існування “домінуючого принципа” 
людського життя, про сукупність часом нестійких принципів, що створюють внутрішній 
стрижень людини, збудника її для виборчої активності життєвого самовизнання та 
самовдосконалення, побудови перспектив власного життя та свого впливу на цей 
“нестійкий” навколишній світ. 

Головними висновками до нашої статті стає наступне. 
Необхідність синергетичного саморозвитку особистостіобумовлена взаємозв’язком 

між нестійким знаходящим у фазі лімінантності, що проявляється у хаотичності та 
автоматизації соціального простору та особистістю. Вона швидко розвивається та 
формується за синергетичними законами, відповідністю за своє, часом на перед бажане 
майбутнє, та розвитком суспільних відносин, які потребують нового способу мислення як 
можливісного (комбілістичного) побудованого за синергетичними приципами та сучасним 
суспільством. 

Спираючись на національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті 
зазначено, що мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов 
для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. 
Багаторівнева система освіти запропонована синергетичною доктриною побудови 
кожного руху передбачає. 
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Вибудовувати взаємозв’язок сучасного молодого покоління та культурного 
простору в контексті глобального соціокультурного і цивілізованого переходу з позицій 
модерна до позицій постмодерна. 

Важливим постає питання формування у молоді сучасного постмодерного 
світогляду на базі синергетичної парадігми з посткласичної раціональності в цілому. 

Так, О.Семашко наголошує, що “самовизначення в соціально – професіональній 
структурі ВНЗ” пов’язане не тільки з тим, що різко змінюється характер і спрямованість 
соціальної і професійної кар’єри, а й адаптацією до нової соціокультурної реальності 
[3.14] 

Процес культурного саморозвитку особистості є принципово незавершеним, бо він 
продовжується протягом усього життя людини. 

Його культурний саморозвиток здійснюється за законами акмології, проходячи 
послідовно  усі його стадії. 

Тому продуктивний період життя людини та досягнення нею вершин саморозвитку 
в акмології розуміють як творчу зрілість. Зрілість виражається в динамічному, 
розвиваючомуся за синергетичними законами саморозвитку особистості та її здібностей і 
творчої індивідуальності. 

Впродовж дорослого періоду життя, рівень зрілості людини залежить від 
результатів синергетичного впливу різного рода соціума на особистість, що розвивається, 
зокрема таких: 

•  макросоціуму: суспільства, держави, планети, космосу; 
•  мезасоціуму: навчального колективу, неформальних об’єднань, релігійних    

установ тощо; 
•  мікросоціуму: родичів, сім’ ї, друзів; 
Формування громадянської зрілості в сучасних умовах, постмодерна, ускланюється 

змінами ціннісних орієнтацій особистості в соціальному житті не лише в макро, -мезо, -
але й макросоціумі. 

За нашими дослідженнями, у зв’язку із змінами в економічних умовах життя 
покоління відбувся певний склад явищ акселерації й погіршення здоров’я людини вже у 
молодому віці. Тому досягнення фізичної зрілості багатьох людей відбувається в 
уповільненому режимі. 

Для акмологічних досліджень важливо прослідкувати впливи макро, -мезо, 
макросоціумів, умов природного характеру сприятливих та несприятливих умов. 

Ми для оцінки рівня зрілості особистості скористалися оцінкою Н. Вишнякової. 
Вона порівнює рівень зрілості особистості з айсбергом. До першого рівня відносять 
творчий потенціал, що поєднує оригінальність мислення, уяву, інтуїцію, обдарованість, 
природні задатки особистості––це є глибинна частина айсберга – підсвідома сфера, яка 
базується на вселенській акме й генетичному досвіді саморозвитку особистості. 

До другого рівня „акме” відносять перший пласт видимої частини айсберга: 
фізичну зрілість. Вона підтримується здоровим способом життя, енергію, фізичну силу й 
досконалість фізіологічну гармонію. 

Третій рівень – особостійна зрілість людини – складається із здатності до 
саморозвитку, особостійного зростання й розвитку. Ментальна сфера містить 
інтелектуальну зрілість, оригінальність розуму, кмітливість. На ментальному рівні 
творчість виступає як нове знання (третього рівня), на синергетичному рівні, як нова 
динамічна структура. Особостійна зрілість базується на когнетивної сфері, що поєднує 
пізнавальні потреби й допитливість. 

Четвертий рівень – міжособостійна зрілість, яка складається з когнетивної сфери, 
складові якої—досвід спілкування, колегіальність, взаєморозуміння, доброзичливість; 
управлінської, яка поєднує взаємодію, вплив і досвід управлінської діяльності; 
співтворчості, що включає співпрацю, спільну творчість, імпровізацію і творчий пошук у 
процессі спілкування. 
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П’ятий рівень „акме” – складається з професійної зрілості, професійної 
майстерності, покликання тощо. 

Шостий рівень „акме” – креативна зрілість. Її складові – творча індивідуальність і 
неповторність креативної особистості, дивергентне мислення; творчий пошук, здатність 
до створення об’єктивного нового; креативний досвід, конструктивність, новаторство, 
винахідливість. 

Найвищий сьомий рівень „акме” – духовна досконалість дорослої людини, 
ґрунтується на оригінальності світосприймання духовних цінностей, феномінальної 
креативної особистості, духовній зрілості і культурі, аксеологічних переконаннях і 
духовному відродженні. 

Досягти вищого сьомого рівня „акме” у своїй педагогічної практиці під час 
навчання студентів нам не вдавалося, але для досягнення найвищого із можливих рівнів, 
на сучасному етапі під впливом макро-, мезо-, мікро-, соціумів при вивченні конкретних 
соціально–економічних дисціплин, ми користувалися наступними дидактичними схемами: 

1. Системним аналізом пед. умов розробленим В. Кушнір[92], впливаючих на 
розвиток творчої зрілості особистості. 

2. Психолого–логічним аналізом запропонованим Г. Бал – виявляли вплив 
духовності на „акме” творчої зрілості студентів. 

3. Досягненням комп’ютерної психодіагностики В. Дюка [51], який виявляє рівень 
творчого потенціалу особистості. 

4. Психологічною основою співтворчості існуючого четвертого рівня „акме” 
особистості. 

5. Творчий рівень особистості ми визначали за технологією, закладеною Д. 
Богоявлинської, У.Періч, В. Рибалка. 

6. Процес зворотній творчому росту „акме” особистості існує також, і він проходить 
як синдром „емоційного сгорання”, дослідниками цієї проблеми були Т. Форманбк, М. 
Якубовськв та інші. 

7. У наукових дослідженнях творчості все більше поширюється думка про те, що 
здатність до творчості не є випадковим явищем, яке властиве лише видатним діячам науки 
та культури. Навпаки ця здатність певною мірою характеризує усіх людей. 

8. Поняття обдарованості в психології розглядається у зв’язку з проблемою 
здібності. Поєднання задатків фізичних, інтелектуальних, художніх, музичних свідчать 
про загальну обдарованість людини. 

9. Ми вбачаємо головною проблемою вплив на творчий розвиток особистості через 
засвоєння „вторичного” та „третичного” навчання. Найбільш впливовими учбовими 
дисциплінами, які розглядають правила та закони розумових операцій, що вчать студентів 
думати–думати синергетичними категоріями, є математична логіка, загальна логіка та 
спіціально підібрані вправи, які втілюваємо у свої роботі. 

Найбільше цікавими роботами, які ми використовували у своєї практиці, є: 
•  конспекти; 
•  інтелекуальні тренажери та методика їх використання при викладанні 

математичних дисциплін. (Забара Ірина Михайлівна К. 2002р.) 
•  Система дидактичних ігор як засіб формування пізнавальних інтересів (Денісова 

В.Г. Волгоград 1999р.) 
•  Інтеративно – девергентний підхід для розбудови мультидистіканнорних 

комплексів (Шилонов В.В. М. 2000 р.) 
Головним завданням нашого курсу було, використовуючи індивідуальні 

властивості студента, його здібностей та структурі компетенцій, які він мав на цей час, 
виявити психологічну готовність до перебудови своєї діяльності, в пошуках розв’язання 
нових творчих завдань (наприклад, за схемою вирішення ТВТЗ) з недостатніми або 
збитковими данними. 
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•  Ці завдання закладені у когнетивну та емоційну основу для переходу до 
„третичної” освіти. Ментальний продукт, який ми отримували під час таких вправ, вивела 
нас на новий рівень засвоєння поміркованих операцій, завдяки уяві та внутрішньому 
розумовому діалогу. 

•  Слід визначити, що на другому рівні „акме” перехід до нового синергетичного 
погляду на речі іноді здійснюється під час сну, коли ліва півкуля зменшує свою 
активність, та в роботу включається напівсвідомість. Завершальним етапом нашої роботи 
завжди були психологічні аналізи студента, за якими ми створювали власні траєкторії 
освіти для кожного із студентів. 

Статистично було обґрунтовано, що ці дослідження, давали не бажаний результат, 
але для його досконалого виміру, потрібно дуже багато часу. Розвиток „акме” 
спостерігають протягом майже всього життя людини. 
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ 

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МЕТОДИКИ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 
ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ 

 
Педагогічна діяльність є, як відомо, сплавом науки та мистецтва. Зa своїми 

компонентами вона завжди передбачає творчість, оскільки в ній тісно взаємодіють в 
різних педагогічних ситуаціях і під впливом різних факторів особистість вчителя та учня 
з усіма притаманними їй індивідуальними особливостями. 

Сформувати особистість, розвивати її  творчі здібності може тільки людина, яка 
сама вміє творити. Такими якостями повинен оволодівати кожен вчитель і особливо 
вчитель початкових класів, адже саме в цій ланці закладаються основи стилю навчальної 
діяльності, формуються різні здібності учнів. 

У психолого-педагогічній літературі питання про підготовку та розвиток  творчого 
вчителя піднімається багатьма дослідниками. Розглядаються різні аспекти підготовки 
творчого вчителя: активізація суб’єктивно емоційної сторони особистості вчителя 
(В.А.Кан-Калик), визначення творчого потенціалу вчителя й учня (А.П.Тряпіцина), 
акторська майстерність вчителя (І.А.Зязюн), педагогічна креативність (Н.В.Вишняков, 
І.А.Колеснікова), розвиток науково-творчої інтуіції, імпровізаційного компоненту 
діяльності (В.І.Загвязинський, С.А.Гільманов) тощо. 

Важливими чинниками, що визначають стратегію у підготовці майбутніх учителів, 
слід вважати: 

•  грунтовне реформування змісту освіти, що передбачає становлення професійної 
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компетентності, оволодіння широким діапазоном теоретичних знань, практичних умінь та 
навичок щодо розв’язання складних педагогічних завдань; 

•  цілеспрямований розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців,  
необхідного для формування готовності до постійного вдосконалення і 

професійного зростання; 
•  гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу; 
•  створення та запровадження гнучких педагогічних технологій, передового 

педагогічного досвіду, науково-методичних досягнень тощо. 
Продуктивність навчальної діяльності, формування творчих здібностей школярів 

значною мірою залежить від того, наскільки раціонально вчитель вміє поєднати в 
навчанні його змістовий, операційний та мотиваційний компоненти. Важливою ланкою у 
цьому процесі є турбота педагога про формування операційних знань учнів, оскільки 
відомо, що найефективніше формується будь-яке поняття в тому разі, якщо учнів при 
цьому спеціально навчають виділяти його суттєві ознаки, встановлювати різноманітні 
зв’язки між цим поняттям та іншими, розглядати те чи інше з них різнобічно як елемент 
більш складної системи понять.  З огляду на це надзвичайної актуальності набував розділ 
"Формування загальнонавчальних умінь і навичок у молодших школярів" у чинній 
програмі загальноосвітньої школи (1-4 класи), який фактично є головним орієнтиром 
вчителя у формуванні операційних знань учнів.  

Серед усіх цих умінь, які забезпечують успішність перебігу навчальної діяльності, 
чільне місце посідають загальнопізнавальні вміння, в основі яких лежать операції 
мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, встановлення різного 
роду зв’язків і відношень тощо. Ці вміння не тільки забезпечують процес пізнання, 
оскільки є необхідними „знаряддями” інтелекту, але й інтенсивно впливають на 
розумовий розвиток особистості, її творчих можливостей. 

Як показує аналіз педагогічної пpактики, проведене aнкетування вчителів 
початкових класів, формування загальнопізнавальних умінь у молодших школярів, як 
правило, здійснюється опосередкованим способом, епізодично, безсистемно.  

Відвідування уроків учителів з різним досвідом педагогічної роботи дав підставу 
констатувати, шо тільки в одиничних випадках формування конкретних 
загальнопізнавальних умінь було визначено в меті уроку. Фактично ці вміння формуються 
на матеріалі різних предметів, але ізольовано, без урахування їх міжпpедметного 
характеру.  

Вивчення досвіду роботи кращих учителів показує, що для уроків цих педагогів 
характерним є постійна турбота про розвиток особистості дитини, її пізнавальних 
можливостей, вміле використання диференційованих завдань, різноманітних вправ 
тренувального і творчого характеру, які значною мірою сприяють розвитку 
мислення дітей.  

 На цих уроках застосовуються завдання на порівняння, виділення головного, 
узагальнення, конкретизацію, встановлення причинно-наслідкових зв'язків тощо. Проте, 
як правило, вчителів цікавить правильність виконання завдання, його кінцевий результат, 
в той час як сам процес його досягнення залишається поза межами уваги вчителя і учнів, а 
значить і не усвідомлюється повною мірою. Це значно знижує розвиваючий потенціал 
навчання.  

У методичній літературі для вчителів початкових класів підкреслюється 
необхідність формування загальнопізнавальних умінь у школярів, проте, рекомендацій 
щодо їх формування не надається. У більшості випадків автори посібників орієнтують 
вчителя на опосередкований спосіб формування вмінь, без спеціальної уваги до 
усвідомлення учнями  їх операційної основи.  

Аналіз педагогічного досвіду засвідчує той факт, що вчителі початкових класів 
погано обізнані зі змістом розділу програми „Формування у молодших школярів 
загальнонавчальних умінь та навичок” і по суті не володіють методикою їх формування.  
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Все вище зазначене вимагає за настійну потребу в опануванні майбутніми 
педагогами необхідними професійними знаннями та навичками шодо методики 
формування у молодших школярів як конкретно групи загальнопізнавальних умінь, так і 
всієї системи загальнонавчальних умінь в цілому, оскільки виявляється існуюча 
суперечність між об'єктивними потребами шкільної практики і рівнем підготовки 
вчителів. Враховуючи те, що основним принципом педагогіки є взаємозв'язок теорії з 
практикою, проводимо значну роботу з удосконалення форм та методів викладання та 
засвоєння студентами навчального матеріалу, структурування його змісту, вироблення у 
майбутніх учителів спеціальних та загальнопедагогічних умінь і навичок практичного й 
інтелектуального характеру.  

Курс методики викладання природознавства на педагогічному факультеті має 
широкі можливості для реалізації цих завдань. Так, розглядаючи теоретичну частину 
курсу, увагу студентів звертаємо на те, яку роль у засвоєнні природничих понять 
відіграють знання операційного характеру - різні загальнопізнавальні вміння (аналіз, 
синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, встановлення різного роду взаємозв'яз-
ків та залежностей, різнобічний розгляд предмету тощо), яке значення в їх формуванні має 
реалізація змістових, операційних та мотиваційних міжпредметних зв'язків.  

У лекційному курсі з'ясовуємо, що цілий ряд природничих понять має 
міжпредметний характер, оскільки вивчається в межах різних навчальних предметів 
початкової школи. Кожен із них розглядає ці поняття під певним кутом зору, 
використовуючи при цьому властиві йому методи і прийоми. Водночас здійснення 
міжпредметних зв'язків на основі спільності змістового матеріалу дає можливість не 
тільки краще його засвоїти, а й уточнити, конкретизувати, наповнити його новим змістом, 
розширити його обсяг. Міжпредметні знання при цьому набувають характеру дієвості, 
усвідомленості, системності та узагальненості. На конкретних прикладах формування 
окремих природничих понять показуємо, як можуть реалізуватися міжпpедметні змістові 
зв'язки між різними навчальними предметами (природознавство, читання, образотворче 
мистецтво).  

Водночас увагу студентів зосереджуємо на тому, що процес формування 
природничих понять,  як і будь-яких інших, проходить значно ефективніше, якщо у ньому 
реалізуються не тільки змістові, а й операційні міжпредметні зв'язки. І це природно, aдже 
повноцінне засвоєння знань можливе тільки в тому випадку, якщо цей процес відбуваєть-
ся на основі цілеспрямованого формування операційних структур розумової діяльності. 
Дійсне значення засвоєння знань і полягає в умінні включати  їх у розумову діяльність. У 
зв’язку з цим зазначимо, що розгляд можливостей міжпpедметних зв'язків у формуванні 
інтелектуальних умінь є дуже продуктивним. Конкретизуючи це положення, 
підкреслюємо, що саме на міжпредметній основі вміння шліфується, розвивається, 
вдосконалюється, створюються необхідні умови для відпрацювання як окремих його 
складових, так і всього вміння в цілому. Встановлення операційних міжпpедметних 
зв’язків передбачає чітке визначення тих дидактичних ситуацій, у яких буде проходити 
кожен етап у формуванні уміння. Це означає, що потрібно з’ясувати, на якому 
пpедметному матеріалі, в межах якого навчального предмету буде відбуватися первинне  
ознайомлення учнів із операційним складом уміння, формуватися мотиваційна готовність 
до застосування його при виконанні дій за зразком, розв’язанні тренувальних вправ. 
Необхідно також буде визначити, який змістовий матеріал у межах інших предметів ляже 
в основу пізнавальних завдань, у т.ч. і завдань міжпредметного характеру для реалізації 
вміння в умовах близького і віддаленого перенесення. Підкреслюємо також, що в межах 
тільки одного навчального предмету цей процес буде проходити досить довго ї 
неефективно. Координація напрямків здійснення операційних міжпредметних зв’язків дає 
можливість його значно сконцентрувати. На всьому проміжку його перебігу вміння буде 
не просто відпpацьовуватися, а й набувати характеру узагальненості, досконалості, 
оскільки застосовуватиметься у різних умовах,  на різному змістовому матеріалі.  
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Продовжуючи теоретичний розгляд питання, зауважуємо, що реалізація 
міжпредметних зв’язків сприяє не тільки ефективному засвоєнню змістового й 
операційного компонентів навчання, а й значною мірою впливає на розвиток мотиваційної 
сфери школярів. Оволодіння знаннями і вміннями на міжпредметній основі упорядковує 
навчальну діяльність учнів, що значно частіше приводить до одержання позитивних 
результатів у виконанні навчальних завдань. Це, в свою чергу, підвищує інтерес до учіння, 
створює у школярів відчуття певної компетентності у здійсненні різної за своїм 
характером діяльності. Встановлення міжпредметних зв’язків сприяє перенесенню 
інтересу з одного навчального предмету на інший, між якими такий зв’язок реалізується. 

Розкриваючи організаційно-методичний аспект міжпредметних зв’язків, 
зазначаємо, що при їх плануванні необхідно узгоджувати навчальні програми з системою 
роботи вчителя, при якій учні, оволіваючи новими знаннями, спираються на знання з 
інших навчальних предметів з метою кращого засвоєння програмового матеріалу. Для 
реалізації даних рекомендацій пропонуємо створити синтезовані схеми послідовності 
вивчення навчального матеріалу, план-карти здійснення міжпредметних зв’язків, 
„синхронні” таблиці. 

Розглядаючи організаційно-методичний аспект операційних міжпредметних 
зв’язків, підкреслюємо, що знання, які характеризують міжпредметні вміння, досить 
складно включити в навчальний процес, не порушуючи при цьому логіку вивчення 
матеріалу. Тому у розв’язанні цього питання існує декілька підходів запровадження такої 
інформації у процес навчання:  

•  фрагментарно на уроках з одного навчального предмету;  
•  фрагментарно на уроках з різних навчальних предметів із дотриманням 

послідовності в цій роботі; 
•  на спеціальних заняттях, які виділяються в межах одного якогось предмету; 
•  на спеціальних міжпредметних заняттях. 
Аналіз означених підходів показує, що повідомлення інформації, яка характеризує 

вміння, невеликими дозами на уроках тільки з одного навчального предмету розтягує цей 
процес на довгий час, у результаті чого частина матеріалу забувається, порушується 
цілісність його сприймання, на уроках не залишається часу на відтворення цих знань, 
оскільки вивчається предметний матеріал. Тому доцільнішим буде дозоване повідомлення 
інформації в межах кількох предметів, що узгоджується із загальноначальним характером 
інтелектуальних умінь.  

У подальшому розгляді питання ми знайомимо студентів із структурою 
загальнопізнавальних умінь, способами керівництва з боку вчителя поетапним процесом 
їх формування та критеріями визначення рівня сформованості їх у молодших школярів.  

При розгляді інших тем лекцій студенти продовжують оволодівати методикою 
формування загальнопізнавальних умінь шляхом використання різнотипних пізнавальних 
завдань при застосуванні різноманітних методів та прийомів: у роботі з дидактичними 
матеріалами, засобами унаочнення, при опрацюванні тексту та ілюстрацій підручника 
тощо.     

У змісті лекцій, присвячених формам організації навчально-виховного пpoцecу, 
зокрема пpиродничим екскурсіям, позакласній роботі, ми намагаємося продемонструвати, 
як можуть застосовуватись варіативні завдання,  в основі яких лежать різні 
загальнопізнавальні вміння, при проведенні спостережень, бесід, ігор, вікторин, КВВ, при 
використанні ТЗН. 

Оволодіваючи практичним досвідом у підготовці до проведення уроків на 
лабораторних та практичних заняттях, студенти розробляють плани-конспекти фрагментів 
уpоків, де на основі використання різних методів і прийомів одночасно розв’язуються 
різні за своїм дидактичним призначенням педагогічні задачі. За своїм змістом це задачі, 
які потребують застосування знань про структуру різних загальнопізнавальних умінь, 
творчого моделювання пізнавальних завдань залежно від поставленої дидактичної мети 
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або навпаки визначення мети, виходячи із змісту завдань чи запитань при опрацюванні 
тексту, предметних чи тематичних малюнків підручника, при проведенні узагальнюючої 
бесіди та бесіди на актуалізацію знань, у роботі із змістом вірша, загадки, прикмет тощо. 
Це і завдання, які фактично реалізують міжпредметні зв’язки із змістом курсу ботаніки, 
зоології, землезнавства, де потрібно правильно визначити причину й наслідок, доповнити 
відсутні суттєві ознаки поняття, визначити серед перелічених ознак суттєві та другорядні 
з необхідним коментарем, зробити різнобічне порівняння або скласти повний опис об’єкту 
із наведенням зразка плану послідовності опису у вигляді запитань, формування 
висновків-узагальнень, підведення під поняття, класифікації об’єктів за різними ознаками 
та ін. 

Інтенсифікації навчального процесу на заняттях з методики викладання 
природознавства значно сприяє використання: 

•  технологій колективного навчання (робота в парах, малих групах, де відбувається 
синтез думок, педагогічне передбачення, презентується спільний проект тощо); 

•  фронтальних технологій навчання („мозковий штурм”, розв’язання проблем у 
загальному колі, аналіз ситуативних обставин тощо); 

•  технологій навчання в грі (емпатія, розігрування різних ситуацій, діалогів з 
елементами театральної педагогіки, рольова, ділова гра). 

З метою ознайомлення студентів з різними формами контролю та виявлення рівня 
сформованості знань і вмінь поряд із традиційними формами застосовуються і 
нетрадиційні: методичні, графічні диктанти для безмашинного програмованого контролю 
знань, дидактичні й рольові ігри, тести, закодовані схеми, фрагменти карт з 
невизначеними умовами завдань, завдання для само- та взаємоконтролю тощо. 

Увесь цей методичний „арсенал” створює операційне підгрунтя щодо формування 
інтелектуальних умінь студентів: 

•  логічного і професійного мислення; 
•  мовленнєвих (зовнішньо- і внутрішньомовленнєвих); 
•  перцептивних, мнемічних, імажинативних. 
Проведення практичних  і лабораторних занять з різних тем передбачає не тільки 

оволодіння студентами різними уміннями та навичками, необхідними у майбутній 
професійній діяльності, а й продукує елементи аналізу, моніторингу, дослідження. 

Суттєвий творчий потенціал має самостійна робота студентів. Готуючись до 
педагогічної практики, вони збирають найрізноманітніші дидактичні матеріали для уроку 
за вибором та папки-календаря до певного місяця або пори року для оформлення класного 
календаря природи, готують розробку та необхідні атрибути для проведення позакласного 
заходу. 

Важливим фактором у формуванні творчих здібностей майбутніх учителів є 
функціонування проблемних груп, де студенти, перебуваючи на педагогічній практиці 
вже на ІV курсі, оволодівають методикою ведення педагогічного експерименту. Це 
служить основою для написання курсових робіт та виступів на наукових студентських 
конференціях, що проходять щорічно в університеті. 

Така система опанування курсом методики викладання природознавства у 
визначених пріоритетах створює умови для творчої самореалізації майбутнього педагога і 
готує до управління навчально-пізнавальною діяльністю учня, в якій плекається його 
творча особистість. 
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2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 

1990. 
3. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. 
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УДК 371.89 Зощук  О. В. 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАЙСУЧАСНІШИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ. 

 
Перед сучасним українським суспільством стоїть глобальна мета – визначити 

ієрархію цілей, завдань, пріоритетів освіти, навчання й виховання, виходячи із 
загальнолюдських фундаментальних цінностей.   

У кожній країні проблеми освіти й виховання розглядаються з урахуванням 
власних завдань і пріоритетів. На даному етапі Україна перебуває в новій стадії розвитку 
– входження в європейське й світове співробітництво, здійснення радикальних змін у всіх 
сферах громадського життя. Зробити це без інформатизації суспільства неможливо.  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) складають вагому частку світового 
виробництва, що призводить до глобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку 
світових послуг. Крім того розбудова єдиного європейського та світового простору 
суттєво підвищує роль ІКТ в освіті. 

 Одним із елементів європейської інтеграції вважається Болонський (19 червня 
1999 р.) процес. Його головною метою є узгодження спільних вимог, критеріїв та 
стандартів національних систем вищої освіти та формування єдиного європейського 
освітнього й наукового простору до 2010 р. у продовження Лісабонської конвенції 1997 р. 
щодо визнання кваліфікації дипломів, отриманих у європейських країнах і Сорбонської 
декларації 1998 р., яка була орієнтована на узгодження структури вищої освіти в Європі. 
[1]   

 Однією з основних умов інтеграції у Болонський процес є активне використання 
сучасних інформаційних освітніх технологій, під якими розуміють таку модель 
навчально-виховного процесу, в якій мета досягається насамперед за рахунок 
найповнішого використання можливостей комп’ютерів, комп’ютерних мереж і 
програмного забезпечення. [2]  

Україна значно відстає від провідних країн за темпами та якістю впровадження 
інформаційних технологій у сферу освіти. Перед українським суспільством стоять 
важливі завдання: реформування у галузі освіти, вдосконалення нормативно-правової бази 
стосовно питань інформатизації освіти, забезпечення освітньої галузі достатньою 
кількістю комп’ютерної техніки, підключення до мережі Internet, активна розробка та 
впровадження нових інформаційних технологій. Невирішення цих питань значно 
ускладнює інформатизацію суспільства. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 затверджена 
державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-
2010 рр. Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні забезпечити: 
підвищення загальної інформаційної грамотності населення; оснащення навчальних 
закладів сучасним  комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням; упровадження 
інформаційних ресурсів; розроблення, впровадження та легалізацію програмного 
забезпечення; залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення 
наукових установ і навчальних закладів до мережі Internet; розвиток технологій 
дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання 
протягом усього життя; забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів і 
розробників); підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; розбудова 
інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), інтеграцію її з 
європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT); розширення мережі 
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електронних бібліотек навчальних закладів і наукових установ; розроблення систем 
забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів. 

 В Україні створюється сучасна телекомунікаційна інфраструктура – 
багатофункціональні цифрові мережі телерадіомовлення, телекомунікаційні системи 
державного й відомчого значення, корпоративні мережі, і здійснюється їх інтеграція. 
Україна – активний учасник впровадження глобальних супутникових телекомунікаційних 
систем. Глобальні витрати на інформатизацію щорічно збільшуються на 5,4 %, на кінець 
2007 р. сягнули 1,1 трлн дол. [5, C. 3] 

Отже, перед навчальними установами постає проблема по формуванню у студентів 
та учнів здібностей самостійно й творчо використовувати засоби інформатики й 
інформаційних технологій у рішенні навчальних і надалі професійних завдань. Однак 
рішення даної проблеми виключно силами викладачів інформатики неможливо. Для цього 
необхідні зусилля всього педагогічного колективу. Поки не одержало широкого 
поширення використання інформаційних технологій у викладанні предметів, 
безпосередньо не пов'язаних з інформатикою. Однією з основних причин такої ситуації є 
психологічний бар'єр у викладачів. Вивчення комп'ютера — це значне додаткове 
навантаження для дорослої людини зі сталими звичками й навичками роботи з 
інформацією. Причому труднощі відчутні, а переваги неочевидні. 

Використання персонального комп’ютера дає можливість замінити більшість 
існуючих на сьогоднішній день технічних засобів навчання, за наявності відповідного 
програмного забезпечення та додаткових пристроїв.  Важко представити в наш час захист 
дисертації, наукової доповіді або навіть захист студентської дипломної або курсової 
роботи, які не супроводжувалися б застосуванням  технічних засобів, наприклад 
презентації. Наукові дослідження показали, що люди засвоюють 20% почутого й 30% 
побаченого, але запам'ятовують більше 50% того, що бачили й чули одночасно.  

Використання технічних засобів дає можливість викладачу оперативно сполучати 
різноманітні засоби, що сприяють більш глибокому й усвідомленому засвоєнню 
досліджуваного матеріалу, заощаджує час лекцій, насичує їх інформацією. Крім того 
реалізується інтерактивний діалог між студентом та викладачем, між студентом та 
навчальним програмним середовищем; використовується комп’ютерне модулювання 
об’єктів, явищ, процесів, що вивчаються; автоматизується процес контролю навчальних 
досягнень студентів; можливість забезпечення дистанційних систем консультацій та 
індивідуального вивчення курсів лекцій. 

У той самий час слід враховувати можливі негативні наслідки активного 
використання комп'ютерних технологій у навчанні: збіднення мови, зумовлене частими 
однотипними відповідями, які використовуються в машинних варіантах навчання; 
недостатність часу, який відводиться на формування навичок рукописного письма, 
розвиток дрібних м'язів руки; можливий відхід від спілкування з іншими людьми, 
відсторонення, намагання обмежити коло спілкування комп'ютером; комп'ютерна 
навчальна програма не може передбачити всіх можливих нюансів складного процесу 
навчання і не зможе повною мірою замінити викладача. 

Тому, необхідно передбачати компенсацію негативних наслідків: забезпечити 
виконання вправ на розвиток усного мовлення, писемних навичок, активної роботи в 
парах і малих групах, здійснення обов'язкового педагогічного контролю за виконанням 
вправ на комп'ютері з наступним аналізом їх діяльності. 

Ефективність застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному 
процесі багато в чому залежить від вмілого підбору і використання програмного 
забезпечення персонального комп'ютера. 

Комп'ютерні технології можна використовувати в навчальному процесі для 
підвищення його ефективності та розвитку учнів. Деякі програмні засоби можуть 
допомогти вчителю розвивати в учнів загальнонавчальні та спеціальні навички, а також 
навички мислення високого рівня значно швидше і ефективніше, ніж при використанні 
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традиційних засобів. Так, наприклад, використовуючи в навчальному процесі  
мультимедійні презентації, публікації та web-сайти, можна розвивати у студентів такі 
навчальні вміння та навички:  

  усний виступ перед аудиторією при використанні презентації;  
  вміння стисло формулювати свою думку;  
  використання різних мультимедійних засобів і можливостей (зображення, 

звукозаписи, відеофайли, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли); 
  комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм);  
  періодичне висвітлення ходу та результатів досліджень в публікаціях;  
  публікація поточної інформації або результатів досліджень на веб-сайтах; 
  спілкування з широкою аудиторією в межі Internet. 
Одне з провідних місць серед інформаційних освітніх технологій займає 

дистанційна освіта. Дистанційне навчання – це навчання, при якому надання тому, хто 
навчається, істотної частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з 
викладачем здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій: 
супутникових зв’язків, комп’ютерних телекомунікацій, національного і кабельного 
телебачення, мультимедія, навчальних систем. 

В Україні питанню дистанційної освіти приділяється значна увага. Розвиток 
технологій дистанційного навчання визначений одним з основних завдань Державної 
програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. 

Переваги дистанційної освіти очевидні – це сучасна, перспективна форма навчання, 
яка, не вимагаючи значних фінансових витрат, забезпечує можливості навчання 
незалежно від відстані, дає змогу поєднувати навчання з роботою, розширює коло 
споживачів освітніх послуг, забезпечує підвищення якості навчання. 

Але є значні недоліки дистанційної освіти, що пов’язані, перш за все з 
використанням комп’ютерних технологій.  Можна зазначити, що комп’ютерні технології 
тією чи іншою мірою негативно впливають на фізичний стан людини та можуть привести 
до серйозних психологічних проблем: захоплення віртуальним світом, відсутність вміння і 
бажання «живого спілкування» тощо. Але головною проблемою є те, що така форма 
навчання є доступною для людей, які на достатньому рівні володіють комп’ютерними 
технологіями. Тобто постає питання: «Як вирішити проблему комп’ютерної грамотності 
викладачів та студентів?» У цьому може допомогти метод проектів.  

На сьогодні Міністерство освіти та науки України повністю підтримує благодійну 
освітню програму корпорації Intel «Навчання для майбутнього», яка відповідає вимогам 
часу і допомагає вирішувати питання підвищення загальної інформаційної грамотності 
українського суспільства та масово впроваджувати інноваційні педагогічні та 
інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес. По суті, Програма виступає 
каталізатором реформування освіти; сприяє широкому включенню освітніх закладів 
України у світовий інформаційний простір та підготовці вчителя сучасного типу, навчає не 
тільки користуватися комп'ютером, а й ефективно використовувати його потенціал у 
навчальному процесі. [6] 

Глибинні принципи програми, які спрямовані на розвиток в учнів навичок XXI 
сторіччя та на підготовку їх до економіки знань, ставлять її у передові лави педагогічних 
інновацій. Можливість поповнити зміст Програми національним компонентом, привести її 
у відповідність до державних стандартів та програм, застосувати програму до будь-якого 
навчального предмету. 

Програма запроваджена, як окремий 48-годинний курс в системі післядипломної 
педагогічної освіти України і розпочато експеримент по її включенню в систему 
підготовки майбутніх вчителів. Кожен вчитель України закінчивши навчання за цією 
програмою, був здатний, ефективно використовувати потенціал новітніх технологій, таким 
чином змінюючи майбутнє країни на краще. Головна лінія програми: найважливішою 
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складовою процесу навчання є не комп'ютери, а вчителі, озброєні методиками 
застосування комп'ютерних технологій. [6] 

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник у 20-ті роки 
минулого століття у США (його називали також методом проблем). Цей метод пов'язують з 
ідеями гуманістичного напряму у філософії й освіті, висунутими американським 
філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.Х. Килпатріком. 

Метод проектів набув поширення і великої популярності завдяки раціональному 
поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для 
розв'язування конкретних проблем дійсності у спільній діяльності учнів. „Все, що я пізнаю, 
я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати" - ось основна теза 
сучасного розуміння методу проектів, яка приваблює багато освітніх систем, що прагнуть 
знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. 

Проект – сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення 
рельного об'єкта, предмета або теоретичного продукту. 

В основі методу проектів лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння 
самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, 
розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня. 

Метод проектів надає можливості для: 
— формування вмінь збирати необхідну інформацію, систематизувати й 

узагальнювати її, висувати гіпотези, робити висновки; 
— вироблення системного підходу в самоорганізації та груповій взаємодії, 

формування взаєморозуміння, взаємоповаги, відповідальності; 
— підвищення мотивації навчання, стимуляції самоосвіти; 
— формування проектної та інформаційної культури; 
— організації творчої діяльності учнів. [6] 
Технічні вимоги до проекту полягають в орієнтуванні на сучасну комп'ютерну 

техніку, забезпеченні високої стійкості до помилкових чи некоректних дій користувачів. 
Навчальний телекомунікаційний проект - це спільна навчально-пізнавальна творча 

або ігрова діяльність учасників проекту – партнерів, організована  на  основі   комп'ютерної  
телекомунікації,   яка  має спільну мету - дослідження деякої проблеми, узгодження 
методів, способів діяльності, направлених на досягнення спільного результату діяльності. 
Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю суттю завжди 
міжпредметні. [3, C. 80] 

Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх 
виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп'ютерних 
телекомунікацій. 

Особливості телекомунікаційних проектів полягають в тому, що вони, як і проекти 
будь-якого іншого виду, можуть бути ефективні тільки в контексті загальної концепції 
навчання і виховання. Вони припускають відхід від авторитарних методів навчання, з 
одного боку, але з іншого, передбачають ретельно продумане і концептуально обґрунтоване 
поєднання різноманітних методів, форм і засобів навчання. Це лише компонент системи 
освіти, а не сама система. Телекомунікаційні проекти дозволяють не тільки передавати 
іншим об’єм (комплекс) знань, а також вчать здобувати ці знання самостійно за допомогою 
можливостей глобальної комп'ютерної мережі Internet; вміти користуватися одержаними 
знаннями для розв'язування нових пізнавальних і практичних завдань. 

Використовуючи телекомунікаційні технології у навчальному процесі, викладач 
повинен націлювати учасників проекту на: 

  пошуково-дослідницьку роботу, яка надає можливість використовувати потужні 
ресурси Інтернет; 

  телекомунікаційну проектну діяльність, яка надає учасникам проекту можливість 
для сумісної навчально-пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності при вирішенні 
спільних проблем; 
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  участь у телекомунікаційних, відео- та Інтернет-конференціях, яка не тільки 
надає змогу ознайомитись із найсучаснішими телекомунікаційними технологіями, але й має 
велике мотиваційне та стимулююче значення у навчанні, надає можливість візуального 
спілкування та представлення спільних результатів; 

  навчання у віртуальних навчальних закладах. [3, C. 81] 
Отже, підсумовуючи дослідження, можемо заявити, що телекомунікаційний проект, 

який виник на основі методу проектів та здобув значний розвиток завдяки програмі 
корпорації Intel «Навчання для майбутнього»,  допомагає вирішувати питання підвищення 
загальної інформаційної грамотності українського суспільства. 

Інформатизація освіти є одним із пріоритетних напрямків розвитку українського 
інформаційного суспільства. Впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій в освіту можна розглядати як пріоритетний напрям у розвитку освіти, оскільки 
це забезпечує покращення процесів навчання, сприяє доступності й ефективності освітньої 
системи та готує молодь до активного життя в інформаційному суспільстві. Тому необхідно 
проводити оновлення підготовки з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, 
зробивши її орієнтованою на практичне використання комп’ютерних систем у навчальному 
процесі  відповідно до фаху майбутніх спеціалістів. 
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СПЕЦКУРС „ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРА” ЯК УМОВА 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПОТРЕБИ У ТВОРЧІЙ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 
В статье дается обоснование спецкурса для студентов технических вузов 

«Творческая самореализация инженера» как условия формирования у будущих инженеров 
потребности в творческой самореализации, раскрываются его цели, задачи и основное 
содержание. 

Метою високоякісної вищої освіти має бути ознайомлення особистості зі шляхами, 
за допомогою яких людина може стати тим, ким вона здатна стати, тобто 
самореалізуватися. Найяскравішою формою самореалізації є творчість, і це майбутній 
фахівець має усвідомити ще у стінах університету. Це є дуже важливим для вищої 
технічної освіти, оскільки специфіка професійної діяльності інженерів вимагає творчих 
підходів та винаходів, і є найважливішим джерелом розвитку технічного прогресу та 
соціально-економічних змін. Основне завдання технічних університетів полягає в 
підготовці та вихованні творчого інженера, а потребу самореалізуватися в творчій 
діяльності треба цілеспрямовано формувати, оскільки саме вона є джерелом творчої 
активності. 

Залежність науково-технічного прогресу від творчості інженерів спрямувала 
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зусилля психологів та педагогів на розробку методів діагностики творчих здібностей та 
стимуляції творчої активності. Питання технічної творчості висвітлені в роботах 
Г.Альтшулера, В.Блохіна, М.Давлєтшина, А.Есаулова, М.Зіновкіної, Ю.Іванова, К.Зуєва, 
І.Калошиної, В.Міхельковича, В.Моляко, В.Морозова, В.Радомського, О.Романовського, 
А.Савенкова, Ю.Фокіна, Е.Чугунової та ін. Для активізації технічної творчості та розвитку 
необхідних для неї якостей у різні часи пропонувалися такі методи як морфологічний 
аналіз, синектика, методи контрольних питань, матриць відкриття, мозкового штурму, 
ТРІЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач), творчого інженерного конструювання, 
психоевристичного програмування, гірлянди випадковостей та асоціацій, стратегія 
семикратного пошуку та інші. 

Серед вітчизняних методик найбільш поширеною та відомою є методика з 
конструкторської творчості КАРУС, розроблена В.Моляко. Він наполягає, що в творчості 
треба навчати стратегічному пошуку, а не методам або алгоритмам розв’язування творчих 
задач, оскільки мова йде про творчі задачі, які є нетиповими, нестандартними, і тому вони 
не можуть мати якихось алгоритмів вирішення. Алгоритмічні методи, які виробляють у 
людини штампи рішень і фактично гальмують творчий процес, можуть бути застосовані 
для навчання рішення типових задач, але не продуктивні там, де має розкритися творча 
особистість. В творчості треба навчати стратегічному пошуку, розумінню контекстів, 
формуванню задуму, вмінню приймати рішення, а не етапам рішення.  Методика 
В.Моляко КАРУС, що розшифровується як „комбінування, аналогізування, 
реконструювання, універсалізування та випадкові підстановки”, поєднує основні стратегії, 
що вживає в своїй діяльності конструктор [5]. 

Вивчення методів формування творчого технічного мислення сформувало думку 
про те, що ці методики навчать інженера або майбутнього інженера робити винаходи, 
застосовувати творчі підходи, якщо в нього вже є прагнення до творчості, і вони 
безсумнівно підсилять це прагнення. Але першим кроком в цьому напрямку має бути 
формування потреби майбутнього інженера самореалізуватися саме в творчості. 

Однією з педагогічних умов формування у майбутніх інженерів потреби у творчій 
самореалізації є впровадження спецкурсу „Творча самореалізація інженера” у 
педагогічний процес на І курсі ВТНЗ. Метою даної статті є аналіз даного спецкурсу, 
розкриття його цілей, задач та основного змісту. Провідні ідеї курсу – допомогти 
студентам усвідомити, що: 

1) креативність є невід’ємною якістю особистості; 
2) тільки розвинена здатність особистості до творчості у поєднанні з високим 

рівнем професійної майстерності можуть зробити фахівця конкурентоспроможнім на 
сучасному ринку праці; 

3) тільки самореалізація особистості в творчій професійній діяльності може 
принести справжнє задоволення від роботи та дати стимул до подальшого особистісного 
та професійного зростання. 

Метою спецкурсу є актуалізація потреби особистості у творчій самореалізації та 
підвищення рівня її сформованості, створення настанови особистості на творчий 
саморозвиток. 

Задачі спецкурсу: 
1) ознайомити студентів із психологічними особливостями інженерної діяльності 

в сучасному суспільстві; 
2) сформувати уявлення про самореалізацію особистості, її основні типи; 
3) познайомити студентів із системою потреб особистості; 
4) дати загальне поняття про творчість, креативність; розкрити основні 

філософські та психологічні концепції творчості, основні підходи до вивчення творчої 
особистості; 

5) ознайомити з найбільш поширеними методами розвитку творчих здібностей та 
творчого інженерного мислення; 
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6) розкрити роль рефлексії в творчому процесі та навчити основним прийомам 
рефлексії; 

7) підвищити рівень розвитку творчих здібностей за допомогою спеціально 
підібраних вправ; 

8) розробити разом зі студентами індивідуальні програми самовдосконалення та 
творчого саморозвитку. 

Курс передбачає самодіагностику студентами рівня творчих здібностей за 
допомогою тесту „Ваш творчий потенціал”, запропонований А.Козиревою, та тесту 
„Схильність до творчості”, запропонований Є.Жариковим та Є.Крушельницьким [4]. 

Задачі спецкурсу потребують різноманітних форм проведення занять: лекцій, 
семінарів, вільних дискусій та практичних занять. Для перевірки засвоєння студентами 
теоретичного матеріалу використовуються опитування, бесіди, дискусії.  

Спецкурс „Творча самореалізація інженера” розрахований на 18 годин аудиторної 
роботи, 7 із яких відводиться лекціям, 3 год. – вільним дискусіям та семінарам, 7 год. – 
практичним заняттям [6]. Найбільш доцільним спецкурс буде у ІІ семестрі І курсу, 
оскільки розвивати потребу у творчій самореалізації треба починати якомога раніше, але в 
І семестрі процес адаптації студентів до навчання у ВНЗ може заважати розкриттю 
потенцій особистості, спрямуванню самореалізації студентів в належному напрямку. При 
правильно організованій роботі в цьому напрямку потреба особистості у творчій 
самореалізації набуде властивості саморуху і на старших курсах буде розвиватися. 

Під час вивчення спецкурсу при знайомстві з психологічними особливостями 
інженерної діяльності студенти дізнаються про складові інженерної діяльності, напрямки 
спеціалізації фахівців технічного профілю, а також про вимоги до випускника ВТНЗ.  

В рамках теми „Самореалізація особистості” розглядається сутність цього поняття, 
складові самореалізації, основні типи та критерії самореалізації, творчість як 
найяскравіша форма самореалізації. Студентам пропонуються питання для вільної 
дискусії, під час якої вони висловлюють свої думки про важливість самореалізації в житті 
людини, роблять припущення щодо факторів, які їй сприяють та заважають, про зміни, які 
відбуваються з особистістю завдяки творчій самореалізації. 

Тема „Система потреб особистості” передбачає знайомство з сутністю понять 
„потреба”, „мотив”, „мотивація” та їх співвідношенням, класифікаціями потреб, ієрархією 
потреб за А.Маслоу, особливостями потреби особистості у творчій самореалізації та 
умовами її появи. 

Для ознайомлення з поняттям творчості пропонуються філософські та психологічні 
концепції творчості, розкриваються основні види творчості, етапи творчого процесу, роль 
інтуїції в ньому, характеристики творчої особистості. Під час вільної дискусії студенти 
розмірковують над мотивами творчої активності, над бар’єрами творчості, розповідають 
про власний досвід творчої діяльності та свої почуття під час цього процесу, аналізують 
можливості свого університету для творчої діяльності та розвитку творчої особистості, 
пропонують шляхи їх удосконалення. 

В рамках теми „Творчість” студенти самостійно опрацьовують питання творчих 
здібностей, їх природу, умови прояву та розвитку, аналізують компоненти творчих 
здібностей, знайомляться з поняттями „креативність”, „ творчий потенціал” та їх 
структурними компонентами. На цьому етапі використовуються вищевказані тести для 
самодіагностики студентами рівня власного творчого потенціалу та творчих здібностей, 
метою застосування яких під час проведення спецкурсу є допомога студентам адекватно 
оцінити рівень власних творчих можливостей та намітити шляхи їх підвищення.  

Під час розгляду методів підвищення рівню творчого потенціалу студенти 
дізнаються про історію зародження методів стимуляції творчої активності, знайомляться 
зі сучасною системою методів активізації творчої діяльності та розвитку творчого 
потенціалу, детальніше опрацьовують методики активізації технічної творчості В.Моляко 
та Г.Альтшулера, аналізують можливості самостійної роботи над розвитком власного 
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творчого потенціалу. 
Ознайомлення студентів з рефлексією включає поняття про неї, знання про роль 

рефлексії в творчому процесі, способи рефлексивного аналізу власної діяльності та шляхи 
розвитку рефлексивних умінь, аналіз можливостей їх застосування під час творчої 
діяльності у ВТНЗ. 

Під час практичних занять з розвитку творчого мислення та підвищення рівня 
творчого потенціалу застосовуються різноманітні вправи з розвитку здатності генерувати 
ідеї, вмінь виявляти суть проблеми, піддавати сумніву стереотипи, виявляти різні аспекти 
проблеми, змінювати її природу, дивитись на проблему з різних точок зору; вправи, 
спрямовані на підвищення енергетичного рівня групи, розвиток рефлексивних умінь і т.п. 

Наприклад, у вправі „Піддавай все сумніву”, яка спрямована на формування 
самостійного мислення, що є складовою творчості, студентам пропонується прочитати 
статтю з науково-технічного видання, яка стосується їхніх професійних інтересів. Потім 
їм надається 5 – 10 хвилин для її оцінки: не змісту статті як такого, а припущень 
(припущень, які зробив автор, припущень, які б зробили самі студенти, читаючи цю 
статтю). Що станеться, якщо всі ці припущення виявляться невірними? Якщо щось одне 
буде невірним? Як встановити, чи вони правильні? Ми всі постійно робимо припущення. 
Це може іноді блокувати накопичення знання і, безумовно, перешкоджає творчості. Наша 
здатність мислити творчо руйнується припущеннями, які далеко не завжди є вірними. 
Коли людина здатна правильно оцінити свої та чужі припущення, їй легше вдіяти 
правильно. 

Вправа „Матеріальні вкладення” вчить не відкидати ідеї, які на перший погляд 
здаються безглуздими, оскільки часто саме так виникають геніальні винаходи. Студентам 
пропонується подумати про широку галузь виробництва, де завжди використовуються 
якісь матеріали, наприклад, це можуть бути машини (сталь), літаки (легкі метали), офісні 
будівлі (скло та бетон) чи посуд (глина). Галузь виробництва записується в блокноті. Під 
надписом малюються чотири кола: в першому колі студенти розміщують матеріали, які їм 
знайомі, а в інших – цілком відмінні від них матеріали. У прикладі з машинами це можуть 
бути вода, килими та гума. Потім, працюючи в невеликих групах, студенти 
продивляються матеріали, які вони виписали та розмірковують про те, як можна виробити 
даний продукт з цих матеріалів. Під час виконання цієї вправи важливо порадити 
студентам не намагатися бути систематичним, а дозволити вільно текти думкам. Це може 
бути відмінним способом винайти нову машину (з незвичних матеріалів) з декількома по-
справжньому новими функціями. 

Такі вправи викликають у студентів почуття задоволення, оскільки дають їм 
можливість перевірити свої творчі можливості, проявити свою індивідуальність, 
застосувати свої знання в нестандартній ситуації, подивитися на себе з іншої точки зору. В 
той же час необхідність творити стимулює студентів до набуття нових знань, у них 
підвищується інтерес до фахових дисциплін. Студенти переконуються в необхідності 
долати певні труднощі для досягнення позитивного результату. 

Наприкінці вивчення спецкурсу „Творча самореалізація інженера” студенти 
складають індивідуальні програми вдосконалення власних творчих якостей та підвищення 
творчого потенціалу, які включає діагностичний та розвиваючий блоки. На 
діагностичному етапі за допомогою тестів студенти перевіряють власні особистісні якості, 
які характеризують творчу особистість. З цією метою використовується методика 
вивчення творчої особистості, запропонована В.Алфімовим, М.Артемовим та Г.Тимошко 
[2]. На етапі планування свого розвитку студент визначає, яких саме складових 
характеристик творчої особистості йому бракує, і разом із викладачем намічає шляхи 
вдосконалення цих якостей.  

Підсумовуючи, зазначимо, що процес цілеспрямованого формування у майбутніх 
інженерів потреби у творчій самореалізації у ВТНЗ має починатися зі спеціалізованого 
курсу „Творча самореалізації інженера”, який допоможе актуалізувати зазначену потребу 



 113 

та надасть поштовх до подальшого підвищення рівня її сформованості. Подальшої 
розробки потребують інші педагогічні умови, які сприяють формуванню потреби 
особистості у творчій самореалізації, як то створення творчої атмосфери у педагогічному 
процесі ВТНЗ та застосування студентами рефлексивного аналізу власної творчої 
діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА 

ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ МОВНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Розвиток пізнавальної активності, творчих можливостей дітей безпосередньо 
пов’язані з удосконаленням підготовки майбутніх учителів, їхньої професійної 
майстерності й творчої активності, що є змістом даної статті.  

Сучасна початкова школа, реалізуючи виховні, загальнонавчальні і розвивальні 
функції., покликана забезпечити подальше становлення особистості дитини. Важливими 
результатами цієї ланки освіти,  як зазначено у програмі, є повноцінні читацькі, 
мовленнєві уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і 
залежностях, здатність до творчого самовираження, уміння виконувати творчі 
завдання.[4] 

Успішне вирішення цих завдань, розвиток пізнавальної активності, творчих 
можливостей дітей безпосередньо пов’язані з удосконаленням підготовки майбутніх 
учителів, їхньої професійної майстерності й творчої активності.  

Творчість є предметом аналізу багатьох учених. Форми і методи розвитку творчої  
особистості у навчально-виховному процесі розкриваються у роботах Ш.Амонашвілі, 
С.Логачевської, О Савченко, В.Сухомлинського та інших. 

Значна частина сучасних досліджень присвячена професійному становленню 
вчителя в умовах вищих педагогічних навчальних закладів (В.Бондар, Н.Кузьміна, 
О.Мороз), удосконаленню педагогічної майстерності майбутніх учителів (Є.Барбіна, 
І.Зязюн), дослідженню творчої особистості вчителя, основних його рис, діяльності з 
формування творчої особистості учня (Ю.Бабанський, В.Загвязінський, В.Кан-Калик, 
Н.Кузьміна, Р.Скульський). 

Підвищення якості професійної підготовки кадрів для початкової школи включає 
формування мовної особистості вчителя, який володіє мовою, сучасними методами і 
прийомами її викладання та розвитку мовлення молодших школярів, оскільки серед 
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предметів початкового шкільного курсу вирішальна роль у навчанні, вихованні і розвитку 
особистості  належить рідній мові,  якому притаманна творчість як вища форма активності 
та самостійної діяльності.  

Мета нашої статті – розкрити окремі аспекти розвитку творчого  потенціалу 
студентів – майбутніх спеціалістів початкової ланки освіти -  у процесі засвоєння ними 
сучасної української літературної мови і методики її викладання у початковій школі.  

Важливою складовою професійної компетентності вчителя початкових класів є 
лінгвістична підготовка, яка передбачає свідоме і творче володіння мовознавчою теорією, 
практичними уміння й навичками різноаспектного аналізу мовних явищ  усіх підсистем 
мовної системи з урахуванням їх когнітивних, комунікативних і функціональних 
можливостей, формування високої культури усного і писемного мовлення, відчуття слова, 
мовної інтуїції, дару слова, уміння користуватися всіма засобами мови в різних сферах 
суспільної діяльності. Це означає, що в процесі вивчення лінгвістичних дисциплін на 
факультеті початкового навчання, передусім курсу сучасної української літературної 
мови, пріоритетним завданням є засвоєння мови не  лише як засобу спілкування, а й як 
найважливішого джерела формування інтелекту, духовно-емоційної сфери особистості, її 
пізнавально-творчих можливостей.  

Значне місце у формуванні лінгвістичної компетентності майбутніх учителів 
відводиться системі вправ і завдань пошукового-творчого, функціонально-
комунікативного, когнітивно-розвивального характеру.  

Наведемо систему завдань до змістового модуля ”Морфеміка і словотвір“, 
дидактична мета якого – засвоєння студентами основних лінгвістичних понять розділу: 
морфема, типи морфем, непохідна і похідна основи, твірна основа, словотворчий формант, 
словотвірне значення, словотвірний тип, способи словотворення, словотвірне гніздо. 

Відповідно до мети студенти повинні розрізняти об’єкт і предмет морфеміки і 
словотвору, засвоїти основні властивості морфеми та лінгвістичну сутність і функції 
різновидів морфеми, знати дефініції термінів, що стосуються словотвору, суть кожного 
способу словотворення, а також роль морфем у семантичній структурі слова і загальній 
семантиці висловлювання. 

На основі відповідної наукової інформації у майбутніх учителів початкових класів 
виробляються такі професійні уміння і навички: розрізняти змінні й незмінні слова, 
визначати їх морфемну будову, давати характеристику морфем; визначати варіанти 
морфем, з’ясовувати причини їх появи; добирати споріднені слова, групувати лексеми за 
спільними морфемними ознаками, розмежовувати омонімічні морфеми; визначати основу 
слова, її ознаки, пояснювати зміни в морфемній будові слова; розрізняти похідні і 
непохідні слова, мотивовану і мотивуючу основу; визначати твірну основу і словотвірні 
форманти, їх продуктивність, частотність і регулярність у вживанні; визначати способи 
творення похідних слів, утворювати слова; робити словотворчий аналіз слова тощо. 

Дидактичні вимоги до засвоєння такого важливого розділу  (розділ ”Будова слова“ 
вивчається у шкільному початковому  курсі української мови)  зумовлюють і відповідну 
організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів: опрацювання лекційного 
матеріалу, пошук додаткової наукової інформації у рекомендованих джерелах, робота з 
довідниковою літературою, узагальнення наукових відомостей у формі опорних схем, 
таблиць, лінгвістичних повідомлень, виконання пошуково-дослідницьких та творчих 
завдань на основі мовного матеріалу тощо. 

Зокрема, у процесі засвоєння модуля  ”Морфеміка і словотвір“ застосовуємо 
дослідження-пошук, творче спостереження з елементами аналізу, науковий коментар, 
творче аргументування.  конструктивні і комунікативні вправи, аналіз тексту тощо. 
Наведемо зразки окремих вправ і завдань, спрямованих на засвоєння науково-теоретичної 
інформації та вироблення практичних умінь і навичок. 

Тема 1.Морфеміка. 
•  Запишіть речення. Підкресліть повнозначні слова. З’ясуйте, які з них є об’єктом 
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морфеміки, а які словотвору. Дайте обґрунтовану відповідь на питання: ”Що єднає і 
розмежовує морфеміку і словотвір?“ 

1. Правдивим будь, а за правду й Божий закон не відмовляйся навіть голову 
покласти, тоді й зачислить тебе Господь до святих. 2. Не осуджуй брата навіть 
подумки,  пам’ятай про власні гріхи, тоді й тебе Бог не осудить (Лука Жидята). 

•  Побудуйте аргументоване лінгвістичне повідомлення ”Морфема як одиниця 
мови“ на основі таких висловлювань: 

а) Якщо слово подібне до будинку з кубиків, то морфеми - кубики, а звуки - 
матеріал, з якого їх роблять. Для того, щоб побудувати будинок із кубиків, треба мати 
готові кубики. Який же висновок випливає з того, що слова будуються з морфем? Це 
значить, чи будемо ми вивчати будову слова, розкладаючи його на складові частини, чи 
будувати нові слова, ми повинні мати справу з морфемами (О. Земська). 

б) Морфеми - типові деталі слів. Вони повторюються із слова в слово, і тому їх 
вигідно запам'ятати, щоб легко впізнавати в нових, невідомих словах - і, відповідно, 
розуміти ці слова (М. Панов). 

в)Морфема всім потрібна, і поетам, і їх читачам. І всі її поважають, як найбільш 
крихітний "атом" мови, що несе зміст (М. Панов).  

г) Морфеми - це атоми семантичної структури, тоді як слова - молекули (В. 
Русанівський). 

д) Морфема - значуща частина слова. Тому є правильним таке твердження: чим 
більше морфем у слові, тим більше в ньому "атомів" смислу, тим складніше воно за 
значенням (звичайно, тут ми маємо на увазі зіставлення однокореневих слів) (М. Панов). 

•   Запишіть речення, виділіть слова, у яких з’являються звукові варіанти морфем. 
Як вони називаються у лінгвістиці? З’ясуйте причини їх появи. 

1. Нехай ніхто в молодості не одкладає занять з філософії, а в старості не 
стомлюється зайнятися філософією: бо ж ніхто не буває ні дозрілим, ні перезрілим для 
здоров’я душі (Епікур). 2. Військових сил недостатньо для порятунку країни, але коли їх 
захищає народ, тоді вона непереможна (Б.Наполеон). 

•  Складіть опорну таблицю ”Класифікація морфем за значенням та функцією“. 
Дайте загальну характеристику типів морфем. У відповіді доцільно використайте такі 
висловлювання лінгвістів: 

а) Корінь - основна, неподільна, головна значуща частина слова. Він - головний 
виразник значення, господар слова, тоді як інші морфеми - служниці. Це він може стати 
родоначальником цілої сім'ї слів (Е. Вартаньян). 

б) Слід зазначити, що корені взагалі вередливі морфеми. Їм дуже не хочеться 
працювати у слові без морфеми-слуги (І. Вихованець). 

в) Протягом тривалого часу поодинокі корені втрачають свою силу, 
"вивітрюються" (І. Вихованець). 

г) Афікси  виступають завжди  "прив'язаними", "прикріпленими" до кореня (не 
можуть утворювати слів без допомоги інших морфем, зокрема кореня), корені ж 
можуть самостійно створювати слова (В. Горбачук).    

д) Усі ці шматочки - суфікси, префікси - дуже осмислені й працюючі члени того 
колективу, що називається слово (М. Панов). 

•  Прокоментуйте висловлювання Н. Клименко: ”Слова в мові не існують 
ізольовано одне від одного. Вони, як і люди, об'єднуються в родини“. Аргументуйте думку 
власними прикладами (5-6 рядів споріднених слів).  

•  Запишіть афоризми. Прокоментуйте їх. Випишіть спочатку змінні слова з 
непохідною основою, потім з похідною. Окремі запишіть незмінні слова.  Розберіть слова 
за будовою, дайте характеристику кореневим і афіксальним морфемам. До виділених слів 
доберіть споріднені. 

1. Яка користь бачити, не маючи смаку? Без бажання все важке, навіть найлегше. 
2. Не будь легковажний, випробовуй обережно кожне слово. Водночас давай місце йому в 



 116 

своєму серці. 3. Серце тоді насичується, коли освічується. 4. Тоді лиш пізнається 
цінність часу, коли він утрачений. 5. Як нерозумно випрохувати те, чого можеш сам 
досягти. 

•  Запишіть слова, доберіть до них антоніми, виділіть основу в кожній парі слів,  
охарактеризуйте її за ознаками: непохідна/похідна, вільна/ зв’язана. 

Ніжний, світанок, вітатися, взуватися, цікаво, наявний, закінчуючи, мир, околиця. 
•  Прочитайте. Розкрийте зміст висловлювання. Зробіть повний морфемний аналіз 

виділених слів.  
Чимало років не свідчить про тривалість життя, життя людини вимірюється 

тим, що вона зробила й відчула в ньому (С.Смайлс). 
•  Напишіть лінгвістичне міркування за поданим початком: 
Дар мовлення - велике щастя для людини. Любити свою рідну мову, гарно знати її, 

уміти користуватися нею в усьому її багатстві — це й обов'язок, і радість людини. Дуже 
важливо, щоб кожен розумів, із чого складаються слова її рідної мови, наскільки важливі 
й цікаві ці маленькі "шматочки" слів (префікси, суфікси, закінчення), про деякі іноді з 
дитинства залишається спогад як про щось нудне й мало цікаве (О. Земська). 

Вправи і завдання такого характеру забезпечують реалізацію важливого 
компонента професійної підготовки – пізнавально-інтелектуальний та творчий розвиток 
особистості, сприяють засвоєнню методики вивчення морфемної будови слова в 
початкових класах. 

Програма з української мови для 1-4 класів [4] орієнтує вчителя не тільки на 
розкриття понять розділу "Будова слова", формування у дітей умінь ділити слова на 
значущі частини, а й на ознайомлення з елементами словотворення  і мовленнєвий 
розвиток дітей. Навчальна  словотворча робота, як підкреслює М.С.Вашуленко, розвиває в 
учнів мовне чуття, уміння встановлювати структурно-семантичні зв’язки між словами, 
сприяє запам’ятовуванню значної частини морфемного багатства рідної мови, 
закономірностей і норм поєднання словотворчих елементів [1]. 

У процесі роботи над методикою вивчення морфемної будови слова у початкових 
класах необхідно навчити студентів добирати завдання, які забезпечують тісний 
взаємозв’язок лексичних, граматичних, орфоепічних, орфографічних знань, розвиток 
мовленнєвих умінь і навичок учнів.  

З цією метою на заняттях з методики викладання української мови  рекомендуємо 
розробляти вправи на ознайомлення школярів з семантикою афіксів, практичне засвоєння 
словотворчих типів, використання утворених слів у мовленні. Виконуючи такі завдання, 
студенти самостійно добирають відповідний матеріал і пропонують різні методичні 
прийоми роботи з ним, наприклад: 

1. Доберіть до поданих слів споріднені, які відповідають на питання який? 
Поясніть, як вони утворилися. 

Дерево - …, трава - …, скло - …, солома - … . 
2. Від поданих слів утворіть нові, додаючи суфікси –ичк-, -очок- : трава, вода, дуб, 

ліс, гриб. Якого значення надають утвореним словам ці суфікси? 
3. Назвіть малят тварин. (Учитель демонструє малюнки, а діти називають, 

наприклад: кошеня, тигреня, левеня, слоненя, гусеня, каченя.) Який суфікс є в усіх словах? 
4. До іменників доберіть споріднені прикметники: липа - …, каштан - …, сосна - …, 

зима - … . Як вони утворилися? 
Підтримує активність й ініціативу майбутніх фахівців добір, розробка, проведення 

ігор на словотворчому матеріалі: "Хто швидше добере слово", "Які слова про себе так 
розповідають", "Відгадай слово за описом", "Слова заблукали", "Яке слово від якого 
утворилося". 

Досвід показує, що здатність студента формулювати й виконувати такі завдання є 
важливою умовою педагогічно доцільного впливу на школярів, підвищення учнівського 
інтересу до рідної мови, розвитку мовлення. 
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Педагогічна творчість вчителя – це такий варіант його професійної діяльності, який 
забезпечує активну пошукову діяльність. Творчий учитель володіє широким діапазоном 
знань, мистецтвом впливати, будити думку, спонукати. Тому у практику підготовки 
студентів до навчання української мови молодших школярів включаємо завдання на 
аналіз матеріалу, пошук доказів, використання аргументів, які ведуть до правильних 
висновків, наприклад:         1. Чому у методиці перевага надається активним методам 
навчання? 2. Які прийоми допомагають активізувати сприймання матеріалу учнями? 3. 
Доведіть, що розумінню школярами морфеми як смислового компонента слова значною 
мірою сприяє  застосування вже в початкових класах елементарного словотворчого 
аналізу. 4. Обґрунтуйте доцільність виконання словотворчих вправ на основі зв’язного 
тексту. 5. Доведіть органічну єдність змісту і форми проведення уроку. 6. Який із 
варіантів організації діяльності учнів вам імпонує? Чому?  

Одним з аспектів  педагогічної творчості є  моделювання. Учитель має бути 
готовий до використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній 
конкретній ситуації навчання й виховання. 

У підготовці спеціалістів для початкової ланки освіти значне місце відводимо 
розвитку умінь моделювати уроки різних типів з навчання грамоти, читання, української 
мови, розвитку мовлення. Основну увагу звертаємо на осмислення сутності поняття 
діалогу в навчанні, що дозволяє формувати гуманістичну позицію майбутнього вчителя в 
організації навчання молодших школярів, допомагає  реалізувати  власний творчий 
потенціал.  

Для того щоб  студенти успішно моделювали побудову уроків, практикуємо 
порівняльний аналіз зразків різних варіантів уроків з досвіду роботи учителів,  що 
передбачає визначення результативності педагогічної діяльності, особливостей 
впровадження особистісно орієнтованого навчання. Така робота поглиблює знання 
майбутніх фахівців про діалог у навчанні, сприяє оволодінню технологією розроблення 
задуму уроку, формуванню установки на творчий підхід до розв’язання проблем 
педагогічного процесу в спільній діяльності з учнями. 

Дослідження проблеми дозволило визначити, що розвиток творчої особистості 
студента як суб’єкта педагогічної взаємодії можливий за умови здійснення активного 
(інтерактивного) навчання, тому у процесі мовно-методичної підготовки  майбутнього 
вчителя значну увагу приділяємо застосуванню активних засобів і форм навчання. 
Покажемо це на фрагментах проведення занять з методики викладання української мови, 
на яких використовуємо рольові ігри, моделювання ситуацій, спільне вирішення 
проблеми. 

1. Тема. Методика ознайомлення першокласників з елементами фонетики у період 
навчання грамоти. 

Для актуалізації знань студентам пропонуються творчі завдання  для роботи в 
малих групах, наприклад: 1. Висвітліть особливості врахування нових принципів 
організації навчального процесу на уроках читання і письма. 2. Розкрийте доцільність 
використання наочності з наведенням конкретних прикладів. 3. Доберіть вправи для 
закріплення вивченого матеріалу. Обґрунтуйте їх доцільність. 4. Показати приклади 
реалізації на практиці провідного принципу звукового аналітико-синтетичного методу. 

Обрані заздалегідь експерти з кожної групи, аналізуючи представлені фрагменти,  
оцінюють рівень теоретичних знань майбутніх спеціалістів, їхні практично-методичні 
уміння, необхідні для формування і розвитку творчих умінь учнів початкових класів.  

Стимулює діяльність студентів складання рекомендаційної пам’ятки  для 
майбутніх учителів щодо ознайомлення першокласників з елементами фонетики. 

2. Тема. Побудова фрагментів уроків читання і письма у букварний період.  
 Заняття проводиться у формі науково-методичного семінару вчителів "Формування 

початкових умінь читати і писати", на якому майбутні спеціалісти мають можливість   
висловити свої міркування щодо ефективності методів, прийомів, форм навчання грамоти, 
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продемонструвати розроблені фрагменти, взяти участь в обговоренні пропонованої 
роботи. Засвоєнню матеріалу, стимулюванню праці студентів, виробленню умінь 
відстоювати власну думку, ґрунтовно пояснювати доцільність тієї чи іншої дії сприяє 
використання проблемних завдань, інтерактивних прийомів "Асоціативний кущ", 
"Мікрофон", "Займи позицію" тощо. 

3. Тема. Структура і методика проведення уроків української мови. 
Обговорення проблеми "Яким має бути сучасний урок української мови" 

відбувається у вигляді "круглого столу", на якому студенти визначають завдання уроків 
рідної мови, висвітлюють етапи, які охоплює сучасний урок, вимоги до нього, яких має 
дотримуватися вчитель, зміст роботи на кожному етапі, висловлюють свої думки про 
використання нестандартних форм роботи, ознайомлюються з нововведеннями, які 
застосовуються в практиці початкової школи. 

Під час моделювання фрагментів уроків у малих групах майбутні фахівці 
виступають в ролі вчителя, діляться педагогічними знахідками, демонструють цікаві 
форми роботи. 

Розвитку творчих здібностей студентів сприяють і завдання такого типу:   1. Якою, 
на вашу думку, має бути підготовка учителя  до уроку рідної мови?  

2. Доберіть завдання для учнів відповідно до рубрик: "Збагачуємо інтелект учнів", 
"Відгадайте слова", "Народ скаже, як зав’яже". 3. Об’єднайтеся в групи. Обговоріть 
проблему "Яким я хочу бачити урок рідної мови" з позиції учня, вчителя, студента-
практиканта. 

Апробація запропонованих завдань і форм роботи у процесі мовно-методичної 
підготовки майбутнього вчителя  показала, що включення студентів в активну діяльність 
розкриває специфіку роботи вчителя, сучасні підходи до вивчення української мови, 
створює умови для пошукової, дослідницької творчості, сприяє професійному 
становленню спеціалістів початкової школи. 

Література: 
1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод. посіб. – 

К.: Освіта, 2006. – 268 с. 
2. Педагогічна майстерність /За ред. І.А.Зязюна. – К., 2004. – 422 с. 
3. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Укл. Н.В.Гузій. – К.: ІЗМН, 

2000. – 168 с. 
4. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. К.: "Початкова 

школа". – 2006. – 432 с. 
 
 
УДК 371. 132                                          Киричок І.І.  

 
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 
 

У статті розглядається формування вміння та навичок асертивної поведінки на 
шляху професійного становлення. 

Проблема асертивної поведінки у психолого-педагогічній науці досить не нова. 
Окремі її  аспекти  порушували зарубіжні, російські, українські психологи,    зокрема: 
Вольпе Д., Бабяк Т., Горбунов О., Лобейко Ю., Лисяк Л., Мерзлякова О., Нагорна Т., 
Пєтухов В., Філіппова Л., Щератюк Б. та ін. Усі психологи одностайні в тому, що ця 
проблема тісно пов’язана з формуванням «образу Я», самоактуалізацією, Я-концепцією, 
самоставленням.  

Асертивність – уміння людини гідно поводитися, наполегливо відстоюючи свою 
думку, не зневажаючи прав інших   [7, с.32]. 
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Розглянути проблему асертивності в педагогічній площині вважаємо завданням 
першочергової важливості, тим більше, що зміст дисципліни «Основи педагогічної 
майстерності» спрямований на  самопізнання та самовдосконалення майбутніх вчителів. 
Формування вмінь та  навичок асертивної поведінки є  дуже важливим на шляху 
професійного становлення. Якщо у вчителя адекватна самооцінка,  у нього 
розвиватиметься педагогічна рефлексія,  він зможе ефективніше налагодити з учнями 
комунікативну взаємодію, побудовану на діалозі, зможе використовувати 
поліфункціональність оцінки в реалізації творчого потенціалу учнів, прогнозувати 
результати використання тих чи інших методів та прийомів, корегувати свою діяльність, 
гармонізувати свій внутрішній стан, використовувати навички  психофізичної 
саморегуляції, конструктивно розв’язувати конфлікти.  

Визнати неусвідомлювані страхи й свідомо спробувати подолати їх  - єдиний 
спосіб впоратися з проблемою меншовартісності, яка все дедалі набуває глибинніших 
масштабів для сучасного вчителя, соціально незахищеного та іноді безпорадного в доборі 
виховних впливів на учнів.  

Зарубіжний психолог Джозеф Вольпе (прибічник біхевіоризму) провів дослідження 
невпевненості, спрямовані на формування і подолання страхів. Механізмами подолання 
страхів є рецикрокне гальмування, при якому в ситуаціях, які викликають страх, 
формується реакція, яка протилежна страху й повністю його придушує. Для подолання 
соціальних страхів у якості таких протилежних реакцій використовуються релаксація або 
асертивна поведінка, спрямована на активне обстоювання своїх прав. При релаксації 
людина вчиться розслаблятися, поки реакція страху не зникне.  Релаксація – 
цілеспрямоване зміщення фокусу уваги з дисфункціональних способів поведінки чи 
руйнівних думок на ту поведінку, яка не пов’язана зі страхом [4, с.115].  

Під керівництвом психолога Зімбардо було виявлено зв'язок між низькою 
самооцінкою, невпевненістю у собі й навпаки високою самооцінкою і впевненістю. 
Психологи вважають, що невпевненість у собі ґрунтується на відсутності любові до себе, 
що образ «Я» такої людини складається з негативних характеристик, що невпевнені люди 
не ставляться до себе як до цінності [2, с.70]; [4, с. 107]. Працюючи з такими студентами 
потрібно змінювати їх образ Я, ставлення до самого себе. Невпевненій особистості 
потрібно, на наш погляд,  розширити межі уявлень про себе, знайти в собі не тільки 
негативні, але й позитивні якості, прийняти себе такими, як ми є насправді, нарешті 
полюбити себе. Описи власної невпевненості включають розповіді студента про себе, 
незадоволеність собою, постійне порівняння себе з іншими, низьку самооцінку.  

З метою подолання власної невпевненості, формування вмінь та навичок 
асертивної поведінки майбутніх вчителям під час вивчення курсу «Основи педагогічної 
майстерності» пропонуються різноманітні техніки, вправи, ігри. Під час виконання  
окремих вправ студент відшукує в собі те, що він може робити краще за інших. Ще один 
приклад – ведення записів, у яких йде мова про все, що відбулося (позитивне)  впродовж 
певного часу, всі досягнення людини й успіхи. Це вправа, де студент дивиться у люстерко 
і описує те, що йому не подобається у собі, знаходить не менше 20 привабливих рис, 
працюючи над тим, щоб підкреслити ці свої достоїнства. Доцільними будуть також 
вправи на визначення різних аспектів «Я»: бажане, небажане, «Я» в минулому, «Я» в 
майбутньому, «Я» у різних сферах життя. Ці вправи спрямовані на усвідомлення 
студентів своєї індивідуальності, відмінності від інших людей, які  вчать відкрито 
повідомляти про свої почуття, бажання, думки, використовуючи Я-висловлювання. Існує 
ще багато прийомів, спрямованих на зміну власного «Я», ставлення до себе, але всі вправи 
спрямовані на те, що майбутній вчитель сприймав себе такими, як він є, збільшивши 
кількість у власному образі «Я» достоїнств.  

Усі підходи до формування навичок асертивної поведінки будуються на тому, що 
людині потрібно змінити свою поведінку, свій образ Я. Невпевнені завжди сумніваються у 
тому, чи правильно чинять, як їх поведінку будуть сприймати діти в класі. Залежність від 
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думки інших, на думку американського психолога Генрі Клауса, вказує на незрілість 
людської особистості. Впевненість – ознака дорослої людини, здатного будувати 
рівноправні стосунки з іншими і приймати відповідальність за власне життя.  

Асертивна поведінка ґрунтується на таких особливостях: здатності установлювати 
стосунки з іншими людьми, вміння визначати свої межі, тобто знати різні прояви власного 
«Я», свої можливості, інтереси, риси характеру, свої стандарти, цінності, переконання, 
здатність відрізняти себе від інших людей, розуміючи їх несхожість  на себе; розвиток 
уявлень про добро і зло.  

Саме наявність власної внутрішньої системи цінностей, чітких уявлень про добро й 
зло, які не піддаються впливам суперечливих думок, є фундаментом для вибудування 
власної поведінки, стосунків з іншими людьми, оцінки себе як особистості. Невід’ємним 
атрибутом добра є подолання власного егоцентризму. Тому тільки тоді, коли людина 
перестає турбуватися про себе, про свій імідж, починає розвивати в собі добрі стосунки з 
оточуючими, вона долає  невпевненість. Форми поведінки, спрямовані на придушення 
інших з метою подолання власної невпевненості, є показниками залежності такої людини 
від інших  (невміння будувати рівноправні стосунки) і можуть розглядатися як форма 
захисту власного Я. (Модель спілкування Китайська стіна, Монблан, стиль керівництва - 
авторитарний). Усі переживання невпевненого вчителя пов’язані з уявленнями стосовно 
того, як до нього  поставляться інші, як він буде виглядати в очах дітей.  Людям іманентна 
основна базова потреба -  усвідомлення власної унікальності й цінності. У невпевнених 
людей не задоволена потреба у визнанні їх з боку інших (або у реальності або  в їх 
уявленнях). Саме тому розвиток любові до себе розглядається як одне з важливих 
напрямів  допомоги при формуванні навичок асертивної поведінки.  

Асертивність тісно пов’язана з формуванням Я-концепції. Змінивши сприйняття 
людини самої себе, покращивши рівень вираженості та адекватності її самооцінки, 
привівши у відповідність домагання з можливостями, тобто гармонізувавши Я-концепцію, 
ми можемо вплинути на установки, на готовність поводитися певним чином, тобто 
змінити лінію поведінки. Я-концепція – цілісний, не позбавлений внутрішніх 
суперечностей образ власного Я, що виступає як  ставлення до самого себе, включає 
компоненти: когнітивний: самопізнання, емоційний – самоповага, оціночно-вольовий – 
прагнення підвищити самооцінку, завоювати самоповагу. Структура специфіки ставлення 
особистості до свого Я впливають практично на всі аспекти поведінки людини, відіграють 
найважливішу роль у міжособистісних стосунках, у пристосуванні людини до 
навколишнього середовища, і впливають на її психічне здоров’я, на тривалість її життя. 
Люди, які відчувають себе небажаними, недостойними, діють відповідно. Особи, які 
мають девіантну Я-концепцію, мають тенденцію до девіантної поведінки. Знання про те, 
як людина себе сприймає, може допомогти з метою його оцінювання. Важливо 
коректувати Я-концепцію.  

Слід зазначити, що уміння, необхідні для формування навичок асертивної 
поведінки у майбутніх вчителів, розподілені  відповідно до 4 етапів: 

І етап 
1. Сприймати свої особистісні якості, стан у поведінці. 
2. Спостерігати за своїм спілкуванням, діяльністю. 
3. Аналізувати свою поведінку. 
4. Визначати ближню і дальню перспективи діяльності на основі діагностики образу 

«Я-реального» і співвіднесення його з професійно-значимими якостями і майбутньою 
діяльністю. 

5. Коректувати ціль діяльності. 
6. Прогнозувати поведінку з різними групами людей (учнями, батьками, 

майбутніми колегами). 
ІІ етап  
1. Визначити послідовність дій при досягненні поставленої мети своєї особистості. 
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2. Співвідносити свою діяльність з діяльністю членів групи. 
3. Вибирати найбільш ефективні технології, засоби, методи у досягненні 

поставленої мети. 
4. Прогнозувати ймовірні майбутні результати і внутрішні перешкоди. 
5. Використовувати чужі ідеї для реалізації власних цілей. 
ІІІ етап 
1. Самоконтроль за ходом роботи, спрямований на досягнення поставлених задач у 

ставленні до своєї особистості, групи. 
2. Реалізувати лідерський рівень комунікації, який ґрунтується на співробітництві. 
3. Протистояти маніпуляціям, обстоювати свою позицію. 
4. Діяти у ситуаціях конфлікту і загрози ризику. 
5. Вийти вчасно з конфлікту. 
6. Формування вмінь самопрезентації, налагодження  взаємовідносин з майбутніми 

учнями. 
4 етап 
1. Аналізувати результати діяльності. 
2. Визначати ступінь вирішення поставленої задачі. 
3. Установлювати причини, які прискорюють  чи гальмують досягнення мети. 
4. Визначати появу нової якості чи її змісту. 
Нами проведене дослідження, яке дало змогу встановити, що переважна більшість 

студентів мають досить низький рівень сформованості навичок асертивної поведінки. У 
дослідження брало участь 113 опитаних студентів філологічного, фізико-математичного 
та історико-юридичного факультетів Ніжинського державного університету. 

Результати тесту на діагностування рівня асертивності у майбутніх вчителів 
засвідчили, що за позицією А, який визначав рівень довіри людини до себе і внутрішню 
готовність бути у житті самим собою: низькі показники виявили  32 % респондентів, 
високий рівень – 68 % респондентів. Отже, більша частина майбутніх вчителів мають 
уявлення про асертивність, але не часто користуються нею в житті, відчувають 
незадоволеність в житті собою. За позицією Б  (власна позиція в житті) визначені такі 
показники:  47 % студентів показали низькі показники активної життєвої позиції,   19 % 
респондентів показали високий рівень активної життєвої позиції, але не достатню 
гнучкість поведінки. За позицією реалістичності самооцінки 21 % студентів виявилися з 
низькими показниками реалістичності самооцінки. У них є гарні шанси опанувати 
асертивність, оскільки вони мають адекватну самооцінку,  49 % - високі показники, що 
свідчить про нещирість поведінки респондентів, переоцінку себе; 30 % виявили середні 
показники (наявна усередненість проявів реалістичності самооцінки з неявно вираженою 
тенденцією).  

Майбутнім вчителям пропонувалося за 10-бальною шкалою оцінити  свої 
особистісні якості: впевненість, щирість, здатність подобатися, вміння переконувати,  
впертість, байдужість, агресивність, залежність від думки оточуючих. 

Відповідно до результатів тестування було встановлено, що впевненими у собі є 
лише 18 % опитаних, які визначили впевненість у собі на 7-8 балів, решта опитаних – на 
3-5 балів. Щодо залежності від думки оточуючих, то встановлено, що в 80 % опитаних 
вона представлена від 7 до 10 балів, у 10 % - 3 бали , у 8 % - 5 балів.  

Студентам пропонувалося заповнити бланк-опитувальник «Моя самооцінка», у  
якому 32 судження, з проводу яких можливі 5 варіантів відповідей. У результаті 
дослідження виявлено, що 68 % студентів мають низький рівень самооцінки, за яким 
людина болісно сприймає критичні зауваження на адресу, намагається зважати на думку 
інших і страждає від комплексу неповноцінності;  14 % студентів показали середній 
рівень самооцінки; 16 % студентів виявилося високий рівень самооцінки, правильно 
реагують на зауваження і рідко піддають сумніву власні дії.  
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Було проведено діагностування самоактуалізації особистості (А.Лазуткіна в 
адаптації Н.Калініна) згідно з яким пропонувалося з 100 тверджень обирати той варіант 
відповіді, який узгоджений з уявленнями студента про себе. Обробка результатів 
здійснювалася за 11 позиціями, зокрема: орієнтація в часі, цінності, погляд на природу 
людини, потреба в пізнанні, креативність, автономність, спонтанність, аутентичність, 
аутосимпатія, контактність, гнучкість у спілкуванні. У результаті дослідження 
встановлено, що аутосимпатія виявлена на 70 % лише в 10 % респондентів, на 50 % у 32 % 
опитаних, на 30 % у 28 % опитаних. Високий рівень аутентичності виявлено у 26 % 
опитаних (на 50-70 %). Гнучкість у спілкуванні на 30 % виявляється у 36 % респондентів, 
на 50 % у 29 % респондентів, на 25 % у 27 % респондентів, на 10 % у 9 %. Тобто, середній 
рівень гнучкості у спілкуванні виявлено у третини студентів, у решти – низький і дуже 
низький рівень гнучкості.   

У тренінгу асертивної поведінки при вивченні курсу «Основи педагогічної 
майстерності» викладач і студент разом обговорюють, яка поведінка буде найбільш 
доцільною у відповідних ситуаціях, коли студент відчуває невпевненість у собі. Після 
обговорення можливих способів поведінки у складних для нього ситуаціях проводиться 
репетиція вербальної і невербальної поведінки, яка виражає впевненість. Далі більш нові 
форми поведінки відпрацьовуються у більш нових життєвих обставинах.  

У процесі викладання курсу «Основи педагогічної майстерності» для майбутніх 
вчителів було розроблено комплекс вправ на формування навичок асертивної поведінки. 
Серед вправ найбільш доцільними визначено такі: «Мої сильні й слабкі сторони» (тема 
заняття «Майстерність вчителя у використанні способів комунікативного впливу: 
переконання та навіювання»).  Мета: розвиток адекватної самооцінки. Ведучий дає 
учасникам гри завдання: скласти список своїх сильних і слабких сторін. При цьому він 
зазначає, що тільки людина сама може вирішувати, є ваші слабкі сторони вашими 
недоліками, чи ні. Якщо студент вирішить, що це недолік, йому пропонується подумати, 
як його можна позбутися. Якщо виявиться, що  список сильних сторін студента менший, 
ніж слабостей, то висувається припущення про те, що, можливо, він був надто 
самокритичним. Проголошується правило: не критикувати себе більше, ніж би стали 
критикувати свого друга. Доброту співчуття потрібно виявляти у ставленні до самого 
себе. Якщо їх немає, то що ви можете запропонувати іншим? Постійно знаходячи 
недоліки в собі, неважко їх відшукати в інших. Кому потрібен такий друг? Порівняйте 
списки, щоб мати чітке уявлення про себе. 

Вправа «Концентричні кола» (Тема заняття: «Конфлікт у педагогічному процесі та 
шляхи його подолання»). Мета: розвиток самосвідомості, самоповаги. Учасники, 
розбившись на пари, об’єднуються у групи. Перша група створює внутрішнє коло, а інша 
– зовнішнє. Всі повертаються один до одного обличчями. Учасники, спілкуючись в парах, 
продовжують незакінчені речення: 

1. Мені подобається у моїй зовнішності... 
2. Мої найбільші досягнення... 
3. Мені б хотілося б... 
4. Моя ціль в житті... 
5. Ти досягнеш своєї мети, тому що.. 
Доцільним вважаємо упри вивченні цієї теми аналіз педагогічних ситуацій з 

використанням техніки «Я-висловлювання», прийомів етичного захисту. Індивідуальні 
завдання: інформування «Як навчитися бути асертивним», «Чому нам важко сказати ні? », 
складання правил асертивності, «Як діяти у ситуаціях напруження, тиску ?» та ін. 

Мозковий штурм «Чому нам важко сказати ні ?» буде ефективним при вивченні 
теми «Причини маніпулятивної поведінки у спілкування. Шляхи захисту від 
маніпуляцій». Мета: усвідомлення учасникам ситуації невпевненої поведінки в ситуаціях 
тиску з боку оточення. За допомогою мозкового штурму учасники називають причини 
невміння впевнено сказати «ні» в ситуації психологічного тиску з боку оточення. 
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Причинами визначено такі: незручно; страх погіршити стосунки з людиною; почуття 
меншовартісності; страх залитися самотнім; небажання протистояти; невпевненість у 
власних переконаннях; незнання власних потреб, бажань, інтересів; «інші подумають, що 
мені байдуже». Окрім того, важливим буде ознайомити майбутніх вчителів з кодексом 
асертивності. Зміст його є таким: ти маєш право: на повагу оточуючих; самому 
вирішувати, що тобі потрібно; просити те, що тобі необхідно; мати свою думку; плакати; 
робити помилки; сказати «ні», не почуваючи себе винним, заявляти про свої потреби; 
встановлювати свої власні пріоритети; висловлювати свої почуття; висловлювати на свою 
користь, не почуваючи себе егоїстом; змінювати свою думку; не залежати від схвалення 
інших. По мірі того, як ми вправляємося у висловлюваннях твердого «ні», наше «так» стає 
більш щирим. Якщо ми говоримо «так» будь-чому, ми робимо це не зі страху, а з 
ввічливості, і не  в силу звички. Ми маємо на увазі те, що говоримо. А головне, наше 
оточення приймає кожне ваше «ні» серйозно і з розумінням. Конструктивній відмові 
можна навчитися, дотримуючись таких правил: зразу займіть визначену позицію, не 
придумуйте «поважні причини»; повторюйте своє «ні» знову і знову, без пояснення 
причин і виправдовувань; спробуйте зайняти іншу позицію і сказати партнерові: «Чому ти 
на мене тиснеш?»; відмовтеся продовжувати розмову («Я не хочу про це говорити»); 
запропонуйте компроміс чи альтернативний варіант. 

З метою формування навичок асертивної поведінки у курсі «Основи педагогічної 
майстерності» доцільною буде вправа «Я-повідомлення» (тема «Педагогічний такт як 
стратегія поведінки у спілкуванні»). Майбутні вчителі  об’єднуються в пари. Перший 
учасник звинувачує у чомусь іншого, створюючи ситуацію конфлікту. Другий реагує 
різними способами: вибачається (з позиції жертви); використовує «ти-повідомлення» для 
звинувачення у відповідь; використовує «Я-повідомлення».  

Потім студенти обмінюються ролями й вигадують нову ситуацію та варіанти 
рішень. Група аналізує побачене, використовує критерії відповідності поведінки заявленої 
позиції, правильність використання прийому «Я-висловлювання», його доцільність у 
певній ситуації.   

Отже, асертивній людині властиві таки характеристики: вільно висловлює свої 
почуття, думки, може спілкуватися на рівних, це спілкування завжди щире, відкрите, 
активна орієнтація в житті, вона добивається того, чого бажає, самоповага, людина 
приймає обмеження, проте незважаючи на це, намагається щось зробити, щоб не втратити 
шанс, підтримує свою самоповагу. Запропонований комплекс вправ, на наш погляд, є 
першим кроком на шляху до вирішення цієї складної багатоаспектної проблеми. 

Дослідження не вичерпує всіх аспектів  проблеми формування вмінь та навичок 
асертивної поведінки, розкриваючи простір для подальших наукових пошуків, зокрема 
проведення експериментального дослідження, яке дасть змогу визначити рівень 
сформованості навичок асертивної поведінки у експериментальній та контрольних групах. 
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УДК 37.032 Медведєва О.А. 

 
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ  
 
У статті аналізується вплив корпоративної культури ВНЗ на потреби в 

самореалізації та творчому розвитку студентів. Наведені результати дослідження 
корпоративної культури студентської групи. Показано, що в групах з високим рівнем 
корпоративної культури такі високі цінності як самореалізація і творчість мають 
найвище значення. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах від працівників практично усіх сфер 
діяльності вимагається високий рівень творчої активності, уміння швидко орієнтуватися в 
нових технологіях і адаптуватися до них, дієво використовувати отриманні знання в 
професійній діяльності. При підготовці фахівців вищої кваліфікації реалізація цих вимог 
об’єктивно вимагає формування спеціаліста як творчої особистості. Це відображено і у 
Національній доктрині розвитку освіти [1]. Основною метою державної політики в галузі 
освіти є створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного 
громадянина України.  

Головна роль у цьому процесі належить вищій школі. Відтворення 
інтелектуального та духовного потенціалу народу, вихід вітчизняної науки, техніки і 
культури на світовий рівень значною мірою залежить від того, наскільки ефективно у 
вищій школі формується нині творчий потенціал інженерів, конструкторів, технологів, 
керівників виробництва, вчених, педагогів лікарів і працівників культури. Сьогодні вища 
школа несе пряму відповідальність за кадрове забезпечення науково-технічного прогресу, 
підвищення ефективності суспільного виробництва, духовного життя, розвитку науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань формування творчої 
особистості займалися такі вчені-педагоги як В. Алфімов [2, 3], В. Вербець [4], І. Волощук 
[5], С. Сисоєва [6], В. Стрельніков [7] та ін. У їхніх працях підкреслюється, що для плідної 
професійної діяльності, крім глибоких знань, також потрібне розвинене творче мислення, 
здатність по-новому бачити звичайне та встановлювати асоціативний зв'язок з дійсністю, 
уміння долати заангажованість і функціональну фіксованість. 

На жаль, поза увагою науковців залишився один вельми важливий чинник впливу 
на формування потреби в самореалізації та творчому розвитку студентів - це 
корпоративна культура ВНЗ. Адже саме корпоративна культура ВНЗ впливає на процес та 
якість навчання, викликає потребу в розвитку дослідницької роботі, яка сприяє розвитку 
творчих здібностей, формує цінності та комунікативні здатності студентів. 

Ціль статті. Мета даної статті є дослідження впливу корпоративної культури ВНЗ 
на розвиток потреби у самореалізації та творчого потенціалу студентів. 

Основній матеріал дослідження. Одним із об’єктів корпоративної культури ВНЗ є 
корпоративна культура студентської групи. Нами було проведено дослідження 
корпоративної культури студентських груп в Донбаської державної машинобудівної 
академії (ДДМА). В табл. 1. наведені значення узагальненого показника корпоративної 
культури та значущість високих цінностей студентських груп. 
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Цінності є ключовим елементом корпоративної культури будь-якої організації. На 
їх основі виробляються норми і форми поведінки, від них залежить згуртованість 
співробітників, формується єдність поглядів та дій, а отже забезпечується досягнення 
цілей організації. 

З точки зору аксіології, система цінностей виражає змістовне відношення людини 
до соціальної дійсності і в цій якості визначає мотивацію його поведінки, робить істотний 
вплив на всі сторони його діяльності. Як елемент структури особи ціннісні орієнтації 
характеризують внутрішню готовність до здійснення певної діяльності по задоволенню 
потреб і інтересів, вказують на спрямованість її поведінки. Згідно з теоріями А. Маслоу, 
Д. Мак-Клеланда, Е. Фрома до високих цінностей, які визначають поведінку людини, 
відносять досконалість в роботі, творчість, користь для суспільства, самореалізацію та 
досягнення цілей. 

Розглянемо відмінності у ціннісних орієнтаціях груп. Відносне число респондентів, 
які вважають відповідні цінності високозначущіми (бали 8, 9, 10) стосовно досконалості в 
роботі коливається від 0,4 до 1,0, творчості – від 0,1 до 0,7, користі суспільству – від 0,2 до 
0,6, самореалізації – від 0,5 до 0,8 і досягнення цілей – від 0,7 до 1,0. В більшості випадків 
групи, що є «кращими» за однією цінністю, мають достатньо високі показники і за 
іншими, хоча кожній групі притаманні свої особливості. Так, наприклад, група Г – це 
група з яскраво вираженою орієнтацією на досягнення досконалості в роботі, на 
якнайповнішу самореалізацію в процесі трудової діяльності. За прийнятою нами 
трудовою типологією [8] – це «майстри». Приємно те, що свою працю студенти планують 
скерувати на користь суспільства. 
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Таблиця 1 -  Зведені дані про  корпоративну культуру студентських груп 

Значущість високих цінностей 
Узагальнений 
показник 

корпоративно

ї культури 

Узагальнений 
показник 
значущості 
високих 
цінностей Досконалість 

в роботі 
Творчість Користь для 

суспільства 
Самореалізац

ия 
Досягнення 

цілей Ф
а
к
у
л
ь
т
ет

 

Г
р
у
п
а

 

K R K R К R К R К R К R К R 

А 0,64 7,5 0,74 7 0,4 11 0,3 7,5 0,3 9,5 0,6 9,5 0,9 4,5 

Б 0,69 3 0,78 4 0,7 8,5 0,4 2,5 0,6 1,5 0,8 3,5 0,9 4,5 

В 0,63 9,5 0,71 9,5 0,7 8,5 0,3 7,5 0,4 7,5 0,5 11 0,8 8,5 

Г 0,71 1 0,86 1 1 1 0,4 2,5 0,6 1,5 0,8 3,5 1 1 

Д 0,64 7,5 0,80 3 0,7 8,5 0,2 8 0,5 4,5 0,6 9,5 0,9 4,5 

Е 0,66 4,5 0,71 9,5 0,6 10 0,1 10,5 0,4 7,5 0,6 9,5 0,8 8,5 

Ж 0,66 4,5 0,76 5 0,8 4,5 0,1 10,5 0,5 4,5 0,6 9,5 0,8 8,5 

ін
ж
ен

ер
н
о

-е
к
о
н
о
м
іч
н
и
й

 

З 0,70 2 0,84 2 0,8 4,5 0,7 1 0,3 9,5 0,8 3,5 0,8 8,5 

І 0,62 10,5 0,67 11 0,9 12 0,1 10,5 0,2 11 0,6 9,5 0,7 10,5 

К 0,62 10,5 0,71 9,5 0,8 4,5 0,3 7,5 0,4 7,5 0,8 3,5 0,7 10,5 

ін
ж
ен

ер
н
о
ї 

 м
ех
а
н
ік
и

 

Л 0,63 9,5 0,75 6 0,7 8,5 0,3 7,5 0,5 4,5 0,7 5 0,9 4,5 

Позначення 
К – оціночний (відносний) показник; R – ранг;          - домінуюча складова 
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Трохи менш, але теж досить високою є значущість високих цінностей у групі Б. 
Але на відміну від групи Г в групі Б така складова корпоративної культури як колективізм 

має найвище значення. Тут 
навчаються екстраверти, 
для яких велике значення 
має аффіліація, друзі, 
товариші, можливість 
спілкування. По згаданій 
вище типології це – 
«колективісти». 

Привертає на себе 
увагу група З. У ній 
зібралися творчі особи, для 
яких можливість пошуку 
нових нестандартних 
рішень в навчанні або 
роботі, можливість 
винахідництва, творчості 
займає перше місце в 
системі цінностей. По 
згаданій вище типології – 
це «новатори», для яких 
головне – новизна. 

Одержані дані про 
корпоративну культуру 
студентських груп (див. 
табл. 1) показують, що 
рівень корпоративної 
культури групи впливає на 
потребу в самореалізації 
(коефіцієнт кореляції – 
0,57) та творчому розвитку 
(коефіцієнт кореляції – 
0,59) студентів. Показовим 
є те, що найбільшу 
значущість самореалізація 
має в групах з найвищими 
значеннями узагальненого 
показника корпоративної 
культури – групи Б, Г, З 
(мал. 1, а). У цих же групах 
спостерігаємо й найвищу 

значущість творчості (мал. 1, б). Це доводить той факт, що студенти, які прагнуть до 
самореалізації, мають високу потребу і у творчому розвитку. А формуються ці 
властивості, в тому числі, і під впливом корпоративної культури ВНЗ, та корпоративної 
культури групи, у якій навчаються студенти.  

У Донбаській державній машинобудівній академії з 2001 року проводиться велика 
робота стосовно формування корпоративної культури. За цей час розроблено Положення 
про корпоративну культуру ДДМА, в результаті загального обговорення професорсько-
викладацьким складом сформульовані місія, «зухвала мета» та основні принципи роботи 
академії, прийняті до обов'язкового дотримання кодекси честі викладача і студента 
ДДМА, створена концепція фірмового стилю, розроблені зовнішні атрибути 

а 

б 
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Малюнок 1 – Вплив корпоративної культури 

на цінності студентів: 

а – самореалізацію; 

б – творчість 
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корпоративної культури (герб, прапор, гімн, емблема). Проводиться робота і на 
факультетах. Найактивнішу участь у формуванні корпоративної культури бере інженерно-
економічний факультет. Сформульовані основні ділові принципи (мал. 2) факультету, які 
визначають стиль роботи і навчання всього колективу. 

Результати не примусили себе чекати: впродовж останніх років за більшістю 
показників інженерно-економічний факультет займає перші місця. Якщо звернутися до 
табл. 1, то за показниками корпоративної культури та значущістю високих цінностей 
групи інженерно - економічного факультету значно перевершують групи факультету 
інженерної механіки, на якому практично не приділяється увага питанням корпоративної 
культури. 

Висновки. 
1. У зв’язку зі змінами у соціально-економічних відносинах фахова освіта 

спрямовується на забезпечення професійно-творчої самореалізації особистості. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДМА 

1. Ми працюємо для майбутнього, для економічного процвітання 

України та її духовного відродження. 

2. Синтез технології, управління та інформатики – це наш 

факультет. 

3. Спеціальність, яку ти вибрав  - найкраща. 

4. Колективізм і відповідальність кожного. 

5. Спортивний дух. У всьому прогресивному будемо першими. 

6. Сьогоднішнє неминуче стає вчорашнім. Шукай нові ідеї. 

7. Добре працювати – це почесно! Добре вчитися – це престижно! 

8. Самостійність і самоврядування студентів. 

9. Сказав – виконай. Ми довіряємо твоєму слову. 

10. Хто знає своє коріння, принесе і плоди. Поважай старшого. 

11. Кожен, хто у нас працює або вчиться, - турбота факультету. 

12. Виробництво – наш перший друг. Роби для нього все, що в твоїх 

силах. 

Малюнок 2 - Основні принципи інженерно-економічного 

факультету ДДМА 
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2. Важливим чинником, який сприяє творчому розвитку та формує потребу у 

самореалізації студентів, є корпоративна культура ВНЗ, одним із об’єктів якої виступає 
корпоративна культура студентської групи. 

3. Дослідження довели, що в групах з високим показником корпоративної культури 
спостерігається висока творча активність студентів та має велике значення потреба у 
самореалізації. 

4. У ВНЗ необхідно проводити повномасштабну роботу стосовно формування 
корпоративної культури. 
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ПРОБЛЕМА ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ  
ШКОЛЯРІВ ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ 
 
У даній статті автор аналізує визначену проблему в методичній  літературі та 

розкриває  прийоми,  які є найбільш ефективними у роботі зі збагачення українського 
словникового запасу молодших школярів  виражальними засобами у школах з російською 
мовою викладання. 

Актуальність проблеми. Збагачення словникового запасу у навчанні мови має дуже 
важливе значення, адже є невід’ємною складовою процесу розвитку усного та писемного 
мовлення. Ми досліджуємо проблему збагачення словникового запасу молодших 
школярів виражальними засобами у школах з російською мовою викладання. Для шкіл 
Криму українська мова є другою (близькоспорідненою), тому процес навчання 
української мови має свою специфіку. У Державному стандарті початкової загальної 
освіти мовленнєва лінія зазначена як провідна. Державні вимоги щодо рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів відносно такого виду мовленнєвої діяльності як 
говоріння, передбачають володіння „частковомовленнєвими уміннями (орфоепічними, 
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граматичними, інтонаційними), словниковим запасом у межах засвоєних тем, вміти 
будувати окремі висловлювання (словосполучення, речення)”. [1, с. 15] 

Тому, метою даної статті є дослідження  проблеми збагачення словникового запасу 
молодших школярів виражальними засобами в навчально-методичній літературі, а також 
обґрунтування доцільності використання специфічних методичних прийомів. 

Аналіз джерел. Ретроспективний аналіз навчально-методичної літератури показав, 
що словникова робота спрямована на формування словникового запасу учнів взагалі, на 
засвоєння загальновживаної лексики. Поза увагою лишився пласт лексики, який 
стосується виражальних засобів мови. Проблема збагачення словникового запасу 
турбувала багатьох методистів (Ф.І.Буслаєв, І.І.Срезьневський, В.П.Шереметєвський). 
Вони вважали за необхідним вивчати не тільки граматику та орфографію, але і мову в 
усьому її розмаїтті, тобто живе слово, яке відображає багатство мови.  

Ф.І. Буслаєв - прихильник всебічного вивчення мови -  першим вніс до шкільного 
курсу  розділ вивчення слова і словника, що , на його думку, сприяло розкриттю багатства 
засобів рідної мови. І.І.Срезьневський, К.Д.Ушинський, В.П. Шереметь’євський вважали 
володіння лексичним багатством і граматичними формами одним із найважливіших 
завдань навчання рідної мови.   

У практиці початкової школи зазначена проблема найбільш глибоко розкрита у 
працях К.Д.Ушинського. Він передбачав ефективність збагачення словникового запасу 
учнів через розкриття значення слова. Тому радив розпочинати лексичну роботу вже у 
період навчання грамоти. [2, с.338.]  Ідеї К.Д.Ушинського знайшли своє втілення у 
роботах багатьох учених-методистів, які займались проблемами початкового навчання 
мови. Відомий педагог та методист М.Ф.Бунаков вважав найголовнішим завданням, яке 
стоїть перед учителем рідної мови, розвиток уміння „користуватися мовою для точного і 
складного висловлення своїх думок усно і письмово ” [3, с.381]. Аналіз навчально-
методичної літератури свідчить про те, що збагачення словникового запасу виражальними 
засобами повинно мати місце на уроках читання, адже аналіз цих засобів можна робити 
лише за умов наявності тексту. Перш за все, це стосується аналізу художніх засобів мови 
(епітети, метафори та ін.) Робота в напрямку збагачення словникового запасу молодших 
школярів виражальними засобами не передбачена на уроках української мови. Його зміст 
обмежується поясненням граматичного матеріалу. [4] 

На думку Львова М.Р., словникова робота повинна мати місце на кожному уроці 
мови та охоплювати різні напрями роботи зі словом: необхідно давати 3-4 нових слова не 
кожному уроці, 3-4 нових значення слова, а також треба проводити „роботу над 
багатозначністю, над відтінками значень, емоційними забарвленнями, сполучністю та 
особливостями вживання - ще 5-6 слів ” [7, с.28] 

Сучасні методисти української мови (Дорошенко С.І., Бадер В.І., 
ХорошковськаО.Н., Вашуленко М.С.) розглядають збагачення словникового запасу учнів 
початкових класів, як основу розвитку зв’язного мовлення. 

Так, Львов М.Р., Дорошенко С.І., Бадер В.І. надають збагаченню словникового 
запасу дуже велике значення. Ними виділені такі напрями лексичної роботи : робота над 
засвоєнням лексичного значення слова, робота над усвідомленням прямого і переносного 
значення слова, багатозначністю і омонімією, робота над синонімами, антонімами, робота 
над крилатими словами та фразеологією, тропами та ін. 

Робота з кожним  із цих напрямків передбачає реалізацію 4 основних етапів: 
виділення слова у тексті, необхідного для тлумачення; його семантизація; виконання 
вправ на відпрацювання певної лексичної групи; введення нових слів у власне мовлення 
учнів, тобто активізація.  

Хорошковська О.Н. визначає достатність словникового запасу як одну з умов 
повноцінного володіння усним і писемним мовленням. Робота над збагаченням  
словникового запасу виражальними засобами повинна здійснюватись у двох напрямках: 1) 
Робота над семантикою слова (збагачення). 2) Активізація нових слів у  мовленні. 
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Робота зі збагачення словникового запасу передбачає кількісне збільшення 
словника учнів. Активізація словника - процес перенесення з пасивного до активного 
словника учнів якомога більшої кількості слів, правильне їх вживання у власному 
мовленні.  

Ця робота передбачає використання різноманітних прийомів. Багато уваги 
методисти приділяють прийомам розкриття лексичного значення слова. Робота над 
засвоєнням лексичного значення слова сприяє підвищенню інтересу учнів до словникової 
діяльності, дозволяє вводити нове слово найбільш раціональним для кожного випадку 
способом.  Найповніший аналіз прийомів роботи над засвоєнням значень слів надає 
М.Р.Львов:  

•  Показ предмета або дії. 
•  Спосіб підставки синонімів. 
•  Спосіб логічного визначення. 
•  Розгорнутий опис. 
•  Виділення нових слів у реченні. 
•  Добір антонімів. 
•  Аналіз морфологічної структури та словотворення. 
У свою чергу, враховуючи специфіку викладання української мови як другої 

близькоспорідненої для російськомовних шкіл Криму, дуже цікавою є робота Кутенко 
Л.А. Вона виділяє прийоми семантизації з урахуванням типології української лексики. На 
основі зіставного аналізу української та російської лексики С.М.Канюка розподіляє 
лексику за такими групами: 

1 група слів – слова загального словникового фонду двох близькоспоріднених мов, 
які мають однакові для обох мов значення та незначні розбіжності у звуковому та 
буквеному складі (слова цього типу є загальними). 

2 група слів – слова загального словникового фонду, які мають однакову 
семантику, загальний корінь (слова цього типу схожі). 

3 група слів – специфічні слова, властиві тільки українській мові. 
4 група слів – слова, які мають однаковий в обох мовах комплекс звуків(або 

незначні розбіжності у звуковому складі) та різне значення (міжмовні омоніми). 
Зміст роботи зі збагачення та активізації словникового запасу молодших школярів 

(з урахуванням типології української лексики) має свою специфіку: для слів 1 типу, 
враховуючи знання їх семантики, змістом роботи є засвоєння вимови та граматичних 
форм слів; для слів 2 типу – актуалізація знань їх семантики, а у деяких випадках – 
уточнення семантики та робота над вимовою, запам’ятовуванням слів та вживанням їх у 
мовленні; для слів 3 типу – семантизація та робота над запам’ятовуванням, вимовою та 
вживанням слів у мовленні; для слів 4 типу – семантизація та оволодіння їх вимовою та 
вживанням у мовленні. 

•  Використання наочності (предмета, малюнка, дії). 
•  Переклад на рідну мову. 
•  Перефразування. 
•  Пояснення слів за допомогою синонімів або антонімів. 
•  Розкриття видового поняття шляхом добору родового. 
•  Пояснення слів у контексті. 
•  Елементарний словотворчий аналіз слів. 
Означені прийоми збагачення словникового запасу розглядає більшість методистів 

(Сокирко М.В., Дорошенко С.І., Вашуленко М.С., Хорошковська О.Н., та ін.) Окрім 
зазначених прийомів семантизації Хорошковська О.Н. виділяє етимологічний аналіз слова 
[5, с.202] Сокирко М.В.  та Вашуленко М.С. виділяє прийом  віднесення видового поняття 
до родового. 

Щодо прийомів активізації словника Львов М.Р. виділяє такі: [7, с. 387] 
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•  Складання речення – тлумачення нового слова, його запис. 
•  Складання кількох словосполучень з вивчаємим словом, практична 

перевірка сполучності з іншими словами. 
•  Складання речень з вивчаємим словами: за певною темою, за картиною, за 

сюжетом прочитаної розповіді та ін. 
•  Словникове або графічне малювання у зв’язку з вивчаємим словом. 
•  Орфоепічна робота з цим словом, а також його запис у орфографічних 

цілях; приговорювання, коментування. 
•  Переклад на вивчаєму іноземну мову, переклад речень з цим словом; запис 

обох слів. 
•  Добір та запис ключових слів до розповіді на задану тему, яка має 

відношення до вивчаємого слова. 
•  Складання та запис різноманітних текстів на обрану тему; дослідження 

правильності, доцільності вживання у тексті обраних слів; пошук та заміна слів. 
На уроках української мови доцільними є прийоми складання словосполучень або 

речень з використанням нових слів. Вашуленко М.С. надає велику перевагу вправам із 
синонімами та антонімами, які є основними шляхами збагачення й активізації 
словникового запасу молодших школярів.  

До прийомів збагачення мовлення Варзацька Л.О. відносить: добір видових понять 
до родового, розкриття значення слів і фразеологізмів з опорою на текст і картину, відбір з 
наданих мовних засобів найбільш влучних, побудова, відновлення, поширення, 
доповнення, редагування речень з використання картин і малюнків. Використання цих 
прийомів спрямоване на удосконалення мовлення, формування в учнів уміння правильно 
добирати необхідні мовні засоби для висловлювання власної думки з урахуванням 
правильності граматичних форм та синтаксичних конструкцій.  

Говорячи про доцільність обираємих методичних прийомів у роботі зі збагачення 
українського словникового запасу учнів у школах з російською мовою викладання  
більшість методистів надають перевагу прийому перекладу, тому що враховується 
принцип опори на рідну мову. Сокирко М.В. наголошує на ефективності цього прийому у 
2 класі. Прийом перефразування логічно використовувати у 3 класі. Крім того, методист 
робить акцент на використанні на уроках тлумачного словника, який сприяє чіткому 
усвідомленню лексичного значення. Прийоми семантизації: 

•  Унаочнення (показ предмета або його зображення – малюнка, фотознімка, 
моделі, колекції, гербарію). 

•  Добір синоніма (відомого учням слова). 
•  Перефразування (наведення поданого в словниках тлумачення семантики слова). 
•  Введення слова в новий контекст. 
•  Наведення прикладу, життєвої ситуації, в якій пояснюється значення слова. 
•  Пояснення походження слова, способу його творення, морфемної структури 

слова. 
•  Розкриття родового поняття шляхом добору видових понять. 
•  Віднесення видового поняття до родового. 
Проблема збагачення словникового запасу молодших школярів розглядається 

більшістю методистів як одна зі складових розвитку усного та писемного мовлення учнів, 
удосконалення їх мовленнєвих здібностей. 

Висновки. На підставі проаналізованої навчально-методичної літератури  можна 
зробити висновки про те, що у сучасній методичній літературі робота над збагаченням 
словникового запасу розглядається як один із перспективних напрямків у методиці 
розвитку мовлення молодших школярів. Ученими-методистами М.Р.Львовим, В.І.Бадер, 
О.Н.Хорошковська, М.С.Вашуленко доведено, що систематична, системна, різноманітна 
та цілеспрямована робота з виражальними засобами розвиває увагу та інтерес до слова, 
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збагачує мовлення дітей, робить його точнішим та виразнішим, активізує розумову 
діяльність учнів. Але проблема збагачення словникового запасу учнів виражальними 
засобами не достатньо глибоко освітлена у методичній літературі, тому має свій вплив на 
роботу вчителя. Головною причиною відсутності систематичної роботи вчителя в цьому 
напрямку є те, що досі не визначена система роботи, не має методичного підґрунтя в 
напрямку збагачення словникового запасу учнів початкових класів саме виражальними 
засобами. 
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О.В.Сосновская. – 2-е изд. Испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 464с., с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В наше время стабилизация экологической обстановки и обретение гармонии 
между человеком и природой зависят от самих людей. Исторический опыт человечества 
учит осторожности в управлении силами природы. 

Человеку в отличие от других живых существ свойственно осознанное, творчески 
активное отношение к природе, причем как материально-практическое, так и духовное. 
Потребность у человека в творчестве заложена природой. А само творчество выступает 
тем «связующим звеном» в общении человека с природой, благодаря которому возможно 
утверждение гармонии человека и природы. Творческий характер преобразования 
природы повышает экологичность производственных технологий и в то же время 
способствует увеличению разнообразия в биосфере, что очень важно для ее устойчивости. 
Творческое преобразование природы не должно превратиться в самоцель. При 
регулировании определенных морально-этических норм оно будет выполнять свою 
позитивную социально-экологическую функцию. 

Научиться творчески действовать человек сможет тогда, когда он реально будет 
поставлен в ситуацию, требующую от него творческих решений. Усвоения каких-то 
готовых знаний и выработки соответствующих навыков тут совершенно недостаточно. 
Эти требования, предъявляемые жизнью, непосредственно относятся и к учебно-
воспитательному процессу высшей школы. 

Повышенное внимание к проблемам экологического образования студентов 
предопределяется следующими причинами: необходимостью рассмотрения 
экологического воспитания как непрерывного и систематического процесса, 
действующего на протяжении всего периода обучения, и актуальностью формирования 
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экологической культуры в период профессионального становления личности. Поэтому 
целью нашей статьи является рассмотрение механизмов творческого взаимодействия 
человека с природой, определению экологической культуры и выявление педагогических 
условий формирования этого качества  личности у студенческой молодежи. 

Экологическая культура не только влияет на сбалансированность системы 
отношений «человек - общество – природа», но и способствует гармоничному развитию 
личности, поскольку она основывается на единстве рационального и эмоционального, что 
предполагает оптимальное взаимодействие механизмов левополушарного и 
правополушарного мышления человека. Поэтому в процессе воспитания экологической 
культуры необходимо сочетать усвоение  естественнонаучной информации с реализацией 
образных представлений, активизацией чувств, переживаний, настроений, стремлений, 
мотивов. 

Экологическая культура во многом определяет мировоззрение человека, духовно-
нравственные, эстетические, ценностные ориентиры, его готовность к творческому 
созиданию. Она базируется на четырех взаимосвязанных элементах: познавательном, 
эмоционально-ценностном, поведенческом, деятельностном [6]. При этом естествознание, 
этика, эстетика выступают в экологической культуре в неразрывном взаимодействии, что 
позволяет воспитывать у людей нравственно-эстетическое отношение к природе. 

Возможные пути духовного взаимодействия человека и природы, необходимость 
экологического образования каждого человека, роль экологической культуры в процессе 
формирования духовной культуры личности и общества представлены в работах Н.Бибик, 
С.Бородавкина, А.Букина, А.Вербицкого, Э.Гирусова, А.Захлебного, И.Зверева, 
В.Ильченко, Е.Король, О.Плахотник, И.Суравегиной, Г.Ткачук, В.Червонецкого и др. 
Однако, происходящие в природной среде изменения влияют и на самого человека, на его 
отношение к ней, на его экологические ориентиры, мировосприятие, в целом, уровень 
экологической культуры.  

Экологическая трансформация сознания личности и общества должна идти от 
приобретения экологической грамотности к усвоению экологической культуры. 
Современное экологическое образование и воспитание ориентировано на создание 
системы непрерывного экологического образования, сущность которого заключается в его 
основных целях: развитие экологического сознания и мышления, экологической культуры 
личности и общества, ответственного отношения каждого человека к природе. В процессе 
экологического воспитания человек должен овладеть системой общественно важных 
ценностей, определяющих его поведение и деятельность по отношению к окружающему 
миру. 

Экологическая культура, по А.Вербицкому, выступает как «совокупность опыта 
взаимодействия людей с природой, обеспечивающая выживание и развитие человека, 
выраженная в виде теоретических знаний и способов практических действий в природе и 
обществе, нравственных норм, ценностей и культурных традиций» [3, 33]. 

А.Захлебный, И.Суравегина трактуют понятие «экологическая культура», которая 
проявляется в ответственном отношении к природе как всеобщему условию и 
предпосылке материального труда, естественной среде жизнедеятельности человека. 
Другой аспект составляет отношение к собственным природным данным, своему 
организму, который включен в систему экологических взаимодействий. И наконец, 
важнейший компонент экологической культуры - отношение людей к деятельности, 
связанной с изучением и охраной окружающей природной среды [5]. 

Н.Тарасенко считает, что «экологическая культура включает определенный «срез» 
общественно выработанного способа самореализации человека в природе, культурные 
традиции, жизненный опыт, нравственные чувства и моральную оценку отношения 
человека к окружающей среде» [8, 232]. Н.Реймерс определил экологическую культуру 
как совокупность знаний, умений, социальных и инженерных норм, руководствуясь 
которыми человек осознает себя (и соответствующим образом действует) как часть 
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природной среды и как субъект, ответственный перед собой, живущими и последующими 
поколениями людей за ее сохранение [7]. В.Хилько характеризует экологическую 
культуру личности в качестве составляющей части экологической политики, 
реализующейся в трех аспектах: социально-политическом, научно-технологическом 
(технико-экономическом), духовно-педагогическом [9]. По мнению С.Бородавкина, 
развивая экологическую культуру, целесообразно учитывать как сложившиеся нормы 
поведения, так и опираться на внутренний контроль самой личности: ответственность, 
совесть, долг и т.д. [1]. А.Букин в экологическую культуру личности включает следующие 
компоненты: овладение человеком научными знаниями, усвоение норм поведения, 
развитие нравственно-эстетических чувств в общении с природой, охрану окружающей 
среды [2]. Экологическая культура, по мнению И.Зверева, предусматривает наличие у 
человека твердых знаний, убеждений, готовность к деятельности, а также его 
практические действия, которые согласованы с требованиями заботливого отношения к 
природе [10]. Н.Гнилуша основными компонентами экологической культуры считает 
экологическое сознание, экологические убеждения, экологическое мировоззрение, 
готовность к экологической деятельности, ответственное отношение к окружающей среде 
[4]. 

Исходя из вышеизложенного, мы под экологической культурой понимаем 
интегративное качество личности, воплощающее духовно-нравственные ценности и 
определяющее экологически-нравственные поступки, направленные на сохранение жизни 
во всех ее проявлениях и на созидание красоты природной среды. При этом экологическая 
культура будущего специалиста характеризуется не только овладением техническими, 
научно-экономическими знаниями, умениями, навыками, но и эстетическим отношением 
к природе, развитием эмоционально-чувственной сферы человека, воспитанием его 
эстетических потребностей и интересов, проявлением творческой деятельности. 

Внедрение новых методических приемов обучения и воспитания студентов 
предполагает использование таких форм и методов работы, которые влияют на 
экологическое становление личности, развивают ее самопознание и самоконтроль. 
Проведенное нами исследование показало, что наибольшая эффективность в 
формировании экологической культуры достигается с помощью применения различных 
приемов педагогического воздействия, включающих использование специальных 
вопросов, экоигр, установок, аутотренингов, ситуаций, обеспечивающих соблюдение 
этических норм поведения и развивающих “экологическую совесть”, заданий, основанных 
на сопоставлении художественных объектов и реальной природы, проблем творческого 
характера и т.д. Сочетание различных форм работы, при тесном сотрудничестве студентов 
и преподавателей способствуют формированию экологической культуры будущих 
специалистов. При организации процесса формирования экологической культуры 
студентов необходимо придерживаться следующих педагогических условий:  

•  реализации мультидисциплинарного подхода в организации экологического 
образования студенческой молодежи. При этом под мультидисциплинарным подходом 
понимается экологизация большинства существующих учебных предметов; 

•  использование произведений искусства наряду с организацией 
непосредственного восприятия будущими специалистами природных объектов; 

•  осуществление на нравственно-эстетическом уровне погружения в мир природы, 
переживание ее художественного образа; 

•  использование произведений искусства как средства “эстетического диалога” с 
объектами природы. 

Представленное исследование проблемы формирования экологической культуры 
студентов помогут в поиске новых, эффективных путей усовершенствования 
экологического образования высшей школы, в создании современных технологий 
обучения, прогнозировании результатов экологического воспитания. Проведенное 
исследование полностью не отражает многогранность данной проблемы. Перспективными 
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направлениями для дальнейшего изучения могли бы стать взаимосвязь различных 
учебных предметов в воспитании экологической культуры студентов и исследование 
эмоциональных переживаний будущих специалистов в процессе  формирования  их 
экологической культуры. 
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УДК 371.057 Павлюк Р.О. 
 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ, КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У даної статті розглядається креативність як універсальна риса особистості 

майбутнього педагога, завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців. 
Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, зокрема, 

майбутнього педагога, завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців, 
передбачає визначення розуміння творчості. Творчість розуміється нами як процес 
створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, непередбачуваний і 
раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його 
новизна для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб 
результат був новим і значущим для «творця». Самостійне, оригінальне вирішення учнем 
задачі, котра вже має відповідь, буде творчим актом, а його самого вже варто оцінювати 
як творчу особистість. 

Але не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. 
Подібна позиція пов’язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім 
незапрограмованого процесу створення нового, береться до уваги цінність нового 
результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча його масштаб може бути різним. 
Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча особистість не 
може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя. 

Розроблений метод «креативного поля» (Д. Богоявленська) базується на рівнях 
інтелектуальної активності. 
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Якщо при самій добросовісній і енергійній роботі досліджуваний залишається у 
рамках початково знайденого способу діяльності, його інтелектуальну активність 
відносять до стимулювально-продуктивного, пасивного рівня. 

Пасивний рівень – це не стан бездіяльності, не намагання запобігти розумовій 
напрузі. Це діяльність, яка визначається кожного разу якимись зовнішнім стимулом, це 
безініціативне прийняття того, що задано ззовні. 

Наступний рівень – евристичний. Він характеризується виявленням тієї чи іншої 
міри інтелектуальної ініціативи, а не стимульованої ні зовнішніми, ні суб’єктивною 
оцінкою результатів діяльності як незадовільних. 

Вищий рівень інтелектуальної активності – креативний [2, 37-39]. 
Багатьом людям, навіть творчо обдарованим, не вистачає творчої компетентності. 

Можна виділити три аспекти такої компетентності [11]. По-перше, на скільки людина 
готова до творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури. По-
друге, наскільки вона володіє специфічними «мовами» різних видів творчої діяльності, 
набором кодів, котрі дозволяють їй дешифрувати інформацію з різних галузей і 
перекласти «мовою» своєї творчості. Третій аспект творчої компетентності являє собою 
ступінь оволодіння особистісною системою «технічних» навичок та умінь, від якої 
залежить здатність здійснити задумані та «придумані» ідеї. Саме креативна здатність 
ґрунтується на творчій фантазії, яка є синтезом уяви та емпатії (перевтілення). 

Завданням педагога і є активізація цієї творчої фантазії, яка в свою чергу активізує 
креативність та розвиває вроджені творчі здібності. 

Професор М. Лещенко у своїй праці «Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі» 
зазначає, що особливого вивчення й аналізу потребують принади ілюзорної реальності, 
так званого світу фентезі (від англійського слова fantasy – фантазія, гра уяви), який за 
допомогою аудіо-, відеозасобів, рекламних роликів, комп’ютерних та телекомунікаційних 
мереж, захоплюючих пригодницьких і фантастичних романів, коміксів, газетних 
публікацій без особливих труднощів бере в солодкий полон все більшу кількість людей, 
перебування яких в ілюзорній реальності не тільки не обтяжує, а й сприймається як 
бажаний варіант буття, з якого всім не хочеться вертатись до суворих реалій [7, 8]. 

На думку російського вченого В. Губайловського, світ фентезі будується подібно 
математичній моделі, в якій все абсолютно і визначено. Якщо в навколишньому світі 
границі між добром і злом перемішалися, змазалися і розпливлися, то у фантастичній 
реальності немає місця моральним сумнівам [5]. 

М. Лещенко зазначає, що світ фентезі можна сприймати з огляду на дві 
альтернативні позиції – негативна і конструктивна. Негативна пов’язана з тим, що люди, 
які перестають цікавитися реальним життям, не сприймають його і бояться як чогось 
незрозумілого і чужого, прагнуть поринути у фантастичну реальність, яка є зрозумілою і 
ясною, передбачуваною і прогнозованою, а тому уявляється світом формальної свободи. 

Конструктивна позиція передбачає використання властивостей світу фентезі у 
позитивному для розвитку особистості аспекті. Якщо поставити за мету створення 
середовища, яке б відповідало бажанням людини і сприяло б її самореалізації й розвитку, 
то вона має характеризуватися властивостями фентезі і водночас створювати умови для 
творчих дій, критичного осмислення власної діяльності й обставин життя під кутом 
гармонізації з потребами особистості й суспільства [7, 9]. 

Мусимо зауважити, що з огляду на поставлену нами проблему завданням 
професійної підготовки майбутніх учителів є активізація усіх їхніх креативних здібностей 
і вироблення мотивації до здійснення навчально-виховного процесу засобами творчості, 
тобто пошуку креативних шляхів до розвитку власного творчого потенціалу та 
креативності вихованців. 

Поняття творчості не можливо трактувати без його зв’язку з психологією. 
Психологів завжди привертали питання формування творчого потенціалу, його зв’язок з 
психічною системою, принципи побудови психічних процесів під час творчого процесу. У 
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зв’язку з цим будемо намагатись визначити основні положення психології на розвиток та 
формування поняття творчість, креативність, креативна психічна система, що для нашого 
науково-педагогічного дослідження має досить суттєву роль. 

На відміну від загальних проблем психології, яка вивчає психічні явища і 
відповідає на питання «Що?» і «Як вони побудовані?», треба перейти до відповідей на 
запитання «Що з чого походить?», «Які метаморфози психічне й фізіологічне здійснює?», 
«Заради чого усе це відбувається?». Відповіді на ці питання роблять можливим вивчення 
ґенезу функцій і структур психіки й свідомості, й спрямування їх так, щоб креативна 
психічна система працювала продуктивно. 

Спираючись на погляди вітчизняного психолога В. Климента про розуміння 
поняття «психічна система» і поділу його на два суперечливі один одному поняття 
зробимо спробу уточнити предмет нашого науково-педагогічного дослідження. Одне 
поняття – креативна психічна система характеризується створюванням знання, а друге – 
трансляційна психічна система згідно з «золотим правилом» теорії інформації пов’язана з 
утратами: на виході із системи її менше, ніж на вході. В діапазоні між протилежними 
системами креативна система-трансляційна система міститься множина психічних систем, 
які відрізняються за функціями й комбінаціями елементів [6, 105]. 

Концептуальне визначення креативної психічної системи – це установлення 
системи поглядів, способів розуміння, тлумачення механізму творчості, які вирізняють 
його серед інших механізмів психіки й свідомості, і надають йому незалежності. Оскільки 
креативна психічна система характеризується створюванням знання, то її розвиток і 
складає мету системи освіти [6, 106]. 

Мета людини реалізуватися за допомогою певних засобів. Вони включають у себе 
те, що своєю силою викликає розвиток механізму творчості, безперервний перехід з 
одного стану до іншого. Аристотель розглядав засіб як «усе те, що існує заради мети», як 
«відповідну меті причину», як  щось «середнє» між метою і тим, що нею заподіяне [1]. 

Аналіз Гегелем засобу показав, що мета свого роду умовивід від мети до продукту 
діяльності («виконаної мети»). Насправді неможливо визначити засіб безвідносно до мети, 
так і саму мету по відношенні до засобу. Інакше це не мета, а лише прагнення людини. 
Досягти мети й виконати прагнення – добре вчитися й розвивати творчі здібності – дають 
різні продукти дій. Наслідки діяльності під контролем прагнення виявляються завжди 
чимось зовсім несподіваним і незбагненним [3]. 

Такі світоглядні позиції можна співвіднести і з творчістю – психічною активністю 
людини, усвідомлення системи Я (психе, свідомість) й не-Я (таємниця, несвідоме в 
предметі), розв’язання суперечностей між ними, якими вона робить щось несподіване, 
незвичайне: відкриття, винахід або створює художній образ [6, 421]. 

Складність вибору засобу творчості полягає у тому, що часто забувають, що процес 
творчості створює «другу природу», де існують принципово нові закони її життя. Засіб не 
тільки будить приспані в психічній системі сили, але й виявляє нові, раніше невідомі 
властивості. Закон «засіб – психічна система» як і «каток - ґрунт» діє двоїсто: сприяє 
розвиткові цілісності або її розпорошує. Засоби – це сукупність навантажень, що 
розвивають психічну систему застосуванням впливів: 

•  системи вправ (призвичаювання до предметів, у діях асиміляції довкілля й 
творчості); 

•  чуттєво-інтуїтивних (послідовні образи, наслідування, інтенції, інтуїції, почуття 
гармонії, код золотого перерізу тощо); 

•  дискурсивно-логічних (лекція, оповідання, бесіда, пояснення, вказівка тощо). 
Системний аналіз механізму творчості людини свідчить, що він – 

багатофункціональне утворення й виконує функції, які підлягають вправлянню: 
•  відкриття, внаслідок якого об’єктивна реальність перетворюється на суб’єктивну 

реальність – на факти свідомості або підсвідомі явища, які так само, як і свідомі, здатні 
виконувати функції регуляції активності учня; 
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•  проектування й перетворення відображеного відповідно до мети дії чи діяльності 
на нові образи, думки або почуття – безпосередні регулятори активності людини; 

•  утілення суб’єктивної реальності – образів, думок і почуттів у формі знакових 
або матеріальних конструкцій. 

Отже, механізм творчості – майже єдиний засіб, що матеріалізує продукти 
психічної діяльності. Він знаряддя людини, завдяки йому вона втручається в довкілля, 
практично змінює його, створює нові предмети і явища власними силами. Розуміння його 
як засобу матеріалізації всіх форм психічного відображення, перетвореного або 
уточненого, має включитися в єдину систему психологічної експертизи. 

На нашу, думку важливим є розглянути структуру творчого процесу. Саме під час 
творчого процесу ми можемо говорити про формування креативно-віртуальної 
компетенції майбутніх учителів початкових класів.  

Творчий процес не можливий без творчої уяви. У педагогічному словнику 
С. Гончаренка дається таке визначення даного поняття. 

Уява – психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, думок на 
основі її попереднього досвіду. Уява тісно пов’язана з абстрагуючою діяльністю 
мислення. Уяву класифікують за ступенем умисності (довільна й мимовільна), активності 
(відтворююча й творча), узагальнення образів (абстрактна і конкретна) та змістом і 
видами професійної діяльності. Особливим видом уяви є створення образів бажаного 
майбутнього. Розвиток уяви – необхідний фактор підготовки підростаючого покоління до 
творчої діяльності [4, 342]. 

Творча уява становить значний інтерес як здібність, яка відіграє важливу роль у 
всіх сферах людської діяльності і є її складовою [9, 129]. 

Творча фантазія бере участь у духовному формуванні особистості. Активне життя 
людини починається у грі, і саме в ній фантазія створює особливий новий світ, в якому 
дитина почуває себе певним господарем і завдяки якому вона, граючись, дістає 
можливість збагнути найпростіші відношення в оточуючій її дійсності. В. Бєлінський 
писав, що в дитинстві фантазія є переважно здатністю і силою душі, головним її діячем, 
першим посередником між духом дитини та світом дійсності, що існує зовні. Крім того, як 
слушно зазначає Е. Мейман, «фантазія є першою формою діяльності, за допомогою якої 
свідомість дитини перероблює засвоєний матеріал наочних уявлень і перетворює цей 
матеріал на її справжнє духовне надбання» [8, 471]. 

Творча фантазія має знайти здоровий вихід у людських учинках. Люди чомусь 
дбають про пасивне сприймання і майже зовсім забувають про виховання фантазії. 

Підростаюче покоління не завжди оволодіває творчою силою фантазії, а стає 
пригніченим її руйнівною силою, спрямовую за принципами моралі, і т. д. Психологи та 
педагоги занепокоєні тим, щоб дати уявлення молоді про здоровий напрям. 

У зрілому віці фантазія не деградує, як твердять деякі психологи, вона лише 
переключається на виконання нових завдань, які ставить перед людиною суспільство, та 
істотно перетворюється. 

У фантазійно специфічній діяльності психічні процеси, властиві людині, втрачають 
свою ізольованість, самостійність і перетворюються на моменти фантазії. 

Аналізуючи цілеспрямовану перебудову діяльності організму і його психіки для 
здійснення певної функції, видатний фізіолог О. Ухтомський увів принцип домінанти як 
робочий центр нервових центрів. Він полягає в тому, що «поведінка організму, 
функціонування мозку різко змінюється, коли в тому або іншому центрі виникає джерело 
підвищеної збудженості. Воно набуває значення пануючого фактора в роботі інших 
центрів: накопичує в собі збудження із віддалених джерел, але гальмує здатність інших 
центів визначається тим, куди в даний момент переноситься пануюче джерело збудження» 
[10, 262-263]. 

Принцип домінанти добре пояснює специфіку людської психіки, яка здійснює 
цілеспрямовану роботу. 
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Для розкриття специфіки фантазії доцільно ввести поняття загальної та часткової 
мотивації, дійсне для протікання кожного психічного процесу. Загальний мотив фантазії 
полягає у створенні нового продукту з елементів, значно віддалених один від одного. На 
шляху досягнення цієї мети відбувається зміна часткових мотивацій, яка підкоряється 
провідній. Часткова мотивація може виступати на певних ступенях створення цього 
продукту як провідна. Ми можемо знайти окремі мотивації у задумі твору, а також при 
втіленні задуму в реальний твір. 

Відмежування фантазії від інших психічних процесів вносить лише попередню 
ясність у характеристику її специфічних рис. Той висновок, що в процесі фантазії 
відбувається певний синтез віддалених елементів, примушує нас рухатися далі в глибину, 
в серцевину змісту цього поняття. 

На думку відомого психолога В. Роменця, пошук смислу і створення нового образу 
мають у своїй основі насамперед зіставлення. Коли говорять про смисл фантазії, дуже 
часто як частковий її витвір наводять стародавню скульптуру – статую ассирійського 
астрального бога – крилатої людини-лева. Тут зіставлені і зближені два дуже віддалених 
предмети. Сила лева, мудрість людини, перемога над простором – все це злилося воєдино 
і виразило наочно потяг до влади над природою [9, 139]. 

Підсумовуючи вищевикладене, мусимо зауважити, що формування творчої, 
креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів має ґрунтуватися перш за 
все на гуманістичному началі стосунків викладача та студента. Такі стосунки сприяють 
підвищенню рівня особистої значимості для суспільства, усвідомлення студентом своєї 
важливої ролі у формуванні нової української генерації. Разом з тим, навчання у ВНЗ 
повинно ґрунтуватись на творчості та сприянні розвитку креативності кожної особистості. 
Саме творчого, креативно мислячого, адекватного сьогоденнім вимогам учителя чекають 
у школі. 
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УДК 378.036 Подорожна І.В. 
 

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 
  
На основі аналізу поглядів провідних дослідників творчості виділено і 

систематизовано за значимістю основні фактори розвитку креативності студентів, 
надано коротку характеристику кожного з них. 

Проблемі розвитку креативності студентів приділяється багато уваги в сучасній 
психолого-педагогічній літературі. Це зумовлено потребою суспільства в спеціалістах, 
зданих мислити творчо, швидко знаходити альтернативні та оригінальні шляхи вирішення 
проблем. 

Великий внесок у розвиток ідей розвитку креативності особистості зробили 
українські (В. Клименко, Є. Лузік, О. Потебня, В. Роменець, Л. Шелестова), російські (Д. 
Богоявленська В. Дружинін, О. Лук, С. Максимова, О. Матюшкін, О. Мороз, Є. Ніколаєва, 
Я. Пономарьов) та зарубіжні (Г. Алдер, Дж. Гілфорд А. Маслоу, К. Поппер, К. Роджерс, П. 
Торренс) педагоги і психологи. 

В сучасній психолого-педагогічній літературі немає єдиної думки щодо факторів, 
які впливають на рівень розвитку креативності студентів. Так, наприклад, видатний 
американський дослідник природи креативності П. Торренс виділяє сім, Я. Пономарьов – 
п'ять, Є. Ніколаєва – вісім факторів розвитку креативності. Причому різняться фактори не 
тільки за кількістю, але й за якістю. Також немає однозначної думки щодо ступеня 
значимості того чи іншого фактора. 

Мета цієї статті: виділити основні фактори, що впливають на розвиток 
креативності студентів, систематизувати їх за значимістю, дати коротку характеристику. 

Креативність – здатність індивіда до нестандартного, творчого мислення, 
чутливість індивіда до проблем та пошуку шляхів їх вирішення, здатність до гнучкого 
мислення й висуненню нових ідей; чутливість до дисгармонії наявних знань [1, 185]. 

Фактор – умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища, чинник [2, 1526]. 
Відомий дослідник творчості О. Пономарьов вважає, що високого рівня розвитку 

креативності можна досягти за умов збігу наступних факторів: перцептивних (незвичайна 
напруженість уваги, величезна вразливість, сприйнятливість), інтелектуальних (інтуїція, 
розвинена фантазія, вигадливість, здатність до передбачення, широта знання) і 
характерологічних якостей (відхилення від шаблона, оригінальність, ініціативність, 
наполегливість, висока самоорганізація, величезна працездатність), вікових особливостей, 
мотивації [3]. 

Російський психолог О. Лук приділяє увагу чотирьом факторам розвитку 
креативності: творчим здібностям (розумовим та пов'язаним із мотивацією і 
темпераментом), творчому клімату (середовищу), мотивації, підсвідомості (інтуїції) [4]. 

За О. Матюшкіним факторами розвитку креативності виступають: пізнавальна 
мотивація, творчі здібності, вікові особливості, сумнів, соціокультурні особливості [5]. 

Таким чином, російські педагоги і психологи другої половини XX століття 
найважливішими факторами розвитку креативності вважають творчі здібності (до них 
доцільно віднести перцептивні, інтелектуальні і характерологічні якості О. Пономарьова), 
мотивацію і вікові особливості. 

В роботах український і російських вчених початку XXI століття спостерігається 
продовження цієї тенденції: Є. Ніколаєва (мотивація, досвід, час, психолого-фізіологічний 
стан людини, інтенсивне емоційне переживання, соціокультурні та вікові особливості, 
рівень інтелекту вищий за середній [6]), С. Максимова (вікові особливості, мотивація, 
творче середовище [7]), Л. Шелєстова (творчі здібності, інтуїція та творче середовище 
[8]).  

Аналіз поглядів дослідників західних країн показав, що вони є дуже близькими 
сучасним вітчизняним дослідникам. 
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Так, американський дослідник П. Торренс, виділяє такі фактори розвитку 
креативності: творчі здібності; уміння; мотивація; рівень інтелекту вищий за середній; 
підтримка захоплень батьками; стабільність інтересів; знайомство з іншими стереотипами 
поведінки, мовлення, навчання (проживання та навчання в інших країнах, оволодіння 
іноземними мовами у ранньому віці) [9, 39-40]), а Г. Алдер – наступні: творчі здібності; 
творче середовище; рівень інтелекту вищий за середній; соціокультурний фактор; 
мотивація; інтенсивне емоційне переживання; оптимізм [10]). 

Проаналізувавши погляди провідних вчених різних країн, ми виділили основні 
фактори, що впливають на розвиток креативності студентів і систематизували їх за 
значимістю: 

1) творчі здібності; 
2) творче середовище; 
3) соціокультурні особливості; 
4) творча мотивація; 
5) рівень інтелекту вищий за середній; 
6)  вікові особливості; 
7) досвід; 
8) час; 
9) інтенсивне емоційне переживання; 
10) підсвідомі процеси (інтуїція). 
Всю різноманітність творчих здібностей можна поділити на три групи: 1) здібності, 

пов'язані з мотивацією; 2) з темпераментом; 3) розумові (інтелектуальні) здібності [4, 27]. 
Звичайно, майже не існує людей, у яких всі вони виражені рівномірно. Проте, психологи 
(О. Лук, Г. Алдер), вважають, що кожен має величезний потенціал задатків, але далеко не 
всі з них розвиваються [4, 51-52], [10, 108-110]. 

Таким чином, одним з найважливіших факторів розвитку креативності є 
середовище, в якому живе, виховується і навчається людина (наявність творчого клімату). 
Авторитарні сім'ї з незаперечною владою батьків сприяють розвитку у дітей лише 
формально-логічного мислення. Навпаки, егалітарні сім'ї, де заохочують дітей до 
незалежності та самостійності, сприяють розвитку також фантазії та уяви. Ми згодні з 
позицією О. Лука, що сполучення логіки й уяви в значній мірі сприяє креативності [4, 59]. 

Не менше значення має соціокульт. Так, музично обдарована дитина із соціально 
неблагополучної сім'ї навряд урний фактор чи напише симфонію. В середньовічній і 
сучасній Європі, в країнах сходу і заходу жінки мають різні можливості розвивати свою 
креативність. 

За сприятливих умов названих вище факторів важливу роль відіграє творча 
мотивація. Виділяються наступні її особливості: наявність внутрішнього, а не зовнішнього 
джерела мотивації (А. Маслоу, К. Роджерс); активний початок, ініціативність (О. 
Матюшкін, Д. Богоявленська); особистісна природа (С. Степанов, І. Семенов); 
неадаптивний, непрагматичний характер (М. Бахтін, В. Дружинін); незалежність від 
минулого досвіду, виникнення тут-і-тепер (О. Матюшкін, С. Мотков); орієнтація не на 
продукт, а на процес (А. Маслоу, Я. Пономарьов); стихійність, спонтанність, 
привабливість невідомості, невизначеності результату (Я. Пономарьов, К. Поппер) тощо 
[7, 42]. 

Ми дотримуємося найбільш поширеної на сьогодні точки зору, що 
висококреативною може стати лише та людина, яка має рівень інтелекту вищий за 
середній – «теорія інтелектуального порога», або «гранична теорія» (Г. Алдер, Є. 
Ніколаєва, П. Торренс). Сутність її полягає в тому, що оптимальний рівень розвитку 
інтелекту лежить в області коефіцієнту інтелектуальності (IQ) приблизно 120 балів. Більш 
високий рівень розвитку інтелекту не сприяє творчим досягненням людини, а іноді може 
заважати їм. Інтелектуальний коефіцієнт нижче за 120 балів може перешкоджати у 
творчій діяльності [11, 149]. 
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Вікові особливості розвитку креативності студентської молоді докладно вивчені 
українськими дослідниками. В. Клименко вважає, що цей період є перехідним від віку 
революціонера до віку майстерності. Вік революціонера триває від 13 до 21 року. Це вік 
пам'яті готових відповідей на запитання. В цей період у людини працює механізм 
творчості, але не на повну потужність. Тут працює який-небудь один з елементів 
механізму, а всі інші сприяють його роботі. Вік майстерності продовжується від 21 до 34 
років. У цей час механізм творчості наблизився до стану гармонії й людина робить спроби 
виконувати творчу роботу, надає механізму природної сили [12, 129-146]. До аналогічних 
висновків приходить і В. Роменець На його думку, студентська молодь з самого початку 
навчання у вузі прагне до «абсолютно» повного знання як єдино істинного (вік 
революціонера за В. Клименко). Вона інтуїтивно відчуває нестачу своїх знань і 
усвідомлює вимоги до свого власного інтелектуального зростання. Таке усвідомлення 
симптоматичне. Воно призводить до краху ідеалізованого інтелектуалізму. Молодь, що 
прагне до науки; переживає якийсь злам у відношенні до неї. В. Роменець вважає, що це 
починається Вже на четвертому курсі (перехід до віку майстерності за В. Клименком), 
може трохи раніше, де вимоги до принципової повноти знань найвищі. І саме з 
відношення між теоретичним і практичним інтелектом виникає найґрунтовніша база для 
творчості [13, 55-57]. 

Будь-яка творчість спирається на досвід, і все створене різноманіття будується на 
формах, сприйнятих з реального світу і в подальшому змінених. Іншим фактором 
розвитку креативності студентів є час, бо кожна хвилина приносить новий досвід. Але 
при цьому досвід і час не встановлюють єдиний фактор, бо можна мати багатий досвід і 
не використовувати його [6, 30-32].  

Інтенсивне емоційне переживання. Сприяти розвитку креативності можуть лише 
позитивні емоції: якщо людина вірить у свої можливості, вона досягає позитивних 
результатів у найрізноманітніших сферах і росте у своїх очах, а це окриляє [10, 99]. 

Інтуїція часто грає вирішальну роль у великих наукових відкриттях, професійній 
творчості (педагогічна інтуїція, інтуїція у процесі медичного діагнозу, художній творчості 
тощо) (8, 11). Проте слід пам'ятати, що інтуїтивні умовиводи можуть бути як вірними, так 
і помилковими [4, 127-135].  

Таким чином, ми виділили десять факторів розвитку креативності студентів і 
розташували їх в порядку зменшення значимості: творчі здібності; творче середовище; 
соціокультурні особливості; творча мотивація; рівень інтелекту вищий за середній; вікові 
особливості; досвід; час; інтенсивне емоційне переживання; підсвідомі процеси (інтуїція). 
Також було надано коротку характеристику кожного з них. 

Перспективним напрямком подальшого дослідження проблеми є пошук 
педагогічних умов розвитку креативності студентів з урахуванням виділених факторів. 
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ТВОРЧІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 

У статті висвітлено структуру організаційної культури вчителя, її взаємозв’язок 
з творчістю. Розкрито сутнісні характеристики творчої особистості та шляхи її 
розвитку як суб’єкта педагогічної взаємодії. 

Проблема ефективності підготовки педагогічних кадрів завжди була в центрі уваги 
дослідників. У період реформування системи освіти особливої актуальності набули такі 
аспекти цієї проблеми як формування особистості вчителя. Нова освітня парадигма 
передбачає становлення компетентності, розвиток ерудиції, творчого потенціалу і 
культури особистості. 

Для розвитку освіти істотне значення завжди мали такі чинники, як „особистість 
учителя ” , „педагогічна культура ”, „морально-психологічний клімат навчального закладу 
” та інші. Нині в цьому смисловому ряді базових понять присутні актуально значущі 
поняття „організаційна культура вчителя ” та організаційна культура закладу освіти ”. 

Термін „організаційна культура" вперше з'явився у англомовній літературі у 60-х 
роках XX століття. Це поняття нині широко вживається у зарубіжному менеджменті 
(Дж.Ходстід, Е. Шайн, Т. Пітерс, Р. Моран). Останнім часом воно стало часто 
використовуватися і у вітчизняній літературі. 

Єдиної точки зору на поняття організаційної культури нині не вироблено, як і не 
існує загальноприйнятого його визначення. Більшість авторів під цим поняттям 
розуміють: норми і правила поведінки; мову спілкування працівників; звичаї та ритуали; 
історію організації; цінності організації, які орієнтують індивіда в тому, яка поведінка 
вважається допустимою або не припустимою. Важливим атрибутом організаційної 
культури є „символіка", за допомогою якої ціннісні орієнтації „передаються" членам 
організації. Внутрішніми складовими організаційної культури вчені вважають прийняту 
систему комунікації (спілкування), положення особистості в організації. До зовнішньої 
складової організаційної культури дослідники відносять саме приміщення організації і 
його дизайн," розташування, обладнання, меблі, наявність фірменного одягу для 
працівників. 

Всі ці характеристики організаційної культури разом відображають і надають 
смисл концепції організаційної культури. Члени організації, поділяючи віру і очікування, 
створюють своє фізичне оточення, виробляють мову спілкування, здійснюють дії, які 
адекватно сприймаються іншими і проявляють почуття і емоції, зрозумілі усім. Все це, 
будучи сприйнятим працівниками, допомагає їм зрозуміти і інтерпретувати культуру 
організації. 
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Функціональні характеристики організаційної культури визначаються кінцевою 
метою її удосконалення - адаптація до плинних умов середовища, набуття мобільності, 
гнучкості мислення і конкурентноспроможності особистості. Ось чому, на думку 
дослідників, поняття „організаційна культура" включає інтегровану сутність певних 
смислів, зокрема: порядок, соціальна інерція, соціальна еволюція, культуровідповідна 
інноваційність та „ ідеальний набір" особистісних характеристик. 

Різноманітність способів поведінки вчителя в умовах професійної діяльності буде 
доцільним за умови обов'язкового збереження базових традицій, що забезпечують 
закономірності і особливості педагогічної діяльності (зокрема, ступінь інноваційного і 
консервативного; стиль нестандартного мислення і стиль інтелігентного спілкування). 
Отже, організаційна культура вчителя декларує наявність у нього здібності приймати і 
чинити опір впливам зовнішнього світу ( Б.Г. Ананьєв, В.В. Краєвський, М.М. Поташник, 
В.П. Симонов). 

Розглядаючи структурну значущість факторів „соціальна інерція" і „соціальна 
еволюція" для організаційної культури, дослідники вважають, що для вчителя повинен 
бути властивий „ розумний" консерватизм як поєднання якостей індивіда, що володіє 
такою інерційністю психічної діяльності, яка достатня для підтримання стабільності свого 
оточення, але водночас не перешкоджає інноваціям, від яких неможливо відмовитися, а 
потрібно обов'язково перевірити і всебічно оцінити. 

Вчитель, як носій організаційної культури, характеризується певними якостями і 
здібностями. До них вчені відносять: гнучкість мислення, інтуїція, красномовство, 
привабливість, майстерність, спостережливість, освіченість, високий рівень загальної 
культури, організаторські здібності, працездатність, почуття гумору, різнобічність 
інтересів, сила волі, витривалість, настирливість, стійкість, витримка, самоволодіння, 
цілеспрямованість, творчі здібності, талант, емоційність, допитливість, оптимізм, 
життєрадісність, комунікабельність, самостійність. 

Організаційна культура вчителя передбачає наявність у нього готовності 
покращувати соціальну атмосферу в якій відбувається процес навчання, виховання, 
розвитку учня. 

Вивчення організаційної культури – це порівняно новий напрямок в організаційній 
психології, що прийшов на зміну традиційним дослідженням соціально-психологічного 
клімату організації. 

Дослідження підтверджують, організаційна культура вчителя впливає на 
формування сприятливого психологічного мікроклімату школи, що створює оптимальні 
можливості для розвитку учнів і вчителів, підтримує співробітництво серед учителів, 
стимулює продуктивні педагогічні ініціативи і мотивовану готовність до творчої 
дослідницької діяльності. Отже, творчість є проявом організаційної культури вчителя, її 
важливим компонентом. 

Проблема творчості широко розглядалась у вітчизняній науці. Великий внесок у 
розробку проблем здібностей, обдарованості творчої особистості зробили такі науковці, як 
Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, Є.М.Ільїн, В.О.Моляко, С.МЛисенкова, Я.А 
Пономарьов, Б.М.Теплов, В.А.Роменець, С.Л. Рубінштейн. Серед зарубіжних науковців 
найбільш відомі імена Дж.Гілфорда, Е.Торренса, Н.Когана.  

Творчість - процес багатогранний. Він включає в себе соціальну, психічну і 
фізіологічну складові. На думку О.Л. Клепікова та Т.Л. Кучерявого, у творчості 
особливого значення набувають психологічні якості особистості: характер, сила волі, 
досвід, інтелект, гострий розум, інтуїція, уява тощо. Важливою умовою творчості є 
сприйняття нових ідей, здатність знаходити і порушувати проблеми, незалежність 
поведінки та суджень і водночас уміння поступатися і відмовлятися від своїх попередніх 
думок, критичність, сміливість, терпимість [1]. 
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Традиційно творчість визначають як діяльність, що породжує щось нове, 
оригінальне на основі реорганізації попереднього досвіду та формування нових 
комбінацій знань, умінь.  

Внутрішнім потягом до творчості стає особливий динамізм усіх якостей та 
властивостей особистості, здатних реалізуватися у конкретному творчому акті. Саме цей 
динамізм і є основним змістом поняття, яке прийнято називати творчим потенціалом. 

Проблема творчого потенціалу людини розглядається у роботах багатьох 
дослідників творчості. Зокрема, це питання стало предметом пильної уваги О.Л. Клепікова 
та І.Т.Кучерявого. Вони наголошують, що дослідження творчого потенціалу особистості 
набуває особливої актуальності в сучасних умовах. На їх думку, творчий потенціал -
«...інтегральна властивість у вигляді здібності, що - дає людині здійснювати предметну 
діяльність, і за допомогою якої вона може вирішувати практичні завдання» [1, с. 54]. За 
своїми витоками ця властивість людського індивіда є результатом природної й соціальної 
активності, зовнішнім виявом якої виступає праця або діяльність, що органічно включає 
свідомість і спілкування. 

Однією з важливих проблем при вивченні творчості є проблема особистості, яка 
творить. Визначенню поняття творчої особистості у філософській, педагогічній та 
психологічній літературі приділяється увага в роботах Б.Г.Ананьєва, В.І-Андрєєва, 
Ю.К.Бабанського, Д.Б.Богоявленської, В.А.Кан-Каліка, ЯЛ.Коломийського, А.НЛука, В.О. 
Моляко, Я.О. Пономарьова та інших. Більшість з них визначають творчу особистість як 
індивіда, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, який вміє 
відкинути стереотипне, шаблонне. Для творчої особистості потреба у творчості є 
життєвою необхідністю. 

Психологічний словник визначає, що творча особистість виникає лише внаслідок 
наявності в неї "...здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, 
який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю"[2]. 

Деякі автори вважають творчою ту особистість, яка характеризується 
креативністю. Розвиваючись у процесі діяльності і з'єднуючись із провідними мотивами, 
креативність виховується у структурі особистості й виявляється як здатність до 
продуктивної зміни і створення якісно нової діяльності. 

Моляко В.О. та Громов Є.С. називають сім ознак креативності: оригінальність, 
евристичність, фантазія, активність, сконцентрованість, чіткість, чуттєвість. Для 
креативної особистості характерним є яскрава саморегуляція сприйняття, її спрямованість 
на вирішення якої-небудь проблеми або завдання, високий рівень зосередженості, її 
тривалість і стійкість. Найбільш яскравим і типовим виявом креативності вважається уява 
і фантазія. Уява креативних особистостей вирізняється особливою яскравістю, 
незвичайністю,  жвавістю  і  неадекватністю, крайньою фантастичністю та образністю. 

Щоб успішно розвивати творчу особистість студента, кожному учаснику 
педагогічного процесу слід чітко усвідомлювати механізми особистісного зростання 
студента, особливості самої ситуації взаємин викладачів і студентів та враховувати їх під 
час професійного навчання. 

Практика свідчить, що поєднання проблемно-пошукового, програмованого, 
модульного навчання дає змогу розвивати у студентів творче ставлення до оточуючого 
світу, до людей, до самих себе, до навчання, до праці, до життя, до національних традицій. 

Використання у навчальному процесі проблемних ситуацій, які моделюють умови 
винахідництва, дослідництва, експерименту, сприяє розвитку творчого мислення 
майбутніх учителів. 

Особливого значення в цьому процесі набуває побудова навчального заняття за 
діалогічним типом, де і викладач, і студенти проявляють інтелектуальну активність, 
зацікавлені в судженнях один одного, обговорюють альтернативні варіанти розв’язання 
педагогічних проблеми. 



 147 

Творча взаємодія вчителя й учня успішно активізується, якщо в освітньому закладі 
на належному рівні організовано співробітництво "викладач - студент", "студент - 
студент". Така діяльність характеризується певною системою установок, що виявляються 
в гуманності, соціальним підґрунтям якої є рівність та справедливість, і реалізується в 
процесі спілкування, діяльності, в актах співучасті, емпатії, сприянні та допомозі. 
Зазначимо, що здібності та нахили особистості виявляються, розвиваються і формуються 
у творчій і самостійній діяльності. Викладач повинен враховувати особистісну і соціальну 
перспективу творчого розвитку студентів, який проявляється у творчій діяльності. 

Творча взаємодія викладача і студентів можлива за умови реалізації викладачем 
практичного потенціалу студентів. Для того, щоб студент реалізував свої резервні 
можливості, відчув себе успішним, перетворився в суб'єкт власного розвитку і 
неповторної індивідуальності, викладач має формувати у студентів уміння діяти в 
нестандартній, незнайомій ситуації. Проаналізував механізми педагогічного керівництва 
процесом творчого розвитку, Я.О.Пономарьов зазначив: "Управляти творчістю людини 
неможливо, не враховуючи її світогляду, переконань, потреб, інтересів, нахилів, 
здібностей, мотивів діяльності" [4, с.268]. 

Отже, творчий розвиток особистості студента можна розглядати як результат і як 
умову функціонування взаємин його з викладачами. Досвід свідчить, що через механізм 
оптимізації міжособистісних взаємин у системі „викладач – студент ” можна ефективно 
впливати на особистісне становлення майбутнього вчителя. 

Під "оптимальними" розуміємо такі взаємини між викладачами і студентами, які є 
особистісно-орієнтованими: забезпечують дотримання психологічних умов для 
самоствердження і самореалізації студента як майбутнього вчителя; створюють емоційно-
психологічний клімат,який сприяє виникненню почуття психологічної захищеності, 
зняттю    надмірного хвилювання в ситуації випробування (наприклад, на іспиті чи під час 
пробного уроку в школі), зниженню рівня реактивної тривожності студентів (зокрема в 
ситуації їхньої взаємодії з викладачами); виробленню адекватного емоційно оцінного 
ставлення викладача і студента один до одного тощо[3].  
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УДК  371.132                                                                                     Серьожникова  

Р.К. 
                             
ДИДАСКОЛОГІЧНА  ПІДГОТОВКА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ  ТВОРЧОЇ 

ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 
 
В статті розглядається  нова термінологія на позначення професійної підготовки 

студентів в галузі теорії і технології педагогічної праці – дидаскологічна підготовка, 
розкривається її сутність, можливість у  становленні творчої позиції майбутнього 
викладача. 

Постановка проблеми у загальному вигляді…Вища школа стоїть перед 
необхідністю переходу від загальноприйнятої твердої системи підготовки майбутніх 
викладачів до більш гнучкої, що дозволяє формувати фахівця  педагогічної діяльності 
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чуйного й сприйнятливого до змін. Переосмислення сутності та пріоритетів, теоретичних та 
організаційних засад педагогічної освіти з орієнтацією на багатовимірність, зростання 
суб'єктності зумовило динамічний розвиток нових напрямів і підходів до професійної 
підготовки майбутніх викладачів. Серед них особливе місце посідає володіння студентами 
теоретичними та технологічними засадами педагогічної праці, розкриття цілісних 
характеристик педагогічної діяльності з орієнтацією на досягнення її високої якості, чим 
долається розповсюджений в існуючий практиці педагогічної освіти сцієнтизм, емпіризм та 
стихійність ознайомлення майбутніх вчителів з цими вкрай важливими для них "життєвими" 
питаннями. Це сприяє усвідомленню студентами науково обґрунтованих шляхів досягнення 
педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму. У зв’язку із цим особливого значення 
набуває творчий аспект індивідуальності майбутнього викладача. 

Аналіз публікацій і досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми... На 
думку А. Асмолова, головною особливістю нової парадигми професійно - педагогічної 
освіти є: становлення особистості, прилучення до культури достоїнства, що окреслює 
склад педагогічної діяльності в її єдності й цілісності. Цей вектор педагогічної підготовки 
сьогодні знаходиться ще на стадії становлення власної теорії і методики завдяки 
дослідженням І.Зязюна, Н.Тарасевич, О.Мороза, В.Семиченко, Є.Барбіної, О.Пєхоти, О. 
Глузмана, О.Дубасенюк, Н.Гузій та ін., в працях яких розробляються фундаментально-
методичні, предметно-змістові, організаційно-методичні основи викладання таких навчальних 
дисциплін. Поряд із широким практичним запровадженням і визнанням їх важливості і 
необхідності ця складова підготовки ще не має надійної наукової бази та залишається 
теоретичним і практичним феноменом, що навіть не отримав більш-менш визначеного та 
сталого термінологічного оформлення і тому потребує  педагогічної інтерпретації. 

Метою даної статті є визначення та обґрунтування понятійної бази даного напряму 
професійної педагогічної підготовки майбутніх викладачів, розкриття його сутності і 
особливостей.  

Виклад основного матеріалу дослідження... Обираючи термін на позначення названого 
сегменту професійно-педагогічної підготовки, ми виходили з існуючої, хоча і не дуже 
розповсюдженої назви галузі знань про вчителя і його професійну працю - "дидаскологія". 
Дане  термінологічне оформлення було здійсненне у контексті рішення проблеми 
індивідуалізації професійно – педагогічної  підготовки  вчителя. За думкою її перших 
дослідників ця галузь наукового знання покликана "вирішити проблему вчителя у всій широті і 
глибині, дати про цю професію вичерпну характеристику" (Т. Маркарьян) [2].   Сьогодні 
теоретичне вивчення даного феномену активізується під впливом ідей професіографії, 
психотехніки, наукової організації праці, акмеології, деонтології, ергономіки.  

Коло проблем, якими займається дидаскологія: - вчитель як член педагогічного 
колективу (Т. Маркарьян) [2].  Дидаскологія повинна досліджувати наступні питання: 
аналіз педагогічного процесу і його елементів, створення на цій основі програми вчителя 
(фізичних і психічних вимог, які пред'являються педагогові), розробка системи 
педагогічної освіти й підвищення педагогічної кваліфікації [5]. 

Дидаскологія інтерпретується як область педагогіки, що вивчає закономірності 
відбору, підготовки, функціонування й підвищення  кваліфікації педагогічних кадрів(Н. 
Кузьміна).      

Розуміння дидаскології як галузі теоретичних і прикладних психолого-педагогічних 
знань про сутність, особливості, закономірності, принципи, механізми успішної реалізації 
(функціонування) фахівця з педагогічній професії, предметом якої виступає педагогічна праця в 
її соціально-нормативному та особистісно-діяльнісному проявах, дозволило Н.Гузій 
запропонувати та ввести поняття "дидаскологічна освіта". Це поняття інтерпретовано нею як 
самодостатня інтегративна складова професійно--педагогічної підготовки учителя-вихователя, 
що об'єктивує усталені дидаскологічні знання, опанування якими уможливлює становлення 
майбутнього педагога як суб'єкта професійного зростання. Відповідно «сутність 
дидаскологічної освіти визначається як процес і результат засвоєння теоретичних і 
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прикладних знань про специфіку, закономірності, механізми досягнення фахівцем успіху та 
високої якості праці в педагогічній професії на рівні особистісних цінностей і смислів»[1,  
с.135]. 

Феноменологія дидаскологічної освіти перш за все визначається тим, що для назв 
дидаскологічних дисциплін використовуються різноманітні дефініції, які символізують та під 
різним кутом зopy розкривають високу якість і продуктивність педагогічної праці, розвиненість 
особистості педагога як на рівні теорії, так і в практичному обігу.            

У якості цілі професійно - педагогічної освіти  виступає особистість майбутнього  
вчителя, викладача.«Теорія цілей підготовки вчителя  ще не склалася, але простежується 
тенденція переходу від однобічного відображення особистості учня (професійні знання й 
уміння) до опису його особистості як професіонала»(В. Сластьонін)[5]. 

Педагогічне буття, як предмет практичної діяльності викладача, здобуває в кожній 
конкретній ситуації освіти статус професійного завдання. Практика підготовки 
майбутнього викладача виступає як рішення безперервного ряду педагогічних завдань. 
Таке уявлення про педагогічну діяльність теоретично осмислено в дидаскології (Н. 
Кузьміна, В. Сластьонін, Л. Спірін і ін..). 

У цій логіці дидаскологічна  підготовка виступає як процес проектування власних змін 
майбутнього викладача (тобто становлення самого себе в просторі освітнього простору) і 
виявляється інваріантною для практики творчої самоактуалізації, прогностичного планування 
креативної  професійно – педагогічної діяльності. Ціль дидаскологічної підготовки – 
перебороти розрив між  студентом – майбутнім фахівцем (позиція об’єкта), студентом – 
майбутнім викладачем (позиція суб’єкта), студентом – креативним професіоналом 
(позиція творчої самоактуалізації), що інтегрує  особистісну й професійно - творчу 
позицію майбутнього викладача. Ця єдність є не сумарна категорія, а якісно нова освіта, 
цілісність і внутрішня структура, якої  задають цілі підготовки й формування професійно-
творчої позиції майбутнього викладача. Професійно - творча позиція майбутнього 
викладача - це система його ціннісне-значеннєвих відносин до соціокультурного 
оточення, самому собі й своєї діяльності , що обумовлює  його професійне буття в  
педагогічній взаємодії з учнем, його місце в просторах сучасної  освіти, що  має 
діяльністно - стверджуючу суб'єктну природу.  Лише суб'єктно-авторська позиція 
студента забезпечує утворення людини - майбутнього викладача в цілому, а не тільки її 
окремих сторін. 

Суб'єктне становлення людини здійснюється через самовизначення, яке є, 
насамперед, самовизначення змістів діяльності, поведінки, всього життя людини.  

Поняття змісту виражає укорінення  індивідуальної свідомості в особистісному бутті 
людини (Г. Шпет). а поняття значення — підключеність цієї свідомості до суспільної 
свідомості, до культури. Два цих поняття зустрічаються в категорії «цінність», тобто в тім, 
що значимо для інших і емоційно прийнято й усвідомлено самим індивідом. Два процеси 
— осмислення (наділення цінностей змістами) і усвідомлення (формулювання змістів у 
цінності),— зустрічаючись, утворюють простір суб'єктності людини  або її ціннісне-
значеннєву сферу. Відповідно до ствердження у В. Франкла, «бути людиною означає бути 
зверненою до сенсу, що вимагає здійснення, і цінностям,   що вимагають реалізації» [ 6, с. 
285]. Рефлексія як процес осмислення власної  діяльності є основою суб’єктного простору. 

Суб'єктний простір, на нашу думку, виділяється рядом ознак.  
Суб'єктному просторові  властива цілісність, узгодженість  елементів. 
По-перше, це цілісний і найвищою мірою усвідомлений образ себе.  
По-друге, суб'єктний простір - це ідентичність студента в його навчально - 

педагогічному професійному оточенні. Мати ідентичність - значить бути, насамперед, 
самим собою в уподібненні себе обраному соціокультурному оточенню [4]. Ідентичність як 
організація життєвого досвіду індивідуума охороняє погодженість і індивідуальність його 
досвіду, підготовляючи індивіда до впливів середовища, передбаченню внутрішніх і 
зовнішніх небезпек, інтегрує його дарування й соціально - творчі  можливості. 
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По-третє, суб'єктний простір - завжди результат роботи студента над собою, 
постійного зусилля бути, зберігати свою позитивну ідентичність.  

Суб'єктний простір один з компонентів креативного середовища дидаскологичної 
підготовки, у якій виділяються і ще  три структурних компоненти: 

Технологічний (психодидактичний), що представляє сукупність навчального й 
іншого видів діяльностей, включаючи освітні технології, зміст і методи яких 
визначаються психологічними цілями й завданнями фізичного, пізнавального, 
особистісного й соціального розвитку студентів. 

Соціальний або комунікативний, що представляє собою простір міжособистісної 
взаємодії й  педагогічної взаємодії між суб'єктами професійно – освітніх  спільнот.  

Просторово-предметний, котрий забезпечує можливість, необхідного для 
навчання, розвитку й соціалізації просторових дії, і який містить у собі особливості 
освітньої установи (предметну наповненість, інтер'єр, устаткування, особливу 
атрибутику). 

У методологічному відношенні різні підходи до розуміння й моделювання 
креативного середовища дидаскологичної  підготовки визначаються тим, у якій 
функціональній якості воно розглядається (В.Панов). А саме в якості: факту навчання й 
розвитку студента, фактора навчання й розвитку студента, умови його навчання й 
розвитку, засоби для навчання й розвитку студента.   

Отже, у моделі становлення  професійно - творчої  позиції  виділяються 
технологічний, системний і концептуальний рівні, обумовлені здатністю усвідомлено 
вибирати ефективні в конкретній ситуації орієнтири діяльності .Механізм  становлення 
позиції викладача розкривається в процесі його професійного самовизначення як пошуку 
й знаходження смислів у педагогічній професії, внутрішній самодетермінації професійної 
діяльності й поведінки. Провідні фактори  становлення професійно- творчої позиції 
викладача — рефлексія як осмислення своєї професійно-педагогічної діяльності, 
самооцінка як оформлення професійно- педагогічних  змістів у цінності й самосвідомість 
як здатність до довільності професійно-педагогічної діяльності й поведінки. 
 Становлення професійно-педагогічної  позиції викладача як ціль його 
дидаскологічної  підготовки визначає необхідність виконання системи трьох принципів: 
рефлективності(припускаючи осмислення власної педагогічної діяльності, виявлення 
професійно-особистісних смислів), креативності(співвіднесення власних сенсів, 
усвідомлення, формування ціннісних орієнтирів) і проективності (розвиток професійної 
самосвідомості, ствердження своєї професійної позиції в діяльності).  

Взаємодія з оточенням (професійно - освітній простір) слугує найважливішим 
джерелом саморозвитку  студента, засобом забезпечення його самореалізації й стимулом 
для подальшого індивідуально-особистісного творчого росту, що  виявляється у творчій 
самоактуалізації [3]. 

Взаємодія людини зі світом і людьми дозволяє йому не тільки актуалізувати наявні 
внутрішні потенціали, але й заповнювати їх у структурному, змістовному, ціннісному, 
значеннєвому плані. Включення в цей процес уможливлює зіставлення думок, почуттів і 
вчинків індивіда з їхнім вираженням в інших людей, що виступає основою його 
самопізнання, самовизначення, саморегуляції, самореалізації й самоствердження. Воно 
допомагає суб'єктові збільшити власні чинності, отримати емоційне «підживлення» і через 
із-зміну картин світу перейти до більш адекватного його сприйняття й розуміння[4]. 

Ці висновки підводять до необхідності розглядати взаємодію ( зі-стояння) людини 
зі світом і людьми як умову його саморозвитку, творчої самоактуалізації. Лише в цій 
площині може бути зрозуміла роль творчого викладача в креативному  педагогічному 
процесі. 

Творчість як процес смислоутворення, рефлексивна свідомість, «тортування над 
сенсом буття» наближається до внутрішньої діяльності, що не має, однак, предметного 
характеру. З'ясування людиною смислу того або іншого відношення до миру не дається 
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йому прямо й автоматично, але вимагає складної й специфічної внутрішньої діяльності по 
оцінці свого життя, рішенню особого «завдання на значення» (А. Леонтьев). 

М. Хайдеггер доходить висновку, що входження особистості в світ життєвих 
значень і творчої діяльності може здійснюватися «тільки шляхом із-поняття, із- 
усвідомлення, із – оцінки, співпереживання й прилучення до спільної творчості, що 
творить справжні й гармонійні відносини людини до світу, іншим людям» і до самого 
себе.  

У контексті самостановлення студента навчально - педагогічна діяльність 
сприймається як цінністно-значеннєва взаємодіяя з метою рішення екзистенціальних 
творче-орієнтованих проблем. Одночасно відбувається трансформація уявлень і його 
способів діяльності.          

Становлення творчої позиції студента - майбутнього викладача в навчальній 
діяльності - динамічний процес накопичення особистістю можливостей статі в предметні 
відношення до власної  життєдіяльності. Перехід від однієї стадії становлення до іншої 
характеризується якісним перетворенням особистості, що ініціюється зміною рівня 
самосвідомості, з одному боку, з іншого ж, визначається особливостями протікання 
творчого процесу. Технологія організації змісту й способів діяльності студентів, 
сполучена з елементами навчання діагностиці й саме діагностиці, орієнтована на  цей 
процес і забезпечує вичленовування наступних етапів становлення творчої позиції 
студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Перша стадія 
становлення творчої позиції пов'язана із процесом адаптації, накопичення інформації про 
умови й зміст діяльності. В основі цієї стадії лежать процеси пристосування до 
середовища, підпорядкування зовнішнім обставинам у вигляді виконання пропонованих 
викладачем норм, вимог, очікувань. У цьому випадку спрацьовує закон збереження й 
економії сил, що проявляється насамперед в умінні користуватися вже напрацьованими 
алгоритмами  дії. Однак при наявності внутрішньої рефлексії й основи, яка зросла що до 
виходу за межі формального спілкування із предметним матеріалом, студент здатний 
вийти за межі безперервного потоку повсякденного життя й побачити собі в цьому 
процесі. Цей прорив (за С. Рубінштейном) дозволяє  людині статі господарем становища, 
повноправним автором, що конструює своє сьогодення й майбутнє. Виникає можливість 
приймати, усвідомлювати й оцінювати труднощі й протиріччя навчального процесу як 
стимулу розвитку, визначення своїх власних можливостей і меж. Усвідомлення студентом 
своїх потенційних можливостей, перспектив особистісного й професійного росту 
спонукує його до постійного експериментування, що розуміється як пошук, творчість, 
можливість вибору. Вирішальний момент даного процесу - момент відчуття волі й 
одночасно відповідальності за всі, що відбувається  й відбудеться. 

Проведене дослідження створює  наукове підґрунтя осмислення динамічних 
процесів інституализації дидаскологічних навчальних дисциплін, що об’єктивують 
сучасну дидаскологічну підготовку викладача, вчителя та модернізації її методичної бази. 
Нами розроблено та введено у професійно – педагогічну підготовку майбутнього 
викладача економіки наступні  навчальні модулі: «Креативний менеджмент навчання», 
«Основи творчої дидаскології», яки забезпечують формування у студентів системного 
бачення творчих моделей педагогічної праці та сприяють становленню творчого 
викладача – професіонала. 
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УДК 378 Чумак Н.Й. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА, СЛУХАЧА В ПРАКТИЦІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Національна система освіти, яка на сучасному етапі зорієнтована на світові 

орієнтири та сучасні концепції навчання, відмовляється від догм, негуманних принципів 
діяльності, застарілих організаційно-методичних прийомів, способів і форми роботи. 

Цитуючи Державну національну програму "Освіта", зауважу, що "система освіти" - 
найважливіша ланка виховання громадян Української держави, формування освіченої, 
творчої особистості, становлення її фізичного, морального здоров'я, забезпечення 
пріоритетності розвитку людини  [ 1 ]. 

Основним методологічним орієнтиром сучасної національної педагогіки є 
положення, згідно з яким для сучасного суспільства буде характерний тип людини, в 
особистості якої сформоване активне позитивне становлення до планети Земля, до 
Вітчизни, до людства, до іншої людини і до самої себе, до праці, до власності, до сім'ї, до 
надбань матеріальної і духовної культури [ 2 ], тому що така людина творчо поєднуватиме 
особисті інтереси з інтересами суспільства й інших людей, зможе правильно визначати 
життєві орієнтири, цілеспрямовано працюватиме над формуванням і розвитком власної 
особистості. 

На розв'язання цих та ряду інших актуальних проблем сучасної освіти в Україні 
спрямовують нас Закон України "Про освіту", Державна національна програма "Освіта" 
(Україна XXI ст.), які розглядають гуманізацію і демократизацію національної освіти як 
найважливіші принципи її реформи [ 3 ]. Ці принципи - це встановлення суб'єкт-
суб'єктних взаємин у навчальному процесі, відмову від традиційних методів роботи, 
збагачення процесуального компоненту гуманними та демократичними прийомами, 
способами та формами навчально-пізнавальної діяльності [ 4 ]. Серед основних тенденцій 
розвитку світової освіти є: 

- орієнтація на цінність особистості людини, її гідність, бо "У культурі гідності 
діти, люди похилого віку та люди з відхиленнями - святі [ 5 ]; 

- перехід від переважно інформативних форм і методів навчання до активних з 
використанням елементів проблемності; 

- перенесення акценту з  навчальної діяльності викладача-педагога на пізнавальну 
діяльність слухача. 

Безумовно, традиційні методи навчання не створюють достатніх умов для 
виникнення суб'єкт-суб'єктних навчальних взаємин між викладачем і слухачем та між 
слухачами. Це можливе шляхом застосування активних форм та методів навчання, бо саме 
вони спрямовані на розвиток творчого мислення у слухачів, почуття ними власного "Я", 
формування у них мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 
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Виокремлюють, як відомо імітаційні та не імітаційні активні методи навчання. 
Заняття з використанням цих методів навчання сприяють організації особистісно-
орієнтованого навчання. Під час організації таких занять професійна позиція викладача 
полягає в знанні та поважному ставленню до будь-якого висловлювання слухачів з 
обговорюваної теми. Саме у цих умовах слухачі прагнуть бути "почутими", 
висловлюються з теми, що вивчається, пропонують, не боячись помилитися, свої варіанти 
змістовного обговорення. З цією метою у нашому інституті застосовуються різноманітні 
прийоми та способи активізації як лекційних, так і семінарських та практичних видів 
занять. 

У педагогічній літературі вони, на жаль, не знайшли достатнього обґрунтування, 
але вони широко застосовуються у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців пенітенціарних установ.  

Прийоми та способи активізації лекцій 
Сучасна дидактична думка й особливості аудиторії слухачів вимагають збагачення 

класичної лекції нетрадиційними прийомами та способами, тому що вона спрямована на 
інформування фахівців пенітенціарної системи теоретичними знаннями, надання їм цих 
знань шляхом монологічної форми спілкування. Лекція, яка відповідає сучасним 
дидактичним і виховним вимогам, повинна: 1) формувати у слухачів подвійний інтерес до 
професії та прагнення до навчально-пізнавальної діяльності; 2) дати систематизовані 
основи професійних знань; 3) допомогти обміну знаннями, досвідом та почуттями; 4) 
сприяти формуванню особистості фахівця. Це можливо шляхом використання певних 
прийомів та способів активізації класичних лекцій. 

Певні лекції, особливо з працівниками пенітенціарної системи, мають виключно 
проблемний характер. Такі лекції сприяють досягненню певних цілей: опанування 
фахівцями теоретичних знань; розвиток абстрактного мислення; формування навчально-
пізнавальної діяльності та взагалі - мотивації професійної діяльності. 

Досягнення цих цілей забезпечується спільною роботою викладача й аудиторії. 
Основна задача викладача - це не стільки переказ готової інформації для засвоєння, 
скільки в залученні слухачів до професійних знань, у намаганні самостійно чи разом з 
викладачем-педагогом розв'язати навчальні проблеми, у продовженні формувань 
практичних навичок та вмінь наукового пошуку. Це розвиває і формує мислення слухачів, 
бо у співпраці з педагогом вони "відкривають" для себе нові знання, опановують 
теоретичні особливості професійної діяльності. 

Безумовно, лекція стає проблемною тільки у тому разі, коли вона має певні 
інтелектуальні складності, тобто коли в ній реалізується принцип проблемності, який 
формується під час добору і дидактичної обробки навчального матеріалу лекції, і також, 
безпосередньо на лекції. Ці напрямки реалізуються шляхом розробки системи навчальних 
проблем, тобто пізнавальних задач, які відбивають основний зміст лекції і компонування 
лекції як діалогічного спілкування викладача із слухачами, предметом якого є навчальний 
матеріал, що вивчається. 

Проблемність лекції досягається послідовним створенням проблемної ситуації, 
навчальної проблеми - пізнавальної задачі, яка містить деякі протиріччя, і відповідь на неї 
вимагає додаткового запитання. 

Такі лекції мають діалоговий характер: поінформованості соціальних працівників з 
проблеми, що вивчається, актуалізації їх знань, які необхідні для розуміння проблеми, та 
визначення ступеня їх готовності до прийняття матеріалу лекції. Вони адресуються до 
всієї аудиторії. Слухачі відповідають з місця. З метою заощадження часу запитання 
формуються так, щоб можна було на них дати однозначну відповідь. З урахуванням змісту 
відповідей викладач будує свої подальші розміркування, характер лекції. 

Також існують й інші різновиди лекції, під час проведення яких застосовуються 
прийоми та способи активізації навчально-пізнавальної діяльності соціальних 
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працівників. Це лекція - аналіз конкретної ситуації, лекція-консультація, лекція-прес-
конференція, лекція удвох тощо. 

Похідним від зовнішнього діалогу є внутрішній, який розвивається у слухачів 
тільки за наявності у них навичок та вмінь живого мовного спілкування. Через це лекції 
повинні доповнюватися системою семінарів, аналізу конкретної ситуації, ділових ігор, 
самостійної роботи тощо. 

Семінарські (практичні) заняття. 
Семінари як традиційна форма навчання використовуються від стародавніх часів 

до сучасності. У навчанні слухачів вони мають переважно практичний характер, що 
створює сприятливі умови для їх застосування з метою розвитку професіоналізму та 
творчого використання знань у навчальних умовах. Уникненню традиційного і 
шаблонного проведення семінарів сприяють дискусія, групове дослідження, взаємо 
навчання, окремі елементи мозкової атаки, круглого столу та інші прийоми й способи 
його активізації. 

Семінар-дискусія організується як процес діалогічного спілкування учасників, під 
час якого відбувається формування практичного досвіду спільної участі в обговоренні та 
розв'язанні теоретичних проблем, теоретико-практичного мислення фахівця. 

Особливістю такого семінару є забезпечення можливості рівноправної, 
зацікавленої та активної участі слухачів в аналізі теоретичних положень, вірогідних 
рішень в оцінці їх правильності та обґрунтованості. Дискусія створює специфічне 
психологічне тло, яке виникає під час спілкування різноінформованих партнерів - членів 
навчальної групи та викладачем. Це розвиває творчі інтелектуальні здібності слухачів, 
різко знижує бар'єри спілкування. 

Дискусійний семінар формує у слухачів уміння стисло і точно викладати свої 
думки під  час виступів, активно відстоювати свої погляди, аргументувати зовнішній 
(діалог між педагогом і фахівцем пенітенціарної системи); внутрішній (самостійне 
мислення, обміркування соціальним  працівником навчальної програми). 

У більшості випадків зовнішні діалоги можуть переходити у лекцію-дискусію, яка 
передбачає активний обмін думками в інтервалах між логічними розділами лекції. Це  
пожвавлює навчально-пізнавальний процес, активізує пізнавальну діяльність слухачів, 
надає можливість викладачеві керувати колективною думкою групи.  

Для виникнення діалогу викладач має виконати ряд вимог: 
- вступати в контакт із слухачами не як особа, яка все знає, а як співрозмовник, 

бажаючий обмінятися своїми думками щодо проблеми лекції, власним баченням шляхів 
розв'язання цієї навчальної проблеми; 

- не тільки визнавати право слухача на власний погляд на цю проблему, але і бути 
зацікавленим у цьому; 

- надавати можливість слухачам ознайомитися з різними поглядами щодо 
навчальної проблеми, показувати їм генезис її розвитку і обґрунтовувати правильний 
шлях і розв'язання; 

- істинність нових знань доводити не силою власного чи іншого авторитету, а 
шляхом обґрунтованих обміркувань і логічних обґрунтувань;  

- робити слухачів активними співучасниками спільного наукового пошуку 
розв'язання цієї проблеми; 

- шанобливо ставитися до своїх слухачів та особливо до їх думок, створювати 
атмосферу співробітництва, невимушеності, відкритості, демократизму;  

- стимулювати слухачів до самостійно пошуку відповідей на навчально-
пізнавальну задачу під час лекції і згодом - самостійної роботи.  

Виконання цих умов, безперечно, сприяє виникненню змістового діалогу під час 
лекції. 

Лекція-діалог з аудиторією або лекція-бесіда - найбільш поширена і відносно 
проста форма активного залучення слухачів до пізнавального процесу. Вона передбачає 
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безпосередній контакт викладача з аудиторією, який дозволяє зосередити увагу слухачів 
на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп викладання 
навчального матеріалу з урахуванням рівня освіти слухачів. 

Участь слухачів у лекції-бесіді можна забезпечити різними прийомами. Наприклад, 
запитаннями до аудиторії (спантеличений), які мають носити інформаційний характер, 
тобто повинні мати спрямовані на з'ясування думок і рівнів заперечувати, спростовувати 
хибну позицію опонента. Характер обговорення проблем теми "захоплює" її учасників, 
дозволяє їм краще розкритися, забезпечує творче співробітництво з колегами по роботі та 
викладачем. 

Рекомендується спочатку застосовувати прості форми дискусії, а згодом - більш 
методично і змістовно складні. Найпростішою формою дискусії є обговорення протягом 
короткого часу певної проблеми в кількоособових групах, а потім аналіз результатів цих 
обговорень у складі всієї групи. 

Другим варіантом є такий, коли спочатку слухачі індивідуально протягом 5 хвилин 
вивчають проблему і готують кілька запитань щодо її змісту. Після цього результати 
обговорень у цих малих підгрупах аналізуються шляхом загально групової дискусії. 

Поштовхом для початку такої дискусії також можуть бути певні повідомлення 
фахівця пенітенціарної установи або викладача. Іноді таким поштовхом можуть служити 
окремі елементи мозкової атаки або ділової гри. У першому випадку слухачі намагаються 
висунути якомога більше ідей, не критикуючи їх, а потім виокремлюють найбільш 
змістовні, які обговорюють, оцінюють можливості їх доведення або спростування. У 
другому випадку семінар-дискусія проводиться шляхом виконання слухачами певних 
ролей. 

Високої педагогічної майстерності потребує від викладача керування цим 
семінаром, а особливо - відкриття та проведення дискусії. У зв'язку з цим, він повинен 
володіти певною сукупністю методичних прийомів для її проведення. Наприклад, це може 
бути "спровокована" дискусія, яка проходить за допомогою стислих виступів окремих 
слухачів. Викладач повинен мати певний запас запитань, які можна додатково ставити на 
обговорення, щоб не давати дискусії згаснути. При цьому він має намагатись за 
допомогою цих запитань і певної емоційної поведінки забезпечити широку й активну 
участь у ній усіх учасників навчальної групи; не випускати з полю зору хибні судження 
слухачів щодо предмета дискусії та залучити слухачів до їх обговорювання і знаходження 
правильної відповіді, слідкувати за тим, щоб предметом аналізу було певне судження, а не 
сам слухач, який його висунув, порівнювати різні погляди та залучати слухачів до їх 
активного і всебічного аналізу тощо. Лише по закінченню дискусійного семінару викладач 
має зробити загальні висновки, проаналізувати та узагальнити результати колективного 
обговорення, підвести слухачів до конструктивного висновку, який має теоретичне і 
практичне значення, оцінити внесок кожного слухача в перебіг семінару і розв'язати 
проблеми дискусії, поставити задачі на самостійне вивчання. 

Суттєву методичну цінність у перепідготовці фахівців пенітенціарних установ має 
сократична бесіда: "...метод навчання, який полягає у тому, що слухачам ставляться 
навідні запитання, відповідаючи на які слухач поступово переконується в хибності й 
недосконалості раніше висловлених ним положень" [ 6 ]. 

Цей метод дозволяє виявити певні "прогалини" в знаннях слухачів, підвищує 
інтерес до соціально-професійної діяльності чи певної дисципліни, сприяє активному 
опануванню знань, формує навички творчого мислення і самостійної роботи, розвиває 
критичне мислення та уміння аргументовано відстоювати власну думку, озброює 
ефективними способами ведення полеміки. Різновидом сократичної бесіди є евристична, 
яка здійснюється шляхом постановки викладачем певних запитань у чіткій логічній 
послідовності. Реалізація методу передбачає ґрунтовну попередню підготовку слухачів до 
заняття. Але викладач так формує запитання, що слухачі повинні давати не готові 
відповіді, а аналізувати певні факти й явища та одночасно формулювати власний погляд. 
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Викладач, критично оцінює відповіді слухачів, вміло спрямовує перебіг бесід у потрібне 
русло, заохочує слухачів до активної участі та нестандартного ставлення до проблеми, 
розвиває навички дослідницької діяльності. Отже, основна мета сократичної бесіди - це 
розвиток творчого мислення фахівців. 

Також існують окремі прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності 
слухачів під час лекційних та семінарських (практичних) занять. Знаходять застосування 
такі прийоми "побіжне обговорення", "знайти опонента", гумористичний початок, широка 
орієнтація у проблемі, використання опорного конспекту, семінар "чиста сторінка" тощо. 

Специфіка навчання слухачів 
Слухачі вчаться, щоб "знати як діяти". Вони намагаються використовувати свої 

знання в професійному досвіді, тобто вимагають практичності й актуалізації цих знань. 
Наші слухачі - "нетрадиційні", бо мають певний, часто дуже багатий соціальний 

досвід. У них сформовані погляди, система цінностей, відношення і погляди з приводу 
напряму спеціальності й дисциплін, які вивчаються. І саме їх навчання потребує 
використання активних форм та методів навчання, бо саме завдяки їм розвивається й 
уміння спілкуватися між собою. Широко використовуються ролеві ігри, за допомогою 
яких розширюється досвід учасників тренінгу завдяки представленню їм ситуації, в якій 
пропонується  прийняти позицію (роль) будь-кого з учасників, а потім відпрацювати 
спосіб, який допоможе привести цю ситуацію до успішного завершення. 

Безумовно, вибір конкретного методу активізації навчально-пізнавальної 
діяльності слухачів і методики його проведення має здійснюватися на основі чіткого 
визначення дидактичних та виховних цілей заняття, характеру навчальних проблем, які 
вивчаються, рівня підготовленості контингенту, педагогічної майстерності навчально-
матеріальної бази, психолого-педагогічної обґрунтованості доцільності власне цих 
методів та форм для даного заняття тощо. 

Дуже часто у нашому інституті проводяться практичні заняття з обміну досвідом 
слухачами, які працюють в структурних підрозділах пенітенціарної  сфери з 
використанням активних форм та методів навчання. 

Розглянемо форми організації таких занять [ 7 ]. 
     Таблиця 1  

Різновиди форм організації практичних занять з обміну досвідом 
 Круглий стіл Мала група Дискусія 

Призначення 
методу 

Заключається в обміні 
різних думок, точок зору 
на проблему чи проблему 
та створення "ґрунту" для 
змін по відношення до 
предмету чи проблеми. 

Заключається в обміні 
думок, точок зору та 
формуванню єдиної 
точки зору з предмету 
чи проблеми  які 
розглядаються. 

Заключається в 
одержанні 
аргументованих точок 
зору на заданий предмет 
чи проблему, вияв всіх 
полюсів проблеми. 

Склад 
учасників 

Ефективний при кількості 
від 10 до 25 учасників. 
Можливо участь до 50 
слухачів. 

Мала група ефективна 
при кількості учасників 
від 3 до 8. 

У дискусії  можуть 
приймати участь від 10 
до 100 учасників. 
Рекомендована кількість 
учасників -15 -30. 

Правила Прийняти активну участь. 
Виказувати особисті 
думки, точки зору. 
Говорити від свого імені. 
Говорити по одному, не 
перебиваючи. Уважно 
слухати кожного. 
Дотримуватися порядку і 
регламенту. Заборона на 

Виказувати думки, 
розвивати ідею. 
Говорити по одному, не 
перебиваючи. Уважно 
слухати кожного. 
Дотримуватися 
регламенту. Фіксувати 
виказування учасників. 
Не голосувати. Досягти 

Говорити по одному, не 
перебиваючи. Уважно 
слухати кожного. 
Дотримуватися порядку і 
регламенту. 
Аргументувати 
виказування. 
Критикувати думки, 
точки зору, але не 
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критику. консенсусу. особистість. 
Критикуючи, 
пропонувати 
альтернативи. 
Повторювати 
виказування опонента. 

Роль 
ведучого 
(викладача, 
педагога) 

Полегшення 
(фасилітування) 
процедури, формування 
стилю питань, 
спостереження за 
дотриманням правил та 
встановлення порядку 
роботи, інколи – фіксація 
думок,  позицій, точок 
зору – на дошці. 

Полегшення 
процедури, постановка 
задач, поділ  на групи, 
організація фіксації 
результатів,  підтримка 
динаміки в групі. 

Формування процедури 
(модерація), складання 
переліку основних та 
навідних питань, 
спостереження за 
правилами, нейтралізація 
негативних емоцій, 
направленість на 
результат. 

 
Обґрунтоване використання усіх цих форм і методів навчання сприяє реалізації 

мети освіти в українському суспільстві, яка визначена Законом України "Про освіту": 
"Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору..."[ 3 ]. 

Література: 
1. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.) К.: Райдуга, 1994. 
2. Кремень В.Г. Сучасна освіта в контексті реформування // Учитель. 1999, № 11-

12. 
3. Закон України "Про освіту" // Голос України: 1996, № 77. 
4. Пидкасистый П.И., Горячев Б.В. Процесс обучения в условиях демократизации и 

гуманизации высшей школы. М.: 1991. 
5. Асмолов  А.Г. Мир  образования. Культурно-историческая психология и 

конструирование миров. Москва, Воронеж, 2003. 
6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 
7. Програма ABA / CEELI із розвитку організацій в країнах СНД. 
 
 
УДК 37.036+615.851: [378]–057.874–057.875  Федій О.А. 

 
ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОГО ВИЯВУ СУБ’ЄКТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
 
У даної статті розглядаються основні засади розвитку активної творчої позиції 

учителя та учня у світлі гуманістичних ідей естетотерапевтичної особистісно 
зорієнтованої педагогічної парадигми. 

Виявлення та розвиток креативного потенціалу особистості стає основою багатьох 
сфер професійної діяльності сучасної людини, ознакою її ефективності, 
конкурентоспроможності та перспективності. Соціальне замовлення на дослідження 
механізмів та засобів розвитку творчого потенціалу обумовлює особливу актуальність 
проблеми креативності. Все більш очевидною й зрозумілою стає закономірність: 
творчість, гармонія, самість - це природна норма (а не виняток для обраних!) у 
формуванні людського “Я”. Тому цілі та зміст освіти, методи і засоби навчання, 
організаційні форми навчальної діяльності студентів, її індивідуалізація та диференціація 
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у педагогічній науці сьогодення орієнтовані на вирішення центральної мети, а саме – 
виховання творчої особистості майбутнього фахівця.  

Успішність вирішення цих питань сучасні вчені пов’язують з “психопедагогікою” 
(Е. Стоунс), «педагогічною психологією» (І. Зімняя), «креативною педагогікою і 
психологією» (О. Морозов, Д. Чернілевський), «мистецькою педагогікою» (О. Рудницька), 
«артпедагогікою та арттерапією» (Л. Лєбедєва, Т. Зінкевіч-Євстігнеєва) оскільки сьогодні 
все сильніше виявляється синкретична єдність педагогічних, психологічних, естетико-
філософських знань про природу й становлення людської індивідуальності. Педагогічна 
проблема формування творчого компоненту особистості набуває мистецтвознавчого, 
естетико-психологічного контексту. 

Метою статті є спроба вивчення теоретико-методологічних основ творчості як 
людського феномену, з’ясування особливостей організації психолого-педагогічного 
процесу формування сучасної творчої особистості та визначення основних засад розвитку 
активної творчої позиції учителя та учня у світлі гуманістичних ідей естетотерапевтичної 
особистісно зорієнтованої педагогічної парадигми. 

Наукові підходи до проблеми творчості мають досить широку палітру, що 
пов’язують з ефектом “білої плями” у знаннях стосовно природи та механізмів цього 
людського феномену, який по суті є головною складовою особистісно-індивідуального 
“Я”. “Принципова спонтанність творчого процесу з самого початку робить його 
невловимим для природньо-наукових експериментів” [3, с.8]. Креативність відомий 
вчений Р. Калаба образно назвав таємницею, яка завернута у головоломку та схована 
всередині загадки. «Подібно до того, як таке очевидне явище психіки – свідомість – 
залишається найменш вивченим феноменом психології, творчість, як найбільш людська 
діяльність, також поки що найменш осмислена” [4, с.10]. 

Перша спроба вивчення наукової творчості була здійснена ще давньогрецькими 
філософами. Аристотель пов’язує виникнення творчості з алгоритмом логічних 
умовиводів. Пізніш представниками асоціативної концепції у психології ця ідея 
модифікувалась у творчий синтез (В. Вундт) та творчі асоціації (А. Бен). Виділяють й інші 
акценти у проявах та механізмах творчості: інтуїція, натхнення, осяяння, катарсис, інсайт, 
евристика (З.Фрейд, В.Келер, К.Бюлер тощо). 

Природу та сутність творчості і творчого потенціалу особистості, пов′язаних з 
діяльністю людини у різних сферах буття, розглядали українські філософи минулого та 
сьогодення: Г. Сковорода, І. Франко, Л. Українка, В. Андрущенко, М. Мокляк 
І. Надольний, В. Шинкарук, та ін.. Феномен творчості досліджувався у працях психологів 
Б. Ананьєва, В. Виготського, Д. Ельконіна, О. Лєонтьєва, А. Лурії, Б. Теплова, Д. Узнадзе 
тощо. Психологічні засади творчості активно вивчаються сучасними дослідниками 
психології особистості: Н. Бехтєрєвою, Д. Богоявленською, Н. Вишняковою, І. Зимньою, 
О. Ніколаєвою, О. Морозовим, Д. Чернілевським тощо. Питання педагогічної творчості 
розглянуто в наукових працях В. Загвязинського, В. Кан-Калика, М. Поташника, 
Р. Радченко, Р. Скульского та ін. Вивченню закономірностей творчого розвитку 
особистості у педагогічному процесі присвячено ряд дисертаційних досліджень останніх 
років в галузі педагогіки (М. Костенко, С. Сисоєва, Т. Сущенко, С. Хмельковська тощо), 
психології (О. Анісімов, Л. Іванцев та ін.) та соціальної філософії (В.Соловйов, 
І. Шпачинський тощо). 

Д. Лєонтьєв виокремлює три основні лінії у дослідженнях творчості. По-перше, 
творчість вивчається у її співвідношенні із здібностями, обдарованістю, талантом, 
інтелектом, дивергентним мисленням, розв’язанням задач. По-друге, творчість оцінюється 
як характеристика особистості, та постає питання про її особливості. По-третє, вона 
розглядається як діяльність у контексті життя, соціальних відносин. Вочевидь ставлячи 
перед собою різні завдання, дослідники приходять до неоднакових результатів [2]. 

Багаточисельні дослідники намагались сформулювати головну якість, ознаку будь-
якої творчої особистості, яку покладено в основу здатності до творчості. «При всьому 
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різноманітті конкретних формулювань усі говорять приблизно про одне й теж саме: 
творча особистість – це вільна особистість; а вільна особистість – це особистість, яка 
здатна бути самою собою, відчувати своє «Я», за визначенням К. Роджерса»[5, c.170]. 

Більшість вчених сходяться на думці, що у творчому процесі обов’язково задіяні як 
інтелектуальні так і емоційні процеси, хоча сам механізм «народження» творчого досі 
залишається не вивченим. Так, згідно вчення Т. Рібо (1901), усі форми творчості 
вимагають включення емоцій як збудників цього процесу, та знань, необхідних для його 
втілення. Для народження нового необхідно співіснування емоційності та тверезості 
розуму. Самі можливості до творчої діяльності у людей не однакові у різні вікові періоди. 
У контексті з'ясування природи та механізмів творчості у дитячому віці цікавим є 
психопедагогічний підхід Е. Стоунса. У своєму вченні він трактує творчість учня як 
самостійне вирішення проблеми без допомоги вчителя, а формування у особистості 
вміння вирішувати проблеми  тотожне формуванню її творчих здібностей [6, с.273]. 

У процесі пошуку закономірностей та специфіки творчого прояву особистості 
спостерігається тенденція поступового зміщення центру психолого-педагогічних 
досліджень від діяльнісно-центрованої до особистісно-центрованої проблематики: 
діяльнісні концепції дещо поступаються концепціям особистості. Це пов’язують з 
проблемами гуманізації освіти в цілому, з заміною авторитарної парадигми навчання на 
особистісно-орієнтовану. При з’ясуванні джерел та механізмів творчості, внеску окремої 
людини у культуру, діяльнісний підхід виявляє свою принципову обмеженість. 
Неповторність та унікальність особистості, провідна роль підсвідомого у творчих актах не 
можуть бути пояснені  лише за допомогою понятть, які виведені у теорії діяльності 
(О. Лєонтьєв). Саме визначення творчості як створення чогось принципово нового, як 
індивідуальний внесок у соціокультурний простір передбачає переважну детермінацію 
цього процесу з боку суб’єкта. На думку С. Смірнова, у сфері творчості діяльнісний та 
особистісний підходи зтикаються досить драматично, а інколи, навіть, протиставляються 
один одному. Діяльністному підходу відводиться важлива, але все ж таки допоміжна роль 
при аналізі природи творчого акту та методів його стимулювання [5, с.163]. 

Особливий інтерес у контексті проблеми вивчення основ творчого вияву 
особистості викликають фактори, які здатні відчутно впливати на інтенсивність 
творчості. Дослідники психології творчості єдині у думці, що для початку творчого 
процесу необхідна проблема, тобто мета та відсутність відомого способу її досягнення. 
Таким чином, прагнення до чогось та відсутність можливості цього досягти сприяють 
самостійному пошуку шляхів вирішення проблеми. Проте, відсутність чогось не є 
достатньою умовою творчості, «для творчості необхідно здійснити мрію у житті, що 
вимагає й навички, й працелюбства й наполегливості» [4, с.30]. До найважливіших 
факторів, що активізують творчий потенціал людини відносять: 

- життєвий досвід особистості; 
- час, який необхідний для «народження» самої творчої ідеї; 
- певний стан людини (що досить часто використовується в арт-терапевтичних 

технологіях); 
- наявність інтенсивних емоційних переживань (н-д, любов, образа, гнів тощо); 
- соціально-культурне середовище у кому знаходиться людина «тут и зараз» (за. 

О. Ніколаєвою). 
Гостра необхідність озброєння сучасного педагога ефективними методиками та 

технологіями створення умов щодо творчого самовиявлення учасників педагогічного 
процесу обумовила теоретико-практичне обґрунтування та введення в сучасний 
навчально-виховний процес вищої школи новітнього курсу «Естетотерапія» [7]. 
Запровадження цього аспекту психолого-педагогічної діяльності у професійно-
педагогічну підготовку майбутнього вчителя зумовлена такими чинниками: 

1) величезним впливом негативної, деструктивної за своєю змістовою сутністю, 
стресогенної для особистості інформації: екологічні, економічні, політичні «революції»; 



 160 

агресивність та бездуховність, що пропагують засоби масової інформації, загальна 
прагматична бездуховна атмосфера сучасного постіндустріального суспільства; 

2) відсутністю у підготовки майбутніх педагогів конкретних психолого-
педагогічних технологій індивідуально-творчого становлення кожної дитини, яка 
практично залишається беззахисною від тиску негативного інформаційного поля 
сучасності; як правило, дії педагога спрямовані на групу в цілому, та на ефект 
елементарного наслідування діям вихователя; 

3) необхідністю використання у психолого-педагогічному процесі новітніх 
особистісно зорієнтованих технологій творчого розвитку сучасної особистості. 

Естетотерапія – це цілеспрямований стабілізуючий вплив на емоційно-чуттєву 
сферу дитини з метою створення для неї психологічного комфорту та розкриття творчого 
потенціалу особистості. Естетотерапія – інтегроване поняття, яке об’єднує дві складові: 
естетичне (від грецьк. aisthetikos – чуттєвий) та терапія (від грецьк. therapeia - лікування). 
Отже, естетотерапія - це своєрідне психолого-педагогічне «лікування» дитячої душі через 
її чуттєву сферу [7]. 

Психолого-педагогічний процес творчої самоактуалізації, взаємодії дитини та 
педагога, який відбувається при естетотерапії, поєднує можливості кожного віку: дозволяє 
досягти максимального результату – формування цілісної особистості першого та 
удосконалення її у другого. При цьому, як вважають фахівці, творчість дитини та 
дорослого має принципову відмінність. Якщо для дорослої людини реальний продукт – це 
те, що створено його руками та є безпосередньою метою творчості (у педагогічній 
діяльності цей продукт набуває особливого олюдненого, високо естетизованого, духовно-
піднесеного звучання, оскільки мова йде про «роботу» з унікальною природою людської 
особистості), то для дитини це особлива сфера «самотворення», а інколи й 
самозбереження і самозахисту. Вона має власну специфіку що й визначатиме основний 
теоретико-методологічний базис психолого-педагогічного супроводу процесу формування 
дитячої особистості на засадах креативного підходу, який у свою чергу несе ознаки 
гуманної особистісно зорієнтованої виховної парадигми. 

Відомим російським дослідником психології та психофізіології дитячої творчості, 
професором О. Ніколаєвою виділені такі основні характеристики – ознаки дитячої 
творчості: по-перше - для дитини результати творчої діяльності лише побічний продукт 
основного результату – формування власної особистості; по-друге – дитяча творчість 
різноманітна: це і малювання, і рух під музику, і співи, і створення музики, казок, віршів 
та фантазування перед сном тощо; по-третє - особливістю дитячої творчості є її 
тотальність: вона властиво усім без винятку дітям до підліткового віку, коли входження у 
доросле суспільство спонукає більшу частину з них відмовитися від пристосування 
шляхом творчості; по-четверте - діти можуть відрізнятися можливостями (рівнем 
розвитку природних задатків, здібностями), якими їх наділила природа в окремих видах 
творчої діяльності, проте сама творчість – обов’язковий компонент становлення їх 
особистості; по-п’яте - щоденні досягнення звичайних дітей, які можуть залишитися 
непоміченими дорослими та не представлятимуть інтерес для широкого кола спільноти, є 
принципово важливими віхами у становленні особистості самих дітей, важливими 
етапами їх соціалізації [4, с. 5-6]. 

Вважаємо за доцільне до цього переліку особливостей дитячої творчості додати 
таку її здатність як створення через творчу активність дитини особливого захисного 
середовища (на шталт ігрової діяльності) у якому вона здатна відчувати себе комфортно й 
гармонійно цьому середовищу. 

Основою для виділення естетотерапевтичних видів та засобів впливу на 
особистість є мистецтво, як особлива індивідуально-творча сфера вияву особистісного 
ядра. Здатність мистецтва, краси викликати емоції переважно позитивного характеру і 
стає основою для естетотерапії, коли ці емоції викликаються навмисно, з метою 
упорядкування та регуляції психічного тонусу. 
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Арттерапія сьогодні вважається одним з найактуальніших напрямів розвитку 
психотерапевтичної науки, яка активно залучається до корекційної педагогічної практики. 
«Незважаючи на тісний зв’язок з лікувальною практикою, арттерапія багато в чому 
набуває психопрофілактичну, соціалізуючу та формуючу спрямованість. Звідси 
багаточисельні практики її використання в освітніх закладах та соціальній роботі” [1, с.8]. 
На нашу думку, одним з найперспективніших напрямів використання 
естетотерапевтичних технологій взагалі та арт-методик зокрема, у педагогічному процесі 
є актуалізація і активізація творчого компоненту розвитку особистості. При цьому ми 
виділяємо три процесуальних моменти пов’язаних з творчим самовираженням суб’єктів 
педагогічного процесу: по-перше, активізація естетичного поля засобів естетотерапії 
(через запровадження численних форм і методів арт-технологій) та створення творчо-
стимулюючої атмосфери на першому етапі естетотерапевтичного впливу; по-друге, 
актуалізація та розкриття індивідуально-творчого потенціалу особистості на другому 
етапі естетотерапії (через запровадження різноманітних видів естетико-художньої 
діяльності); по-третє, обов’язкова творча активність педагога, який виконує роль 
ініціатора творчої взаємодії, що виникає як логічний наслідок естетотерапевтичної 
педагогічної діяльності і є необхідною умовою успішності будь-якої сучасної педагогічної 
технології в особистісно зорієнтованій парадигмі виховання. За даними дослідження 
відомого арттерапевта з 50-річним стажем роботи Л. Проліс, така творча комунікація між 
дитиною та дорослим (батьком), яка забезпечує скріплення та корекцію емоційного 
зв’язку можлива вже у роботі з дітьми півторарічного віку [1, c.87-104]. 

Об’єктом естетотерапії як науки є – особистість, яка має вади (проблеми) розвитку: 
фізичні, психологічні, соціальні. Предметом естетотерапевтичного впливу є 
багаточисельні порушення психоемоційної сфери, психологічні дискомфорти, що 
виникають за певних обставин (стреси, апатія, шкільні фобії, агресивність, загальна 
деструктивна поведінки, порушення дисципліни тощо). 

Основою естетотерапевтичних педагогічних технології є психотерапевтичні засади 
формування у особистості вмінь щодо саморегуляції власної особистості. Вивчаючи 
зв'язок між педагогікою, естетотерапією та психотерапією, можна відзначити їх тісну 
взаємодію на перетині єдиних завдань й проблематики, яка в першу чергу пов’язана з 
питаннями механізмів виховного та терапевтичного впливу (в першу чергу – навіювання) 
на особистість. 

По-перше, виховання окреслює більш широке коло проблем, ніж навіювання 
(сугестія). Навіювання є лише складовою частиною процесу виховання. Тому, 
естетотерапевтичному впливу ми надаємо більшого значення ніж традиційному 
психотерапевтичному, оскільки естетотерапія більш тісно пов’язана з питаннями 
формування та виховання особистості дитини. 

По-друге, фізіологічні основи виховання та навіювання фактично одні й ті ж самі. 
Система виховних впливів в педагогіці, як і у психотерапії спрямована на те, щоб 
створити стійкі переконання й навички (динамічний стереотип). Саме вони забезпечують 
необхідну поведінку людини у соціумі. 

По-третє, кінцевою метою як педагогічного (естетотерапевтичного) так й 
психотерапевтичного процесу є – процес самоактуалізації, самовиховання особистості. 
Причому, якщо мова йде про активну творчу співпрацю естетотерапевта та дитини, то на 
думку багатьох сучасних педагогів й психологів, така співпраця, побудована та творчій 
діяльності  суб’єктів педагогічного процесу може стати механізмом адаптації дитини до 
Всесвіту. 

Відповідно до визначення естетотерапії, можемо виділити такі її завдання: 
створення психологічного комфорту для дитини та як супер-завдання - надання 
можливості творчого самовираження. 

Ідея розробки та впровадження курсу “Естетотерапія” у підготовку студентів 
педагогічних спеціальностей була здійснена автором на базі кафедри соціальної 
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педагогіки і педагогіки початкового навчання Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка у 2002-2003 навчальному році для спеціальностей 
7.01010.6 - “Дошкільна педагогіка. Дефектологія. Логопедія” (спеціаліст) та 7.010105 й 
8.010105 - “Соціальна педагогіка” (спеціаліст та магістр). 

Головною метою курсу “Естетотерапія” є надання студентам певного обсягу знань, 
умінь та навичок у галузі психотерапевтичної педагогічної діяльності, спрямованої на 
усунення психологічних дискомфортів та стресів соціально-педагогічного походження у 
дітей з вадами мовленнєвого розвитку та з проблемами соціалізації й надання їм 
можливості прояву творчого “Я” як одного з засобів самоствердження. 

Основним завданням курсу «Естетотерапія» є формування комплексного погляду 
майбутніх педагогів на свою професійну діяльність, ознайомлення студентів з найбільш 
актуальними проблемами сучасної психолого-педагогічної науки і практики. Передбачено 
знайомство студентів із структурно-логічними підходами у вивченні актуальних проблем 
соціальної адаптації та творчого розвитку особистості, професійно-технологічних підходів 
до вирішення проблем естетизації педагогічного процесу на основі використання даних 
суміжних з педагогікою наук: філософії, психології, психотерапії, психофізіології, 
медицини, мистецтвознавства тощо. 

Програмовий курс складається з трьох модулів: 
1. Науково-методологічні основи естетотерапії (науково-педагогічні основи 

естетотерапії, творче самовираження як основна мета естетотерапії; християнсько-духовні 
засади естетотерапії; зарубіжні технології естетизації педагогічного процесу; 
гештальттерапія, логотерапія, православна психотерапія, хобі-терапія); 

2. Естетотерапія мистецькими засобами (філософсько - педагогічні основи та 
практика казкотерапії; лялькотерапія; арттерапія; музикотерапія; українська фольклорна 
арттерапія; фототерапія; театрально-драматична діяльність, пісенна терапія, бібліотерапія, 
терапія кольором); 

3. Види естетотерапії природними та ігровими засобами (теорія та практика 
ігрової терапії, теорія та практика пісочної терапії; хореотерапія та формокорекційна 
ритмопластика як засоби творчого самовираження; імаготерапія та технології ейдетики; 
літотерапія, анімалотерапія (дельфінотерапія, пет-терапія, іпотерапія тощо), аромотерапія, 
кінезітерапія, натурпсихотерапія (аеротерапія, акватерапія, ландшафттерапія, 
смакотерапія тощо) сміхотерапія (гелотологія), маматерапія) [7, с.21-36]. 

Розподіл тем у запропонованій програмі передбачає творчу варіативність їх 
викладання й розгляду на практичних та лабораторних заняттях. 

Необхідною умовою успішного опанування майбутніми педагогами зазначеного 
курсу є безперечне слідування принципам гуманного, християнського ставлення до 
індивідуальності дитини, яка має соціально-психологічні проблеми розвитку особистості. 

Програма передбачає тісний зв’язок між усіма соціальними ланками педагогічного 
впливу на дитину: сім’ ї, дошкільного закладу, медичних установ тощо. Програмовий зміст 
курсу завбачує вивчення студентами: науково-педагогічних основ естетотерапії, як 
складової психотерапії; педагогічних аспектів естетотерапевтичного впливу на дітей з 
порушенням мовленнєвого розвитку та проблемами соціалізації; особливостей емоційно-
чуттєвого розвитку та спілкування дітей з мовленнєвими порушеннями та соціальною 
дезадаптацією; основних засобів форм та видів естетотерапії, педагогічно – корекційного 
потенціалу природи, мистецтва та спілкування; особливостей творчого самовираження – 
як основної мети естетотерапевтичного впливу; зарубіжних технологій естетизації 
педагогічного процесу; окремих естетотерапевтичних технологій, які базуються на 
використанні педагогічно - корекційного потенціалу різних засобів впливу на дитину 
тощо. 

Проведене дослідження запровадження естетотерапевтичних шляхів в рамки 
психолого-педагогічного поля формування сучасної особистості дає можливість зробити 
такі висновки: 
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- творчість суб’єктів педагогічного процесу є необхідною умовою та прерогативою 
вільної, здатної до самовдосконалення та повноцінного існування особистості: творчість є 
способом «особистісного» гармонійного існування, на противагу знеособлюваній 
діяльності; 

- створення психолого-педагогічної атмосфери творчості при 
естетотерапевтичному підході можливе лише за умови творчого самовияву обох учасників 
педагогічного процесу: педагога та дитини; 

- ефективність залучення суб’єктів педагогічного процесу до творчого 
самовираження пов’язана з комплексним підходом до пошуку та організації 
різноманітних видів естетико-пізнавальної і художньої видів діяльності та з актуалізацією 
саногенної функції мистецтва; 

- подальшого вивчення потребують питання естетотерапевтичного впливу на 
особистість дитини з певними проблемами соціалізації та підготовки педагогів-
предметників до використання засобів естетотерапії під час навчально-виховної роботи у 
школі в урочний та позаурочний час. 
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РОЗДІЛ ІІІ   ТЕОРІЯ  І  МЕТОДИКА  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ 
 
 
УДК 004:316 Адаменко О.В., Панченко Л.Ф.  

 
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК 

НЕОБХІДНА УМОВА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У 
ВИЩІЙ ШКОЛІ  

Головним завданням системи вищої освіти є підготовка всебічно освіченого, 
висококваліфікованого, мобільного фахівця. Необхідною умовою реалізації цього завдання 
є розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на рівні 
сучасних вимог. 

Більшість дослідників проблем вищої школи як головний напрямок розвитку 
інформаційно-освітнього середовища ВНЗ розглядають використання  комп’ютерів і 
комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Про це свідчать роботи Ю.Бабанського, 
Г.Селевко, Н.Тализіної, Г.Блуднова, Б.Гершунського, О.Тихомирова, Т.Габай, Є.Машбіца 
та багатьох інших). У роботах В.Ясвіна, Ю.Мануйлова, В.Козирєва, М.Мойсеєва, 
В.Мозоліна, І.Роберт, В.Вєтрова йдеться про створення інформаційно-освітнього 
середовища вищого начального закладу як про комплексну проблему. 

Ми вважаємо якість інформаційно-освітнього середовища за один з найголовніших 
чинників, від якого багато в чому якість вищої освіти і розглядаємо інформаційно-освітнє 
середовище ВНЗ як багатоаспектну педагогічну реальність, що містить сукупність 
необхідних психолого-педагогічних умов, сучасних технологій і програмно-методичних 
засобів навчання, які побудовані на основі інформаційних технологій і забезпечують 
супроводження та розвиток пізнавальної діяльності та особистості викладачів та студентів 
в процесі вирішення освітніх завдань. 

Важливою складовою інформаційно-освітнього середовища є навчальна література. 
У бібліотеці сучасного ВНЗ має бути представлена навчальна література як на паперових 
носіях, так і в електронному вигляді. Фонд такої літератури необхідно вчасно 
доповнювати й оновлювати. Безумовно, бібліотеку сучасного ВНЗ неможливо уявити без 
електронного каталогу й можливості доступу до її ресурсів через Інтернет. 

Створення сучасного інформаційного навчального середовища передбачає 
обладнання навчального процесу засобами новітніх інформаційних технологій. 
Комп’ютерні технології слід застосовувати як під час аудиторних занять, так і в 
позааудиторній роботі. Мультимедійні освітні продукти (репетиційно-методичні 
комплекси) необхідно використовувати для вивчення різних навчальних дисциплін. Як 
правило, компакт-диски з такими продуктами містять викладення навчального матеріалу 
за допомогою мультимедійних засобів і тести для перевірки рівня засвоєння цього 
матеріалу. Поширюється використання в навчальному процесі віртуальних лабораторних 
практикумів, обчислювальних порталів, які створюються для ефективної роботи 
користувачів на високопродуктивних обчислювальних ресурсах з мережі Інтернет.  

Зусилля науковців, програмістів, викладачів ВНЗ необхідно спрямовувати на 
створення цілісних систем безперервної інтерактивної освіти. Системи навчально-
методичних комплексів повинні передбачати активну роботу студентів і викладачів в 
інтерактивному режимі. Доступ студентів до електронних аналогів навчальних курсів має 
здійснюватися через офіційний портал ВНЗ за допомогою індивідуального пароля. 
Викладачі при такій організації роботи будуть мати можливості не тільки подавати на 
порталі новий навчальний матеріал, а й відстежувати, скільки часу кожен студент 
пропрацював у системі, на які сторінки він заходив і яких результатів за підсумками 
тестування досяг.  

Перспективним напрямком впровадження НІТ в освіту є організація дистанційного 
навчання. Низка українських ВНЗ, у тому числі Луганський національний педагогічний 
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університет імені Тараса Шевченка (ЛНПУ) мають певні успіхи в цій роботі. ЛНПУ, 
поряд з успішним впровадженням власних дистанційних програм, є закладом, на базі 
якого реалізується магістерська (МВА) програма дистанційного навчання університетом 
Франклін Пірс (США).  

Створення у ВНЗ сучасного інформаційного навчального середовища вимагає й 
використання сучасних, у тому числі й комп’ютерних технологій контролю й оцінки 
навчальних досягнень студентів. Як відомо, педагогічна оцінка навчальної діяльності 
виконує діагностичну (контрольну, вимірювальну), навчальну та виховну функції. 
Діагностична функція педагогічної оцінки реалізується шляхом визначення обсягу, 
глибини та міцності умінь і навичок іноземних студентів. Навчальна функція педагогічної 
оцінки реалізується шляхом роз'яснення викладачем критеріїв оцінки, його порад і 
рекомендацій щодо можливостей її поліпшення студентом.  Це сприяє розвитку в 
студентів гностичних умінь – аналізувати свою навчальну діяльність, виявляти її сильні та 
слабкі боки. Виховна функція оцінки стимулює розвиток у студентів відповідальності, 
активності, самокритичності та інших особистісних якостей.  

Як правило, педагогічна оцінка здійснюється за допомогою рангової (або 
порядкової) шкали. Головним недоліком цієї шкали є те, що різниця між сусідніми 
пунктами цієї шкали є нечіткою – так, ми знаємо, що, наприклад, «четвірки» можуть біти 
виставлені різним за рівнем сформованості знань і умінь студентам. Комп’ютерні 
технології дозволяють здійснювати контроль і оцінку знань студентів систематично, за 
рахунок цього можливо компенсувати недоліки традиційних форм контролю й оцінки 
навчальних досягнень студентів. У той же час ми не є прибічниками того підходу, коли, 
застосовуючи сучсані комп’ютерні технології контролю відмовляються від традиційного 
опитування студентів. Найбільш доцільним, на наш погляд, є поєднання традиційних і 
комп’ютерних форм контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Важливим елементом інформаційного навчального середовища є сайт ВНЗ. Окрім 
традиційної для таких сайтів інформації, на ньому розміщується також проблемно-
тематична інформація бібліографічного та змістовного характеру (списки літератури, 
статті, матеріали конференцій), оголошення про науково-практичні конференції, 
симпозіуми, різноманітні проекти, гранти. Особливе значення для студентів має 
інформація правового характеру, розміщена на сайті університету, зокрема: копії ліцензій 
та акредитаційних свідоцтв, законодавчі акти, якими університет керується у своїй 
діяльності, нормативні документи, які регламентирують діяльність університету тощо.  

Важливою складовою університетського сайту є студентський сайт, на якому 
розміщується інформація, корисна й необхідна для студентів і де студенти можуть 
висловити свої враженні від навчання, обмінятися думками про його організацію, про 
життя у гуртожитках тощо.  

Особливість нинішнього стану Інтернет-навчання  полягає в тому, що прогрес 
апаратного і  програмного забезпечення  відбувається стрімкіше  за прогрес мережевих 
педагогічних технологій. Упровадження засобів інформаційних і комунікаційних 
технологій в освітній процес повинне супроводжуватися адекватною підготовкою 
викладачів та студентів до викладання й навчання у новому інформаційно-освітньому 
середовищі. З цією метою в ЛНПУ працює  безперервний семінар для викладачів з питань 
дистанційного навчання і використання Інтернету й медіа в навчально-виховному процесі. 

Динаміку розвитку інформаційного навчального середовища університету ми 
оцінюємо за критеріями, запропонованими Є.М.Хриковим: 

кількість комп’ютерів на одного студента і на одного викладача;  
реальний комп’ютерний час на одного студента, викладача; 
готовність студентів, викладачів, керівників університету до ефективного 

використання комп’ютерної техніки (таку готовність характеризує наявність відповідних 
мотивів, знань, умінь); 
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ступінь задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів, керівників 
університету; 

відповідність створених в університеті баз даних наявним і потенціальним 
інформаційним потребам споживачів навчальної інформації; 

відповідність апаратної та програмної бази інформаційного навчального 
середовища сучасним вимогам; 

рівень інформаційної культури студентів і співробітників університету. 
Орієнтуючись на ці критерії, ми постійно вдосконалюємо інформаційно-начальне 

середовище нашого ВНЗ. 
Створення сучасного інформаційного навчального середовища – це  поширення 

нових інформаційних технологій в навчальному процесі, науковій діяльності, управлінні 
вищими навчальними закладами. Удосконалення інформаційного навчального 
середовища робить вищий навчальний заклад привабливим для студентів, дозволяє 
забезпечити сучасний рівень якості освітніх послуг, досягти необхідного рівня 
академічної мобільності, забезпечити гармонійне поєднання наукової й навчальної 
діяльності і наближає тим самим навчання в такому ВНЗ до міжнародних стандартів. 
Тому обґрунтування оптимальних шляхів удосконалення інформаційно-освітнього 
середовища ВНЗ є актуальним напрямком подальших досліджень.   

 
 

УДК 373. 5. 036: 504                                      Біла І.В. 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА 

Передумовою особистого відношення до середовища є власна діяльність 
студента, у якій виникають, усвідомлюються і реалізуються мета особистості і 
колективу, відносини вихователів і дітей до природи і суспільства. 

Формування в студентів позитивного відношення до навколишнього середовища є 
цілеспрямованим процесом. Від учителів багато в чому залежить планування й організація 
суспільно - корисних дій. Вони допомагають студентам опановувати колективними 
формами діяльності серед природи, виробити продумані позиції у відносинах із 
середовищем перетворити турботу про неї в конкретні справи. Нарешті, передумовою 
особистого відношення до середовища є власна діяльність студента, у якій виникають, 
усвідомлюються і реалізуються мета особистості і колективу, відносини вихователів і 
дітей до природи і суспільства. Особливу роль у взаємодії студентів з природою виконує 
їх індивідуальна вибірковість свідомих зв'язків із зовнішнім світом. У діяльності по 
охороні навколишнього середовища одного цікавить зміст, іншого - форма, третього - 
знаряддя праці. Частина студентів захоплена життям лісу, інша частина можливістю 
побути в лісі з товаришами. Надзвичайно різноманітні пізнавальні й практичні інтереси, 
естетичні смаки й відчуття, індивідуальні оцінки різних явищ природи і людських дій. 

Досвід показує, що сформувати у студентів дбайливе відношення до природи може 
викладач, якого захоплює благородна задача охорони середовища, який випробовує 
постійний інтерес до краси, новизни, динамізму навколишнього світу. Розвиваючи 
засобами природи духовний світ студентів, вони в той же час загартовують їх фізично, 
формують їх волю і характер, виховують колективізм і патріотизм майбутніх дбайливих 
господарів рідної землі. Вища школа повинна орієнтуватися на формування педагога - 
універсала, який глибоко знає не тільки свій предмет, але і загальні закономірності 
виховання до природи і людей. 

Діяльність студентів, організована викладачами, породжує і розвиває особисті 
враження і відчуття, переконання і інтереси. Відображення в свідомості природних явищ 
виникає в діяльності. Проте воно відбувається не автоматично, а під впливом її цілей та 
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завдань, інструкцій викладачів. Необхідно чітко планувати завдання по сприйняттю і 
осмисленню навколишніх ландшафтів.  

Перехід студентів від спостережень на прогулянках за красою природи до подібних 
спостережень під час сільськогосподарських досліджень, а потім до спостережень у ході 
продуктивної праці - це розгорнений педагогічний прийом цілеспрямованого збагачення 
індивідуальних естетичних відносин. Його застосування повинно вести до розвитку змісту 
і форм спостережень за красою у міру ускладнення діяльності і тим самим до загального 
ускладнення безпосередніх зв'язків з середовищем. 

Навчившись спостерігати за навколишньою красою в процесі праці і усвідомивши 
можливість творити з його допомогою красу навколо себе, студент інакше сприймає 
навколишнє середовище. Тому екскурсії в природу і інші види діяльності інакше, ніж 
раніше розкривають перед ним її красу. 

Як відомо, діяльність характеризується особливим змістом і своєрідними формами. 
Вона є системою взаємозв'язаних справ, сукупністю різних дій і прийомів (операцій). Ці 
справи, дії і прийоми мають певну структуру, яка обумовлена зовнішніми, зокрема 
природними, об'єктами, а так само особистими інтересами студентів і навчанням в 
поєднанні з вихованням. У структурі діяльності окремого студента, як і групи в цілому, 
поєднуються стійкі (постійні, часто повторювані) і не стійкі справи і дії. Співвідношення 
тих і інших  вправ піддається педагогічному контролю і регулюванню. У рівній мірі 
педагогічне керівництво впливає на вибір і чергування у взаємозв'язках студентів з 
природою справ різних видів, різної якісної визначеності. 

Не всяка діяльність здатна прямо виявити естетичні властивості природи для 
студентів. Щоб навчитися оцінювати красу форм рослин, граціозність тварин, контрасти 
кольору і світла, симетрію явищ, гармонію звуків, властивості простору і часу треба брати 
участь в їх пізнанні як чуттєвому, так і абстрактно - логічному. А це значить, що викладачі 
повинні залучати майбутніх вчителів початкових класів до спостережень за 
властивостями ландшафтів, організовувати вправи, які розвивають слухове і зорове 
сприйняття, уміння аналізувати і узагальнювати власні враження й оцінки. 

Задача викладача, який розвиває естетичне відношення до природи у своїх 
вихованців, полягає перш за все у тому, щоб націлити студентів на зустріч з красою і 
організувати відповідну пізнавальну діяльність. Потрібно розробити систему естетико-
пізнавальних задач і вправ, організувати ряд естетично виховуючих ситуацій, які 
спонукали би  студентів сприймати, осмислювати, оцінювати пізнавані об'єкти як красиві 
та виразні. На перший план у пізнанні слід висунути естетичні властивості середовища, 
щоб збудити відношення саме до них.  

Одночасно потрібно глибше продумувати можливості педагогічної дії на естетичні 
сприйняття, відчуття і думки майбутніх вчителів початкових класів через ті види 
діяльності, які пов'язані понад усе з пізнанням, виявленням споживацьких (у більшій мірі, 
ніж естетичних) властивостей суспільства, це наприклад, різні промисли (збір ягід, грибів, 
рибна ловля та  ін.), збір матеріалів для  колекцій, експедиції з пошуку місцевих 
будматеріалів, догляд за птахами, водоймищами, лісом і т.д. Щоб виявити естетичні 
властивості явищ природи в такій діяльності, треба зробити складовою частиною кожної 
окремої справи ознайомлення з ними. Інакше кажучи, в організації будь-якої справи 
повинен здійснюватися педагогічний підхід. Він забезпечує спільність діяльності, а так 
само єдність ідейно - етичного, трудового, естетичного, фізичного виховання. 

 Таким чином, при вихованні естетичного відношення до природи в різноманітній 
діяльності постає двоєдина задача. З одного боку, необхідно організувати специфічну 
діяльність, безпосередньо відкриваючу студентам красу природи. З іншого - потрібно 
зуміти з'єднати з пізнанням естетичних властивостей середовища будь-яку діяльність, у 
тому числі і таку, яка через свою специфіку формує інші, ніж естетичні відносини до 
зовнішнього світу. Наприклад, для формування уміння сприймати красу природи 
важливо, щоб пізнавальні задачі ставилися достатньо часто. Педагогічні ситуації, 
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стимулюючи естетичне сприйняття природи, необхідно створювати регулярно. В їх 
рішенні повинні брати участь всі студенти. 

 У майбутніх вчителів початкових класів на перший план виступає дослідницька, 
пошукова, краєзнавча, спортивна діяльність,  провідну роль одержують праця, вивчення 
науки і мистецтва.  Викладач покликаний перебудовувати і підвищувати рівень соціально 
значущих ціннісних установок. Треба знати, за що і як студенти цінують практичні 
справи, чим вони займаються більш, а чим менш охоче. 

У перевагах одних справ іншим, як і в оцінках краси природних явищ, вибірково 
виявляється внутрішня позиція студентів, крізь неї заломлюються будь-які педагогічні дії 
на відношення до природи і відображаються в свідомості і поведінці відповідно її змісту. 
Зрозуміло, що результати естетичного виховання будуть успішніші, коли воно  буде тісно 
пов'язане не тільки з суспільно важливою, але із діяльністю, якій віддають перевагу 
студенти, і тим самим - з їх виборчими, свідомими, індивідуальними зв'язками з 
природою. 

Естетичне відношення до природи виникає і розвивається в діяльності, яку 
визначає викладач. На дії, що формують це відношення, впливають зміст і форма, 
завдання викладачів, можливість його творчого виконання, принцип колективізму. 
Важлива стимулююча роль пошуку змагання для пізнання краси природи. Пізнавальна 
задача, орієнтуюча на пошук незвичайних явищ, перетворює красу природи в одне з 
найпривабливіших явищ. Не задовольняючись загальним знанням, що навколо є краса, 
студенти опановують умінням відшукувати її в різних природних умовах. Активізуються 
колективні прагнення до збагнення новизни явищ, як їх краса, посилюється обмін 
знаннями, уміннями, переживаннями.  

Найбільш ефективний прийом прямих завдань, виявлень і оцінки естетичних 
властивостей природи. Він породжує зустрічні питання студентів викладачам: що таке 
краса? Як її розпізнати в природі? Чим відрізняються красиві явища від непривабливих?    
Які явища не можна назвати красивими? і т.п.  

Не тільки естетичне сприйняття природи, але й природоохоронні прагнення і дії 
виникають не автоматично. Формування тих та інших вимагає спеціальної педагогічної 
роботи, тому завдання відкрити красу в природі, які викладач ставити перед студентами 
повинні бути нерозривно пов'язані з практичними задачами праці і охорони природи, і 
навпаки. Процеси виховання естетичних і природоохоронних відносин студентів вимагає 
комплексного підходу.  

Існує два шляхи комплексного виховання названих відносин: від естетичного 
пізнання до практики (до праці і охорони середовища) і від практики до пізнання - рівно 
можливі в будь-якому навчальному закладі. 

Викладачі гуманітарно-естетичних предметів швидше і легше сформують 
відповідальне відношення студентів до природи, спираючись спочатку на засоби 
мистецтва. Як відомо, студенти з великим інтересом пишуть твори про літературний 
пейзаж, або твори живопису і музики, що відображають природу. Література дозволяє 
розкрити естетичну цінність природи, вона вносить істотний внесок в розробку концепції 
взаємодії людини і суспільства з природою, розкриваючи такі її аспекти, як загально 
світоглядний, етично-ціннісний. Аналіз програм по літературі свідчить про те, що у 
вищих учбових закладах надана найбільша увага вивченню різних аспектів проблеми 
взаємодії людини і природи: відображені окремі взаємозв'язки людини зі світом природи, 
показана її етична і естетична цінність, розкритий благотворний вплив природи на 
людину, а у ряді випадків принципи природовикористання як частини господарювання. 
Природа предстає перед учнями і як образ об'єктивно існуючої краси природного життя, і 
як символ Батьківщини, і як втілення естетичних і етичних ідеалів письменника. У творах 
російських і українських письменників дані класичні зразки злиття духовного світу 
людини з оточуючою його природою. При цьому проблема людини і природи 
розглядається з позицій певних філософських і соціальних концепцій, у зв'язку з чим 
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тлумачення взаємозв'язків героя зі світом природи зазнає еволюцію від ідей Ж.-Ж.Руссо 
про відродження цивілізованої людини тільки в тісному контакті зі світом природи до 
громадянської тривоги за її долю і розуміння необхідності запобігання екологічній 
катастрофі [1, 65]. 

Мистецтво за допомогою художніх засобів проникає в різні сфери людської 
практики, впливаючи тим самим на формування картини світу, на змістовність, активність 
і спрямованість всіх уявлень, всієї свідомості індивіда. Це забезпечує глибоке розуміння 
людиною політичних, економічних, екологічних відносин, дозволяє йому побачити 
багатогранність суспільних зв'язків і нюанси людських настроїв. 

 Під керівництвом викладачів образотворчого мистецтва вони із задоволенням 
скоюють екскурсії, щоб замалювати визначні пам'ятки з натури. Захоплююче для 
студентів  і знайомство зі світом музики, відтворюючі образи природи. 

Правда, людина рідко звертається до мистецтва спеціально для того, щоб придбати 
які-небудь знання. Основною його метою завжди є бажання одержати естетичну насолоду, 
а іноді просто відпочити і розважитися. Але при цьому ми, часто самі не усвідомлюючи, 
непомітно вбираємо знання, що містяться в творі, про світ. Хоча цим можливості 
мистецтва в освіті людей не вичерпуються, оскільки воно дозволяє нам визнати такі 
сторони буття людини і природи, які доступні лише естетичному сприйняттю. 

Справжніми відкриттями можна вважати твори О. Пушкина і М. Лермонтова, Т. 
Шевченко і Л. Українки, Ф. Тютчева і І. Буніна, І. Левітана і І. Айвазовського, М. 
Прішвіна і К. Паустовського, в яких розкриваються багато естетичних цінностей природи. 
Творчість цих і інших авторів учить нас бачити красу природи, краще розуміти її, вона 
робить наше сприйняття природи чуйнішим і проникливішим. Таким чином, мистецтво 
протистоїть загасанню знання, але не в його відвернуто-інформативному відтворенні, а в 
значенні пам'яті-емоції, пам'яті-культури [1, 56]. 

Для того, щоб правильно оцінити витвір мистецтва, потрібно зуміти побачити в 
ньому правдивий життєвий зміст. Це досягається шляхом тривалого спілкування з 
художніми цінностями, постійне повернення до яких забезпечує формування стійких 
навичок естетичного сприйняття. Мати таку установку на сприйняття - це значить 
внутрішньо настроїтися на зустріч з мистецтвом, створити для себе самого умови його 
розуміння. Адже саме мистецтво дає кожній людині стільки, скільки він здатний узяти [1, 
71]. 

  Для викладачів природно - математичних предметів найефективнішим 
комплексним підходом до виховання виявляється шлях від навчання основам наук до 
організації безпосередньої взаємодії студентів з природою в пізнанні і праці, а потім до 
встановлення зв'язків між природою і мистецтвом, суспільними і особистими відносинами 
вихованців з навколишнім середовищем. 

Знання природознавчого характеру,  які відображені в літературі і втілені в 
художніх образах, служать реальною основою для встановлення міжпредметного зв'язку 
літератури з природними учбовими дисциплінами. Вони дозволяють подолати розрив між 
художньо-образною і науково-логічною формами пізнання дійсності. От чому у 
формуванні екологічної свідомості література як учбовий предмет має виховну 
спрямованість і сприяє становленню етично-естетичного відношення до природи.  

Таким чином, впливи різних шляхів, які використовують викладачі різних 
спеціальностей, виховуючи відношення студентів до природи, можуть стати рівноцінними 
при дотриманні певних педагогічних умов: об'єднання пізнання  і охорони середовища в 
систему (комплекс справ, пов'язаних один з одним, які переходять один в одного); взаємне 
доповнення естетичної, трудової і природоохоронної діяльності або їх взаємопроникнення 
в ході виховання відносин до природи; диференційований підхід до побудови систем 
практичних справ, пов'язаних з кожним учбовим предметом; посилення уваги педагогів до 
формування зв'язків і внутрішніх залежностей один від одного різних справ, напрямів 
діяльності, традиційних і нових форм взаємодії з природним середовищем. 
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Тут педагог може широко використовувати масові форми і методи пропаганди 
естетичної цінності природи і необхідності її охорони. Це лекції, бесіди, розповіді, 
пояснення, читацькі конференції. Дієві і прийоми виховання на прикладі, заохочення. У 
колективі легко і традиційно організовуються змагання і конкурси, виставки, художні 
гуртки, вечори і свята, присвячені турботі про природу. Викладачі виступають при цьому 
як консультанти і порадники. Приклад педагогів активно впливає на свідомість і 
поведінку студентів, на їх відношення до природи і один до одного. 

Доречні рекомендації режиму ігор і відпочинку серед природи, ознайомлення 
студентів з правилами промислової діяльності і догляду за природою, законодавством. На 
бесіди  можна запрошувати художників, поетів, письменників, риболовів, мисливців, 
лісничих, юристів і т.п.  

Досягнення високого рівня розвитку відносин до природи і один до одного 
допомагає задоволенню інтересів студентів. Знаходячи виховні функції, відповідальне 
відношення до природи, турбота студентів про заощадження її краси, увага один до 
одного підіймаються на високий ступінь. Це створює якнайкращі умови для вирішення 
задач всебічного гармонійного розвитку особистості  в процесі взаємодії з природним 
середовищем. 

Стихійно така мораль сформуватися не може, її формування слід розпочинати ще в 
дитячому садку, в родині, а далі - в школі, училищах різного освітнього спрямування та 
вищих навчальних закладах. Кожен учень і студент повинен проникнутися повагою до 
природи, середовища, в якому йому жити й творити. І тут основною фігурою повинен 
бути вчитель-наставник. Від якості підготовки вчителів і фахівців різних професій 
залежатиме рівень культури й моралі майбутніх поколінь, а отже, і їхнє ставлення до 
природи, ресурсів безцінних надбань людського суспільства.  
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ФОРМУВАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНИХ СТИЛІВ СТУДЕНТІВ 

ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
НАВЧАННЯ  У ВНЗ. 

У  статті розглядаються психолого-дидактичні умови формування  індивідуальних 
навчальних стилів студентів (ІНСС); запропоновано трансферно-інверсійну моделі 
оптимізації ІНСС як механізму позитивного впливу на формування раціональних 
навчальних стилів студентів та розвитку особистості. 

Вищі заклади освіти покликані не лише надавати професійні знання студентам, а 
ще й (що більш важливо) створювати умови для гармонійного розвитку особистості, її 
інтелектуального та творчого потенціалу, її соціально-психологічної адаптації до 
швидкозмінного середовища, які б забезпечували її конкурентні переваги у майбутній 
професійній діяльності. 

Навчальна діяльність є одним з основних видів діяльності людини, яка 
спрямовується на саморозвиток її особистості за допомогою опанування знань, 
різноманітних способів пізнавальних та предметних дій. Для студентів учіння є вагомим 
складником навчально-професійної діяльності і відіграє провідну роль у їхньому 



 171 

психічному розвитку. Саме тому ефективне виконання цієї діяльності забезпечує студенту 
і особистісне зростання, і закладає підвалини майбутнього професійного досвіду. 
Необхідність цього випливає з вирішенням майбутніми фахівцями важливих соціально-
економічних проблем в державі, вирішенням нестандартних завдань в змінних умовах 
життєдіяльності. 

Тривалий час основним завданням вищої школи було озброєння студентів 
фундаментальними професійними знаннями. Проблема підвищення ефективності 
навчання розв’язувалась, в основному, у аспекті покращення його змісту та 
вдосконалення викладацької діяльності. На жаль, недостатня увага приділялась навчанню 
студентів раціонально організовувати та здійснювати власну навчально-пізнавальну 
діяльність, що створювало умови стихійного формування індивідуальних способів 
реалізації учіння. Остання обставина призводила до становлення у студентів 
деструктивних, неефективних навчальних стилів. 

Актуальність проблеми підвищення ефективності засвоєння знань студентами та 
наукової організації їх діяльності визначила напрямки нашого дослідження: визначити 
психолого-дидактичні умови формування індивідуальних навчальних стилів студентів, які 
б сприяли розвитку у студентів творчого мислення, самоефективності у навчанні, навичок 
та вмінь застосовувати набуті знання на практиці. 

Для позначення індивідуальних відмінностей виконання навчальної діяльності 
суб’єкта навчання було введено поняття “індивідуальний навчальний стиль студента” 
(ІНСС), зміст якого розуміється як система індивідуально-своєрідних способів засвоєння 
інформації у навчальній діяльності. У більш широкому розумінні ІНСС є притаманним 
даному суб’єкту стійкий спосіб взаємодії зі своїм освітнім оточенням [7, 14]. Саме в 
навчальному стили проявлється узгодженість особистісних властивостей особи, що 
навчається (внутрішні умови) та вимог діяльності навчання (зовнішні умови). 

Проблема формування ІНСС знаходить своє відображення у психолого-
педагогічних наукових дослідженнях про індивідуальний стиль діяльності (ІСД). 
Проблема ІСД розглядалась у різних аспектах та напрямках. У вітчизняній науці ця 
проблема досліджувалась з точки зору діяльнісного підходу в наукових працях Климова 
Є.О., Мерліна В.С., Толочка В.А., Щукіна М.Р., Хохліної О.С., Семиченко В.А. [5; 6; 8; 
10]. 

Для навчальної діяльності проблема ІСД – це питання про те, яким чином для 
суб’єктів діяльності (студентів) з індивідуально-психологічними особливостями, 
уміннями, досвідом можливе успішне засвоєння об’єму  навчального матеріалу, який 
постійно зростає, і як найбільш повно розкрити їхні потенційні можливості. 

Аналіз основної суперечності сучасної системи освіти свідчить, що існує 
протиріччя між швидким темпом приросту знань у сучасному світі та обмеженими 
можливостями їх засвоєння індивідом.  Це примушує педагогічну теорію рухатись від 
абсолютного освітнього ідеалу (всебічно розвиненої особистості) у напрямку до нового 
ідеалу – максимальному розвитку здібностей людини до саморегуляції (або самоосвіти) 
[9, 142]. Досягти нового ідеалу освіти - це значить, навчити “вчитися”; навчити розуміти, 
думати, аналізувати, порівнювати, вдало приймати рішення; використовувати оптимальні 
способи, прийоми учіння, тобто сформувати ефективні, продуктивні ІНСС. 

На думку російської дослідниці Н.В.Басової у процесі навчання слід  “...надати 
людині, що вступає до активного життя, певний обсяг знань та сформувати вміння певної 
якості. А це означає, що необхідно переосмислити цільові завдання навчання: орієнтацію 
на знання та їх застосування повинна замінити орієнтація на спосіб отримання знань та 
формування вмінь, розвиток особистості ” [3, 394]. Таким чином, у навчальному процесі 
поряд із передачею знань все більшого значення набуває розвиток необхідних умінь, 
здатність своєчасно і в повному обсязі використовувати здобуті знання. Такий підхід 
часто називають ефективним, націленим на результат навчанням. Чітка орієнтація 
вивчення кожної дисципліни на результат, вироблення студентом умінь відповідного 
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рівня, формування системи навичок стає одним із ключових завдань навчального процесу 
[9, 53].  

У зв’язку з цим виникає потреба  розробки таких педагогічних умов, які б сприяли 
формуванню у студентів раціональних, ефективних стилів навчання, а також 
компенсували негативні прояви деструктивних ІНСС. У процесі  психолого-педагогічної 
підготовки у Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана  ми виявили 
передумови ефективного впливу на  формування у студентів раціональних, ефективних 
стилів навчання, а також корекції негативних проявів деструктивних ІНСС.  

Впродовж  2005-2007 років ми провели дослідження особливостей індивідуальної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів та їх стилів учіння. Це надало можливість 
з’ясувати структурні елементи та етапи трансферно-інверсійної моделі оптимізації ІНСС 
як механізму позитивного впливу на формування раціональних навчальних стилів 
студентів [2, с. 6-14 ]. Запропонована  модель містить декілька етапів:  

орієнтовно-цільовий етап , який полягає у виявленні індивідуально-психологічних 
особливостей особистості студента: та розробки цільових інваріантних програм-
організації індивідуального процесу учіння;  

діагностуючий етап , що передбачає  діагностику (самодіагностику) необхідних 
умінь для здійснення процесу учіння: параметрів, рівнів самоорганізації та саморегуляції 
у процесі навчанні; 

управлінсько-корегуючий етап, який передбачає своєчасну корекцію 
деструктивних способів, прийомів учіння;  

мотиваційно-орієнтуючий етап, який передбачає виявлення реально діючих 
мотивів учіння та формування позитивної мотивації навчання; 

результативний етап моделі призначений фіксувати результати всієї сукупності 
різноманітних дій та операцій, досягнутих на попередніх етапах моделі. 

Реалізація трансферно-інверсійної моделі оптимізації ІНСС  була можлива за 
наступних психолого-дидактичних умов. 

1. Використання суб’єкт-суб’єктної форми  педагогічної взаємодії у процесі 
викладання психолого-педагогічних дисциплін. Як  зазначають науковці C.О. Сисоєва, 
В.А. Семиченко  розвиток умінь, навичок, творчого мислення можливий лише на основі 
особистого суб’єктного досвіду оцінки власної діяльності [10; 11]. Тому установка на 
формування ефективних ІНСС вимагає педагогічного діалогу на принципах педагогіки 
співробітництва. Визначальними рисами її є: переведення того, хто навчається, із об’єкта 
педагогічного впливу до  суб’єкта співробітництва, співтворчості. Педагогіка 
співробітництва вільна від стереотипів, є такою, що допускає тільки доброзичливу, 
розвивальну критику, передбачає взаємодію учасників педагогічного процесу, що 
заснована на глибинному міжособистісному розумінні. Щоб стати творчою особистістю, 
викладачу необхідно постійно оцінювати вплив своїх дій на інших учасників освітнього 
середовища та активно шукати можливостей професійного зростання. 

У своєму дослідженні ми спиралися на висновки вчених про особливості 
педагогічної взаємодії у ВНЗ. Можна сказати, що все більшого визнання набуває 
демократичний стиль педагогічного спілкування в порівнянні з авторитарним. У зв’язку з 
приєднанням системи вищої освіти України до європейського освітнього простору у 
навчально-виховному процесі відбуваються  суттєві зміни: перенесення акцентів з 
викладання на учіння, засвоєння знань студентами, визнання їх суб’єктами педагогічної 
взаємодії. 

В основу такої взаємодії покладено визнання індивідуальності, самобутності й 
самоцінності кожного студента, розвитку його особистості не як “колективного суб’єкта ”, 
а передусім як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним досвідом, тобто 
досвідом життєдіяльності, набутим до навчання у  ВНЗ в конкретних умовах сім’ ї, 
загальноосвітньої школи тощо. Як підкреслює С.О. Сисоєва, основними характерними 
рисами суб’єкта є активність, свідомий і самосвідомий характер цієї активності, 



 173 

унікальність. Як суб’єкт пізнавальної діяльності особистість характезується знаннями та 
вміннями, що пов’язані з оперуванням специфічними знаковими системами, здатністю до 
прийняття нестандартних рішень [10, 60]. 

Стосовно формування творчої особистості цінним моментом суб’єкт-суб’єктних 
стосунків є не розподіл аудиторії на тих, хто навчає, та тих, хто навчається, а взаємодія 
рівноправних партнерів, які шукають оптимальні варіанти розв’язання освітніх завдань. 
Як підкреслює В.А. Семиченко, при реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії кожна людина 
виступає як мета, а не як засіб досягнення будь-яких цілей, зокрема освітніх. Це такі 
принципи: визнання особистісного підходу у навчанні, що створює сприятливі умови для 
всебічного розвитку особистості того, хто навчається; визнання студента  повноправним 
учасником навчального процесу; цілеспрямоване формування у студентів мотивації 
самовдосконалення; чітке визначення викладачем цілей, завдань, змісту, прийомів і 
способів навчання; формування навичок і вмінь самонавчання, озброєння їх ефективними 
технологіями вдосконалення позитивних особистісних якостей і подолання негативних; 
максимальне сприяння розвитку розумових здібностей студентів, зокрема критичного і 
творчого мислення; орієнтація на позитивні якості особистості студента, сприйняття його 
таким, яким він є, повага його особистості тощо [11, 47]. 

Зміст суб’єкт-суб’єктних стосунків визначає такі їх прояви в  ВНЗ: 1) суб’єктами 
взаємодії є особистість студента  та особистість викладача, які перебувають у постійному 
розвитку; 2) педагогічний процес має співтворчий характер; 3) відбувається можливість 
постійної суб’єктивної новизни й оригінальності процесу й результату; 4) творча 
діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу обмежена часом [12, 17]. 

Отже, технологія суб’єкт-суб’єктної взаємодії є універсальною та прийнятою у 
викладанні різних дисциплін на різних ступінях навчання. Ця навчальна технологія 
дозволяє ефективно впливати як на розвиток особистості студента, так і формувати їх 
навчальні стилі  ІНСС. 

2. Створення інноваційно-рефлексивного середовища. Реалізація інноваційно-
рефлексивного середовища в педагогічному процесі має відбуватися за такими 
принципами: у розумовій діяльності – створення проблемних ситуацій, у практичній 
діяльності – не конкуренція, а кооперація учасників педагогічного процесу, у спілкуванні 
– доступність свого досвіду та доброзичливе, емпатійне ставлення до студентів та колег 
[4; 10; 11;]. 

Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає формування в її учасників 
навичок рефлексивної оцінно-смислової саморегуляції діяльності, зумовлює розробку і 
впровадження відповідних методів і форм освітньої практики інноваційно-творчої 
спрямованості. На базі вивчення наукових праць і власного досвіду роботи ми дійшли 
висновку, що для успішного функціонування суб’єктів навчальної діяльності і 
педагогічної взаємодії необхідно створити відповідне навчальне середовище. 

У контексті нашого дослідження під інноваційно-рефлексивним середовищем 
будемо розуміти безпосереднє навчальне оточення студентів, в якому відбувається їх 
пізнавальна діяльність, формуються особистісні, професійні здібності, а також оптимальні 
способи організації власної діяльності. З урахуванням викладених вище точок зору ми 
дійшли висновку, що створення інноваційно-рефлексивного середовища у ВНЗ 
передбачає внесення в навчальний процес об’єктивних і суб’єктивних інноваційних змін, 
які сприяють формуванню особистості студентів, забезпечуючи їх інтелектуально-
предметну й особистісну рефлексію, а також стимулюючи розвиток їх суб’єктності.  

3. Інформаційно-методичне забезпечення активізації навчальної діяльності 
студентів. 

Як вказує О.Аксьонова, методичні прийоми навчання ефективні тільки тоді, коли 
вони обґрунтовані психологічно, тобто коли вони продиктовані не тільки змістом 
навчального матеріалу, а й психологічними закономірностями навчання [1, 527]. 
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Будь-яке навчання, у яких би формах воно не здійснювалось, завжди є необхідною 
й неодмінною умовою формування та розвитку інтелекту. Розвиток інтелектуальних 
здібностей, в свою чергу, впливає на розвиток стилів учіння. Як вважають психологи, 
необхідно дещо зменшити (де це можливо) обсяг конкретної засвоюваної інформації та 
більше уваги приділяти з'ясуванню фундаментальних наукових принципів, 
основоположних ідей, розвитку творчого мислення студентів. 

Знання, здобуті як висновок з названих наукових ідей та принципів, постійно вчать 
аналітичній діяльності, породжують здатність до узагальнення. При цьому студент 
отримує не тільки інформацію, тобто знання, а й поняття про пізнавальні структури, які 
реалізують процес пізнання, і готовність застосувати їх на практиці. 

Процес засвоєння є ефективнішим, коли знання закономірно пов'язані між собою, є 
частиною певної системи. У цьому разі обсяг матеріалу стає меншою перешкодою для 
засвоєння. Оперування знаннями у різних ситуаціях закріплює їх у пам'яті набагато 
краще, ніж заучування. При цьому, чим абстрактнішою є інформація, тим вищого рівня 
наукового і творчого мислення вона потребує для повноцінного усвідомлення та 
засвоєння. 

Вирішальною умовою повноцінного засвоєння понять є здатність студента вільно 
переходити на різні рівні застосування усвідомлених понять, тобто здатність рухатися від 
абстрактного мислення до конкретної дії.  Дуже важливо, щоб навички та знання, які має 
здобути студент, відповідали ієрархії його інтересів.  

Основа процесу формування навичок  - систематичні вправи. Вони відрізняються 
від простого повторення передовсім прагненням студента поліпшити якість їх виконання, 
самоконтролем та обліком досягнутого на попередніх етапах, поступовим підвищенням 
складності відповідно до результатів, точно визначеним часом виконання, який не може 
бути ні дуже малим (тоді вправа не діє корисно), ні дуже великим (тоді розвивається 
втома і можуть порушуватися вже встановлені психологічні зв'язки). 

Бажаний розподіл студентів на групи відповідно до їхньої підготовки та інтересів. 
Для зовнішнього спонукання та мотивації можна використати принцип змагання, 
пам'ятаючи, що заохочування завжди є ефективнішим, ніж покарання. Активність учнів 
має бути пов'язана з розв'язанням розумових завдань, самостійним опрацюванням 
матеріалу, самостійними пошуками відповідей. 

Використання в процесі навчання різних органів чуттів підвищує його 
ефективність. Основна вимога до навчання полягає в тому, щоб навички, що формуються, 
за своєю психологічною структурою відповідали реальним трудовим навичкам. 
Психологи довели, що засвоюються тільки ті знання, які використовуються та 
закріплюються у свідомості. А розум  - це добре організована свідомість. 

Відповідно до вимог сучасної психолого-педагогічної науки викладач повинен 
знати інтереси студента, а навчання будувати на тому, щоб корисне знання було цікавим. 
При цьому відбір змісту та методів навчання впливає на його мотиваційний бік, а він, у 
свою чергу,  - на розумову сферу. 

Основною формою реалізації трансферно-інверсійної моделі оптимізації ІНСС  
були практичні заняття з курсу “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. 
Зазначена навчальна дисципліна має на меті навчити студентів ефективно управляти 
власною навчальною діяльністю, спираючись на знання про психологічні особливості її 
суб’єктів, а також психологічні засади її реалізації. Для організації навчання створювались 
спеціальні умови.  

Паралельно зі спеціально організованим навчанням відбувались тренінгові заняття, 
спрямовані на вдосконалення «стильової» поведінки осіб-носіїв певного індивідуального 
навчального стилю та розвиток властивостей особистості, що детермінують цей процес. 

Впровадження у процесі формувального експерименту запропонованої нами моделі 
доводить, що результати у експериментальній групі помітно різняться від результатів 
контрольної групи. Рівень зрушень у виокремлених структурних компонентах ІНСС – 
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представників різних підгруп був різний. До таких компонентів ми віднесли:  рівень 
самоефективності студента у навчанні, який відображає систему внутрішніх умов стилю;  
рівень самоорганізації, який відображає процесуальну складову стилю; рівень мотивації 
досягнення  успіху у навчанні; рівень професійної спрямованості.  Найбільшого розквіту 
набули домінуючі навчальні переваги, які є підґрунтям розвитку відповідних ІНСС, у разі, 
коли учіння студентів відбувалось в умовах спеціально організованого навчання та коли в 
процесі відвідування тренінгових занять у них формували відповідну стильову поведінку 
та розвивали певні властивості особистості.  Кількісні показники, що характеризують 
зазначені процеси, показують, що розвиток індивідуальних навчальних стилів студентів 
відбувається повніше в спеціально організованих дидактичних умовах, тобто,  дія 
зовнішніх чинників виконує детермінуючу роль. Але в умовах активізації внутрішніх 
чинників (додаткова психологічна робота, спрямована на розвиток відповідних 
властивостей особистості та стильової поведінки) детермінуюча роль діяльності значно 
посилюється. 

Все сказане вище дає підстави вважати, що цілі нашого дослідження були 
досягнуті. Ми розробили трансферно-інверсійну модель оптимізації ІНСС як механізму 
позитивного впливу на формування раціональних навчальних стилів студентів і розвиток 
особистості. Запропонована  модель дозволяє підвищити ефективність професійного 
навчання студентів, що забезпечує підготовку до виконання майбутньої професійної 
діяльності. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
З розквітом демократичного суспільства в Україні вища освіта отримала 

можливість пристосовуватися до нових суспільних потреб та реагувати на 
навколишній світ; бути еластичною та зорієнтованою на студента, результати його 
навчання і дослідження; широко застосовувати інформаційні та комунікаційні 
технології в навчальному процесі. 

Сучасне суспільство, яке широко використовує різноманітні інформаційні засоби 
для отримання, фіксації, передавання та обробки інформації, можна назвати 
інформаційним. Загалом, інформаційне суспільство – соціологічна концепція, що 
визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання 
науково-технічної та іншої інформації [1, с. 364]. На основі Закону «Про інформацію» 
(1992), в 1998 році була затверджена Національна програма інформатизації України, 
одним з пріоритетів якої є інформатизація освіти і науки з метою формування та 
розвитку інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм та змісту навчально-
виховного процесу у закладах освіти, впровадження в них комп’ютерних методів 
навчання та тестування [2, с. 128]. Вища освіта є важливою ланкою у впровадженні 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

У дослідженнях вітчизняних науковців, В. Безпалько, А. Нісімчук, О. Шиян та 
інших, розглядаються питання застосування інформаційних технологій в освіті. Однак, 
далеко не всі аспекти даної проблеми ще висвітлені.  

Кардинальні зміни в напрямку інформатизації вищої освіти відбулися не в один 
день, а потребували часу і зусиль як зі сторони держави так і суспільства. На поч. 90-х 
років вища освіта України перебувала в стані «невизначеності», оскільки, з одної 
сторони визріла необхідність докорінних змін в структурі ВНЗ і організації підготовки 
фахівців нових спеціальностей, які появилися внаслідок ринкових відносин, а з іншої – 
на це були потрібні значні державні кошти, яких «молода» держава не могла надати. За 
реалізацію та задоволення визрілих потреб вищої освіти взялися приватні особи, які 
почали створювати навчальні заклади без державного фінансування.  

Приватні ВНЗ стали одними з перших запроваджувати новітні інформаційні й 
(теле)комунікаційні технології у навчальний процес. Метою даної статті є не лише 
розглянути різноманітні форми впровадження інформаційних технологій у навчальний 
процес, але й проаналізувати досягнення в цьому напрямку вищих навчальних закладів 
недержавної форми власності. 

ВНЗ недержавної форми власності з перших днів свого існування стали 
невід’ємною і важливою частиною вищої освіти України. Вони надають освітні послуги 
згідно держаних стандартів, задовольняючи потреби молоді і суспільства загалом. 
Навчальний процес в приватних ВНЗ, так само як і в державних, повинен здійснюватися 
згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» 
(затвердженого приказом Міністерства освіти України № 160 від 2 червня 1993 р.), 
основними принципами якого є гуманізм, демократизм, безперервність, незалежність від 
втручання в навчальний процес будь-яких партій та інше. 

Однак для того, щоб бути конкурентоспроможними щодо державних ВНЗ, 
приватним навчальним закладам необхідно знаходити свої підходи в наданні якісної 
освіти. Вже згадуване положення надало їм таку можливість, оскільки передбачає, що 
зміст освіти складається із нормативної (державний стандарт освіти) і вибіркової частини, 
яка і визначається навчальним закладом. Завдяки такому положенню ВНЗ недержавної 
форми власності можуть проявляти ініціативність та креативність в пошуку, апробації та 
застосуванні нових педагогічних технологій в навчальному процесі. Ще однією досить 
суттєвою прерогативою приватних ВНЗ є те, що вони, не залежачи від державного 
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фінансування, мають можливість самостійно розподіляти кошти, які отримують від 
студентів за навчання. Тому, вони є більш мобільними, ніж бюджетні ВНЗ, в 
запровадженні нових спеціальностей і дисциплін, модернізації навчання, застосуванні в 
навчальному процесі найновішої техніки, методики і технологій навчання.  

Впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних 
технологій слід розглядати як один з елементів модернізації вищої освіти і приведення 
навчального процесу до світових стандартів. Сучасне суспільство вже не може обійтися 
без знання і володіння інформаційними технологіями. Немислимо уявити собі спеціаліста, 
в будь-якій галузі, який би не мав навиків роботи з комп’ютером, чи не вмів би 
користуватися Інтернетом, адже однією з вимог роботодавців є «володіння комп’ютером», 
«знання комп’ютерних програм…». 

Сьогодні людина здатна одержувати необхідну інформацію з найрізноманітніших 
інформаційно-комунікаційних джерел (комп’ютер, Інтернет-ресурси, телебачення тощо), 
тому суттєво змінилася роль викладача, який вже не є головним джерелом знань. Метою 
всього навчального процесу стає не передавання інформації, а вироблення вміння вчитися 
впродовж життя – самостійно опрацьовувати інформацію, аналізувати її, і в результаті 
знаходити нові істини. 

В навчальному процесі інформаційні технології слід розглядати як інструмент 
дослідження, джерело додаткової інформації, засіб, який допомагає реалізовувати 
особистісно-орієнтований підхід до навчання. З впровадженням інформаційних 
технологій у навчальний процес, появився термін «інформаційно-навчальна діяльність», 
який визначається як «вид діяльності, який оснований на інформаційній взаємодії між 
студентом, викладачем і комп’ютером, і направлений на досягнення навчальних цілей» [3, 
с.328]. 

Запровадження комп’ютерної техніки і програмно-інформаційних засобів у 
навчально-виховний процес дозволяє у комплексі розв’язати низку актуальних проблем, 
таких як: 1) підвищити інформаційну культуру фахівця та посилити інформаційну 
насиченість; 2) удосконалити зміст, форми, методи і засоби навчання та індивідуалізувати 
сам процес навчання; 3) скоротити строк навчання при підвищенні його якості; 4) змінити 
умови самостійної роботи студентів, а також забезпечити її системний контроль; 5) 
суттєво підвищити продуктивність праці самого викладача та інше [4, с.129-130]. 

На наш погляд варто розглянути яким саме чином за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій можуть бути вирішені вище викладені проблеми. Розв’язання 
першої проблеми є очевидним, оскільки, використовуючи: світову інформаційну мережу, 
Інтернет, як засіб для інтеракцій, різноманітні комп’ютерні програми, навчання й 
тестування в on-line, відео конференції, студенти, справді, отримують необмежений 
доступ до інформації та міжкультурної комунікації. 

Підвищити якість навчального матеріалу і підсилити навчальні засоби можна за 
допомогою використання інноваційних педагогічних програм і методик, які базуються на 
гіпертекстовій структурі й мультимедійних засобах. Цим самим можна реалізовувати 
диференційований підхід до студентів з різним рівнем підготовки, тобто застосовувати 
індивідуальний підхід у визначенні глибини і послідовності засвоєння матеріалу, темпу 
роботи. 

Використовуючи різноманітні інформаційно-комунікаційні технології можна також 
вирішити і третє питання - скорочення строків навчання при підвищенні його якості. Тут 
необхідно згадати про програмне забезпечення, яке має інформативний характер (тобто 
включає: лекційні матеріали, приклади розв’язання задач, тестів), контрольний (тестові 
завдання, завдання для контрольних робіт), а також адміністративний (журнали 
академічних груп, дані про студентів, їхню успішність). Вміст таких програм повинен 
розроблятися індивідуально кожним ВНЗ і ефективно застосовуватися у дистанційному 
навчанні та для роботи зі студентами заочної форми навчання. 
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За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, комп’ютерних- та 
Інтернет-програм організовується самостійна робота студентів, а також проводиться 
системний контроль їхніх знань. Для того, щоб студент мав можливість точніше оцінити 
свої знання, здатності, рівень підготовки, ступінь адекватності самооцінки і наочно уявити 
результати своїх дій, широко застосовуються програми тестування. Така самостійна 
робота впливає на розвиток критичного мислення, формує вміння та потребу вчитися 
впродовж життя, розвиває стратегію самостійного конструювання власних знань у 
професійній галузі. 

Розв’язання проблеми суттєвого підвищення продуктивності праці самого 
викладача за допомогою інформаційно-комунікативних технологій, мабуть, не викликає 
жодних сумнівів. Оскільки, різноманітні комп’ютерні програми, насправді, можуть 
допомагати викладачам модернізувати й збагатити навчальний процес, зменшити час на 
різні види контролю за успішністю навчання студентів та підготовку науково-методичних 
матеріалів, а навчаючі відео- і аудіозасоби, супутникові повідомлення зменшують час на 
словесне викладання навчального матеріалу. 

Отже, стає зрозумілим на скільки важлива роль інформаційно-комунікаційних 
технологій у підготовці майбутніх фахівців будь-яких спеціальностей. Саме тому потрібно 
інтенсифікувати процес впровадження таких технологій у навчальний процес вищих 
навчальних закладів України. Проте, як вже зазначалося, не всі ВНЗ спроможні надати 
викладачам і студентам якісний і кількісний доступ до сучасних інформаційних 
технологій, як би цього не вимагав час і суспільство. 

Керівники приватних вищих навчальних закладів, розуміючи, що «технологія 
пропонує нам набагато більші інформаційні та комунікаційні ресурси, ніж будь-коли мало 
людство» [1, с. 366], почали реалізовувати завдання інформатизації навчального процесу і 
досягнули в цьому напрямку значних результатів. 

Для прикладу наведемо Донецький інститут ринку та соціальної політики, який має 
сучасну матеріально-технічну, комп’ютерну та організаційну техніку нового покоління. 
Показник комп’ютерного забезпечення складає 0,8 годин на кожного студента в день. В 
1999 році інститут був підключений до мережі Інтернет, що дозволило використовувати 
сучасні інформаційні бази даних. Запорізький інститут державного та муніципального 
управління (ЗІДМУ) також має потужний обчислювальний центр, до якого входять 
сервери, комплекс програмного забезпечення, два комп’ютерних класи для групових 
занять і два класи для самостійної роботи.  

У «Народній українській академії» внесено в навчальні плани гуманітарних 
факультетів курси у мережі комп’ютерного навчання і підготовка студентів усіх 
спеціальностей до роботи з «Інтернет». В Інституті підприємництва та перспективних 
технологій (ІППТ) надається можливість використовувати програмне забезпечення у всіх 
навчальних дисциплінах. Так, наприклад, вивчаючи дисципліну «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням», студенти виконують лабораторні роботи з англійської мови 
у комп’ютерному класі на основі навчальних комп’ютерних програм з ділової англійської 
мови та граматики. Такий вид роботи проводиться під керівництвом викладача на 
практичному занятті, а також є частиною індивідуальної роботи в позааудиторний час. 

В більшості ВНЗ недержавної форми власності організовуються комп’ютерні 
локальні мережі, створюються Web-сайти та інформаційні банки даних, які включають 
електронні версії науково-методичних матеріалів, навчально-тематичних планів, завдання 
для самоперевірки знань, питання до іспитів і заліків, матеріали опитувань та анкетувань, 
контроль знань студентів через систему тестів тощо.  

Одним із провідних приватних ВНЗ України, який має суттєві досягнення у 
запровадженні інформаційних технологій у навчальний процес, є Європейський 
університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (ЄУФІМБ) у Києві. 
Він має сучасну програмно-технічну базу, що дозволяє здійснювати програму наскрізної 
комп’ютеризації підготовки спеціалістів. Досягненням цього університету є впровадження 
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у навчальний процес методики дистанційного навчання на основі комп’ютерних та 
комунікаційних технологій, яке було здійснене ще в 1998 р. Організація дистанційної 
освіти дозволяє студентам на відстані брати участь у семінарах, прослуховувати відео 
лекції провідних фахівців, користуватись електронною бібліотекою, отримувати фахову та 
методичну допомогу, складати заліки та іспити в інтерактивному режимі.  

Характеризуючи досягнення Європейського університету фінансів, інформаційних 
систем, менеджменту і бізнесу, варто зазначити, що у навчальний процес впроваджені: 
комп’ютерний тренажер фінансових ресурсів, система сіткового планування, комп’ютерна 
система моделювання роботи фірм у ринкових умовах, а в управління навчальним 
процесом задіяні: АРМ методиста деканату, автоматизована система створення розкладу, 
електронний каталог. Університет здатний у найближчому майбутньому, при 
відповідному розвитку програмно-технічної бази, взяти на себе роль координуючого 
центру у створенні регіональної гілки загальнонаціональної науково-освітньої мережі, яка 
включала б у першу чергу філії університету, навчальні заклади – члени Асоціації 
навчальних закладів України приватної форми власності [2, с. 145].   

Отже, на сьогоднішній день більшість приватних ВНЗ мають суттєві напрацювання 
в запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, що 
допомагає їм модернізувати форми й зміст вищої освіти і надавати її на європейському 
рівні. Завдяки правильно вибраному вектору діяльності (пошук й апробація нових форм і 
методів діяльності згідно світових стандартів, реалізація нових моделей освіти), а також 
своїй мобільності, вони отримали державне та суспільне визнання, з кожним роком 
готуючи щораз більшу плеяду науковців і кваліфікованих фахівців, які здатні працювати в 
сучасних умовах інформаційного суспільства. 

Література: 
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УДК 378:372.862 Золочевська М.В. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ В ГАЛУЗІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  

В умовах інформатизації суспільства, яке визначається стрімким розвитком 
інформаційних технологій, істотно зростає роль інформаційної діяльності людини. 

Володіння інформацією, способами її одержання, обробки й використання стає 
необхідною умовою соціалізації особистості. Однією з найважливіших завдань школи стає 
озброєння учнів здатностями до активної, самостійної обробки інформації з 
використанням технологічних засобів, а одним з основних пріоритетів загальної освіти 
формування в учнів інформаційної компетентності. Рівень інформаційної компетентності 
випускника загальноосвітньої школи, з одного боку, повинен відповідати вимогам 
сучасного ринку праці й, з іншого  боку - бути достатнім для продовження його навчання 
в системі професійної освіти. Підвищення рівня технічного оснащення сучасної школи є 
обов’язковою, але недостатньою умовою для вирішення цього завдання. Як уважає 
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Уваров А., інформатизація школи - це, насамперед, важкий процес зміни змісту, методів і 
організаційних форм загальноосвітньої підготовки школярів на етапі переходу школи до 
життя в умовах інформаційного суспільства [1]. За труднощами, які переживає сьогодні 
школа, нелегко помітити, що починається практичний перехід від освіти в умовах 
обмеженого доступу до інформації до освіти в умовах необмеженого доступу до 
інформації. Педагогічні ВНЗ повинні підготувати нове покоління вчителів, які не тільки 
самі вільно володіють новими інформаційними технологіями, а й здатні до навчання та 
організації діяльності майбутніх учнів на основі всілякого використання нових 
інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи в умовах 
відкритої інформаційної архітектури освіти. Актуальною і досить гострою для сучасного 
етапу постає проблема підготовки саме таких вчителів, тобто формування у них високого 
рівня компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. У складі 
ключових компетентностей сучасного вчителя в галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій дослідники виділяють блок Інтернет – компетентностей як основу для 
самостійної роботи та самовдосконалення. Ця стаття присвячена проблемі формування 
саме  компетентностей, пов’язаних із використанням так званої Інтернет-підтримки. 

Поняття  «Інтернет-підтримка» сьогодні часто використовується, хоча й не є 
сталим. Так, Моісєєва М.В.  пише, що під інтернет-підтримкою розуміється « 
...проведення (модерування) навчальних телеконференцій, моніторинг курсів (проведення 
всіх поточних навчальних і контрольних заходів відповідно до встановленого навчального 
плану), відновлення й адаптація навчальних матеріалів, розміщених в Інтернет, вивчення 
освітнього сектора Інтернет і допомога слухачам в освоєнні інформаційних ресурсів 
Інтернет у рамках їхньої предметної спеціалізації» [2]. На думку Могильова А.В. інтернет-
підтримка - це ресурси, що передбачають чітко визначену технологію їхнього 
використання в навчальному процесі школи, що залишають за вчителем відповідальну й 
творчу роль по організації й керівництву навчальною діяльністю [3]. На думку Мосиної 
А.В. і Лещенко О.С. інтернет-підтримка - це системний цілісний засіб зміни й 
перетворення педагогічної діяльності, спрямована на підвищення якості освітнього 
процесу й становлення професійної компетентності фахівця [4]. Магойченков В.І. під 
інтернет-підтримкою  розуміє якісно нове навчальне середовище, у якій реалізується 
формула «інформація + дидактика + комп'ютер» [5].  Баядин Д.В. уважає, що інтернет-
підтримка - це предметно-орієнтовані користувальницькі середовища, які надають 
користувачеві свободу дій, що забезпечують гнучкість, варіативність змісту й форм подачі 
матеріалу, підтримку ініціативи викладача й учня» [6].  Отже, дослідники найчастіше 
мають на увазі дещо різний зміст, але  сходяться  в тому, що «інтернет-підтримка» 
означає, насамперед,  використання інтернет-технологій в освітньому процесі. 

 Аналіз друкованих та Інтернет джерел дав змогу скласти орієнтовний перелік 
умінь та навичок цього блоку. Це, насамперед, пошук інформації в Інтернеті з 
використанням різних пошукових систем; створення й одержання електронних листів; 
користування сервісами Веб 2.0, планування зустрічей, нарад, подій, контактів, доручень 
засобами поштових програм тощо. Для вчителя будь-якого предмету, на нашу думку, 
важливими є сформована мотивація та уміння  організувати проектну діяльність учнів в 
рамках освітніх програм,  забезпечити самостійну і групову дослідницьку роботу учнів 
засобами Інтернет, оцінити якість ресурсів і можливість їх застосування в навчально-
виховному процесі, створити власні навчальні ресурси і розмістити їх, забезпечити 
безпечне перебування учнів в глобальній мережі тощо. 

Представлені вище найважливіші складові інтернет-блоку можна об’єднати у  дві 
змістові лінії, одна з яких пов’язана з власним умінням користуватися різноманітними 
інтернет-сервісами, а друга – з умінням застосовувати інтеренет-технології в освітньому 
процесі для навчання учнів та організації їх діяльності. Одним із завдань нашого 
дослідження було з’ясування залежності між цими блоками з метою встановити, чи 
потрібно спеціально навчати студентів інтернет-підтримці навчально-виховного процесу, 
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чи вільне володіння технологіями саме по собі є шляхом до успішного їх застосування в 
педагогічній діяльності. 

На першому етапі дослідження були обрані і конкретизовані найбільш вагомі 
уміння та навички двох блоків, які підлягали вимірюванню за результатами анкетування. 
Представимо їх у вигляді таблиці 1.  

                                                                                                                                  
Таблиця 1  

Уміння і навички, розподілені за двома блоками 
 

Блок №1  
( користувача інтернету) 

Блок №2 
 (користувача інтернет-підтримки) 

Пошук інформації Проведення (модерування) навчальних 
телеконференцій 

Збереження інформації з інтернету Моніторинг дистанційних курсів та 
організація участі учнів у них 

Користування електронною поштою Організація роботи учнів у 
телекомунікаційних освітніх проектах 

Створення веб-сторінок, вікі-сторінок 
блогів, флікрів  

Створення і обслуговування  інтернет-
щоденників учнівської роботи у 
проектах(вікі-сторінок, сайтів, блогів) 

Спілкування  у чатах, користування новими 
сервісами спілкування («живий журнал» 
тощо)  

Створення і розміщення навчальних 
ресурсів 

 
Опитувальні листи містили запитання щодо власної оцінки набутих умінь та 

навичок кожного елементу блоку №1 і блоку №2, а також 4 варіанти відповіді: 
•  «Дуже добре» (3 бали); 
•  «Добре» (2 бали); 
•  «Маю проблеми» (1 бал); 
•  «Не вмію» (0 балів). 
 
На другому етапі експерименту відбувалося формування умінь і навичок блоку №1 

для вчителів інформатики і вчителів інших предметів за навчальним планом на 1-2 курсі в 
рамках навчальних дисциплін «Інформатика», «Архітектура комп’ютера та його базове 
програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі, Інтернет та мультимедіа-технології».  
Після вивчення цих курсів на третьому етапі експерименту були одержані результати 
самооцінки 75 студентів, що навчалися за спеціальностями «Початкове навчання», 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова» та «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Інформатика» за напрямом підготовки «Педагогічна освіта».  Результати 
були занесені у таблицю, фрагмент якої представлений таблицею 2. 

 
 Таблиця 2.  Вигляд таблиці результатів опитування 

Уміння та навички блоку №1 Уміння та навички блоку №2 Студент 
1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 ∑ 

1 2 3 3 2  1 0 0 0  
2 0 1 2 2  0 2 1 1  
… … … … …       

 
Аналіз результатів здійснювався засобами математичної статистики. Загальні бали 

студентів за самооцінкою власних умінь та навичок були одержані як сума балів за 
кожний елемент блоку №1 і блоку №2. Розглядаючи суми балів студентів за блоком 1 і 
блоком 2 як двомивимірну випадкову величину (х, у), побудували графіки, за виглядом 
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яких встановили наявність кореляції між цими величинами. Ступінь тісноти зв’язку між 
значеннями випадкових величин  х і у, тобто між загальними балами студентів за перший 
блок і загальними балами за другий блок виміряли за допомогою коефіцієнта кореляції 
Пірсона: 

 
де xi  - загальний бал i-того студента за блоком №1, 
ys  -  загальний бал i-того студента за блоком №2, 
х - середнє арифметичне значення величини балу за блоком №1, 
у - середнє арифметичне значення величини балу за блоком №2. 
Скориставшись засобами табличного процесора MsExcel, обчислили коефіцієнт 

Пірсона r=0,42346. Низький коефіцієнт кореляції свідчить, що між балами (результатами 
самооцінки) за перший блок і балами за другий блок не існує тісної залежності, тобто 
власні уміння та навички користуватися інтернетом ще не є запорукою їх успішного 
впровадження в педагогічну практику.  

В рамках експерименту на 3-4 курсі студентам був запропонований курс 
«Методика використання комп'ютерної техніки в школі». При цьому в експериментальних 
групах курс «Методика використання комп'ютерної техніки в школі» вивчався за 
проектною методикою, в основу якої було покладено програму «Intel®Навчання для 
майбутнього». Основні засади цієї програми полягають в комплексному навчанні 
інформаційно-комунікаційним і педагогічним технологіям засобами проектного метода. 
Порівняльні результати двох контрольних обстежень за тими самими опитувальними 
листами представлені  в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. Статистичні характеристики вибірок випадкових величин, одержаних в 

результаті діагностичного та контрольного обстеження 
Діагностичне обстеження Контрольне обстеження Статистичні 

характеристики 
величини 
загального балу 

Контрольна 
група 

Експеримен-
тальна група 

Контрольна 
група 

Експеримен-
тальна група 

Мінімум 1 2 2 2 
Максимум 5 5 7 9 
Інтервал 4 3 5 7 
Середнє 2,64 3,04 4,16 5,36 
Медіана 3 3 4 6 
Дисперсія 0,90 0,79 1,80 3,74 

 
Статистичні характеристики свідчать про приблизно однаковий рівень 

підготовленності (за самооцінкою) студентів контрольної та експериментальної групи до 
вивчення курсів «Методика використання комп'ютерної техніки в школі». Засобами 
математичної статистики підтверджено, що характеристики експериментальної й 
контрольної груп на етапі діагностичного обстеження збігаються з рівнем значимості 0,05 
за статистичними критеріями Крамера-Уелча та Вілкоксона-Манна-Уітні (емпірічне 
значення критерія Вілкоксона-Манна-Уітні 1,438 при критичному 1,96). Після вивчення 
курсу за різними методиками результати самооцінювання були значно кращими в 
експериментальній групі, при цьому вірогідність розходжень характеристик 
експериментальної й контрольної груп дорівнює 95% за тими ж критеріями (емпірічне 
значення критерія Вілкоксона-Манна-Уітні 2,21 при критичному 1,96). Значення критеріїв 
і їх аналіз були одержані засобами комп'ютерної програми «Педагогічна статистика». 
Отже, можна зробити висновок, що застосування  експериментальної методики навчання, 
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в основу якої було покладено проектну методику, приводить до статистично значущих 
відмінностей у кращий бік результатів самооцінювання. 

Таким чином, формування професійних компетентностей в галузі інтернет-
технології майбутніх вчителів має особливості, пов'язані з необхідністю студентам 
вивчати не тільки зміст технологій, а й метотику їх застосування. При цьому виявилося 
важливим застосування сучасних інноваційних методик, про що свідчить покращення 
якісних показників результатів навчання.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
В данной статье рассматриваются виды научно-творческой работы 
Главной целью научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 

привитие им интереса к творческой работе инженера-строителя, а также навыков и 
умений исследователя. 

Для достижения этой цели необходимо решить такие задачи: 
Первой задачей является определение знаний, умений и навыков, которыми должен 

обладать исследователь. 
Вторая задача включает в себя указание форм и методов сообщения знаний, 

умений и навыков исследователя. 
Третья задача заключается в организации научных исследований в пределах 

каждой кафедры. 
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Четвертой задачей является привлечение студентов к участию в научно-
техническом прогрессе. [1] 

По своей форме научно-исследовательская работа студентов подразделяется на 
работу, которая включена в учебный процесс, и работу, выполняемую во внеучебное 
время.  

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в рамках 
учебного процесса являются: 

•  выполнение лабораторных работ с элементами НИРС; 
•  выполнение курсовых  и дипломных работ с элементами НИРС; 
•  выполнение заданий по НИРС в период производственной практики; 
•  реферирование специальной научно-исследовательской отечественной и 

зарубежной литературы; 
•  участие студентов в конференциях, семинарах кафедры. 
Такая работа выполняется каждым студентом в учебное время, отведенное 

расписанием, под руководством преподавателя. Основными задачами НИРС  во время 
учебного процесса является обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работы, их ознакомление с условиями труда в лаборатории и 
научном коллективе. Методика проведения данной работы определяется спецификой вуза. 

НИРС в период производственной практики часто связывается с выполнением 
определенных заданий на предприятии по тематике научно-исследовательских работ, 
выполняемых кафедрой, а также со сбором материала, который студенты могли бы 
использовать в своих дипломных и курсовых проектах. 

Основными формами научно-исследовательской работы во внеучебное время 
является участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях, подаче заявок на 
предполагаемое изобретение, написание научных статей, участие в исследованиях по 
хоздоговорной и кафедральной тематике. 

Научной работой охватываются все студенты дневной формы обучения. Учебные 
планы учитывают требования каждого направления, участие каждой дисциплины в 
формировании качеств исследователя. Конкретный вклад каждой дисциплины в 
исследовательскую подготовку отражен в рабочих программах.  

Основанием для внедрения комплексной системы организации НИРС в вузе 
является «Примерный типовой комплексный план организации научно-исследовательской 
работы студентов на весь период обучения». [2] На основе этого типового плана каждый 
вуз разрабатывает свой комплексный план, а также планы по специальностям.  Эти планы 
предусматривают привитие интереса к науке с первого семестра, когда студентам 
читается курс «Введение в специальность», проводятся экскурсии по лабораториям 
кафедры. На первом курсе студенты участвуют в работе секций общественных и 
естественных наук. 

На втором курсе, кроме проведения лабораторных работ с элементами научных 
исследований, студенты выполняют курсовые проекты и расчетно-графические работы с 
элементами научных исследований, а также переводят статьи по своей специальности.  

На третьем и четвертом курсах студенты выполняют лабораторные работы с 
элементами НИРС, распределяются между научными руководителями и получают темы 
своих научных работ. 

На пятом курсе студенты представляют сои отчеты по научно-исследовательской 
работе и выступают на семинарах с докладами. 

Логическим завершением научно-исследовательской работы студентов является 
выполнение дипломного проекта  и его защита. [1] 

Большой опыт организации научно-исследовательских работ  получен в 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в 80-е годы. В 
академии был разработан и утвержден «Комплексный план НИРС на весь период 
обучения», целевая комплексная программа «Наука». Вся организация НИРС проводилась 
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в соответствии с этими документами и носила комплексный характер. Все выпускающие 
кафедры выполняли общеинститутские мероприятия комплексной программы по 
организации НИРС. 

Студенты младших курсов писали рефераты по общественным дисциплинам, 
подготавливали доклады на научно-технические конференции, участвовали в олимпиадах, 
конкурсах, выставках.  

На старших курсах научно-исследовательская работа была введена в рабочие 
планы всех специальностей как самостоятельная дисциплина за счет часов дисциплин, 
устанавливаемых советом вуза, и часов на дополнительные виды обучения. 

На старших курсах научно-исследовательская работа была направлена на 
организацию индивидуальной творческой работы студентов по актуальной научной и 
производственной тематике. Студенты IV-V курсов распределялись по профилирующим 
кафедрам, которые осуществляли научное руководство всеми видами научно-творческой 
работы студентов в течение всего последующего периода обучения до выполнения 
дипломного проекта включительно. 

Одной из основных форм отчета студентов о результатах НИР на старших курсах 
являлись научные семинары студентов. На семинарах обеспечивалось выступление 
каждого студента. Многие научные разработки студентов успешно применялись на 
практических занятиях, в курсовых и дипломных работах. 

Итоги НИРС подводились во время студенческой научно-технической 
конференции. По результатам конференции работы студентов рекомендовались на 
республиканский конкурс на лучшую работу студентов, к внедрению в производство и 
учебный процесс. [3] 
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РОЗВИТОК КОМПЛЕКСНИХ ФОРМ І ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ПРИ ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
Комплексні форми і засоби навчального процесу в умовах інтегративного підходу 

до навчання впливають на його результативність: знання набувають якості 
системності; уміння стають узагальненими, комплексними, посилюється світоглядна 
спрямованість пізнавальних інтересів тих, хто навчається, і досягається всебічний 
розвиток особистості. 

Постановка проблеми. Інтеграція в підготовці майбутніх фахівців зумовлює певні 
зміни в методах, формах і засобах навчального процесу. У найзагальнішому вигляді суть 
змін зводиться до переходу від вузькоспеціальних і слабко пов'язаних між собою 
організаційних форм навчання до широкого й взаємопов'язаного їх комплексу з 
подальшою інтеграцією їх до органічної системи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Інтеграції як внутрішній стороні 
навчального процесу, здійснюваній у рамках організаційних форм, приділяли увагу 
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чимало дослідників педагогіки. Інтеграційні процеси визнаються сьогодні основною 
закономірністю розвитку педагогічної науки й освітньої практики. Цю думку поділяють 
багато вітчизняних і зарубіжних учених (А.П. Бєляєва, М.Н. Берулава, С.У.Гончаренко, 
В.І.Загвязинський, І.М.Козловська, М.І.Махмутов, Н.Г.Ничкало, В.Д.Семенов, 
І.П.Яковлєв та ін.). 

Разом з тим, традиційні організаційні форми навчання під впливом інтегрованого 
змісту (змін у складі й структурі навчального матеріалу, в інших компонентах процесу 
навчання) можуть зазнавати достатньо відчутних змін залежно від специфіки вивчення.  

Постановка завдання. У цій статті стисло окреслимо процедурні характеристики 
інтегративних процесів під час формування готовності студентів вищих технічних 
навчальних закладів до професійної комунікації у вигляді організаційних форм, за 
допомогою яких вони здійснюються. 

Для досягнення глобальної мети, а саме – формування готовності до професійної 
комунікації майбутнього фахівця – ми розробили навчальний комплекс, який дозволяє 
здійснювати інтеграцію гуманітарних й фахових дисциплін у реальному освітньому 
процесі, забезпечувати успішне формування міждисциплінарних професійних знань і 
вмінь і є дидактичним засобом, який найадекватніше відповідає цій меті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтегративний навчальний комплекс, на 
нашу думку, включає: типовий навчальний план і програми; навчальні посібники; 
методичні вказівки; систему методів, засобів і форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності, спрямованих на забезпечення взаємозв'язку гуманітарних й спеціальних 
дисциплін; систему контролю результатів формування готовності до професійної 
комунікації. 

У типовому навчальному плані, в програмах дисциплін визначені цілі, завдання, 
зміст і структура системи підготовки майбутніх фахівців до професійної комунікації. 
Навчальні посібники укладені з метою формування узагальнених знань, умінь і навичок 
на основі інтеграції змісту гуманітарних дисциплін. Вони включають навчальний матеріал 
двох циклів дисциплін (гуманітарних і технічних), орієнтованих на його засвоєння й на 
формування у майбутніх фахівців умінь встановлювати взаємозв'язки, здійснювати 
міждисциплінарне перенесення знань з одного предмета на інший. 

Видається правомірним поставити запитання щодо критеріїв ефективності 
планування. Серед таких критеріальних ознак ми виділяємо наступність планування на 
різних рівнях функціонування інтегрованої системи підготовки до професійної 
комунікації, його системність як зв'язок елементів, що перебувають у певних відношеннях 
один з одним, поетапність, поступовість, пов'язану з ускладненням характеру діяльності 
учасників освітнього процесу, безперервність як невід'ємну властивість і умову його 
ефективності. На наш погляд, це дозволить підходити до процесу планування комплексно, 
вчасно здійснювати коригувальні заходи, підвищити ефективність управлінської 
діяльності викладача, активізувати внутрішній потенціал усіх учасників освітнього 
процесу. 

Для здійснення інтеграції гуманітарних дисциплін з фаховими дисциплінами 
необхідно, щоб навчальні плани й програми містили базисну й інтегративну частини. 
Базисна частина повинна включати тематику, яка вивчається тільки в межах базової 
навчальної дисципліни (наприклад, «Англійська мова» і «Українська мова»). Інтегративна 
частина буде відображати інтегративні зв'язки іноземної мови з конкретною фаховою 
дисципліною. Інтегративна частина не повинна бути суворо регламентованою, що 
обумовлено більшим динамізмом професійного навчання, появою нових спеціальностей 
тощо. 

Отже, ефективність інтеграції змісту гуманітарних та інших дисциплін, що 
викладаються в технічному вищому навчальному закладі, може бути забезпечена за умов 
дотримання принципу єдності змістової й процесуальної сторін навчання, що 
характеризується обов'язковою інтеграцією форм навчальних занять. 
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Під час здійснення інтеграції змісту гуманітарної складової на рівні міжпредметних 
зв’язків чи дидактичного синтезу потенційні можливості організаційних форм навчання 
різко зростають. Зростає роль інтегративних форм навчання, які значно уможливлюють 
організацію самостійної навчальної діяльності, створюють реальні умови для її 
активізації, стимулюють прагнення до самоосвіти. Застосування інтегративних форм 
навчання також є ефективним і в плані покращення процесу спілкування між студентами. 
Інтеграція форм навчальних занять дає можливість підсилити принцип проблемності 
навчання як один із базових принципів дидактичної інтеграції. 

Навчальний процес, вибудований із використанням інтегративних форм навчання, 
передбачає застосування ігрових форм, проблемних ситуацій, що, безумовно, сприяє 
активізації мисленнєвої, пізнавальної діяльності майбутніх фахівців і розширенню їхніх 
знань, розвитку зорового й слухового сприйняття.  

Методично правильна побудова й проведення організаційних форм навчання 
гуманітарних дисциплін на основі фактора інтеграції впливають на результативність 
процесу навчання: знання набувають системності; уміння стають узагальненими, 
комплексними, посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів майбутніх 
фахівців, ефективніше формуються їхні переконання й досягається всебічний розвиток 
особистості. 

У загальній структурі дидактичної інтеграції гуманітарних дисциплін в якості 
організаційних форм її реалізації можуть виступати різні форми організації навчального 
процесу – інтегративні курси, інтегровані лекції, семінари, методичні проекти, ділові й 
рольові ігри тощо. При цьому вони будуть називатися інтегративними, оскільки 
поєднують у собі форми організації різних навчальних дисциплін. 

Отже, якісна характеристика інтеграції змісту гуманітарної й професійної освіти 
безпосередньо залежить від процесуального аспекту, тобто від того, якою мірою 
реалізується в процесі навчання інтеграція форм, засобів і методів навчання. 

Для досягнення генеральної мети формування готовності майбутніх фахівців до 
професійної комунікації розглянемо систему інтегрованих організаційних форм навчання, 
адекватних цій меті. Найбільш ефективним засобом формування нових мовних знань 
майбутніх фахівців з урахуванням інтегративних тенденцій сучасної освіти може стати 
система інтегрованих організаційних форм навчання, названа нами комплексом 
дидактичних ситуацій інтегрованого керування навчально-пізнавальною діяльністю 
майбутніх фахівців, спрямована на опанування змісту мовної освіти. Розв'язання 
навчально-пізнавальної задачі – це такий вплив на її предмет, внаслідок якого 
виявляється, що він містить досить повну інформацію про шукані предмети. 

Важливу роль у виробленні у майбутніх фахівців навичок застосування отриманих 
знань для розв'язання практичних задач разом із викладачем відіграють практичні заняття. 
Практичні заняття спрямовані на поглиблення, розширення, деталізацію теоретичних 
знань. Вони розвивають мислення й мовлення і є засобом оперативного зворотного 
зв’язку. 

Слід організувати практичні заняття так, щоб майбутні фахівці постійно відчували 
підвищення складності виконуваних завдань, займалися напруженою творчою роботою, 
пошуком правильних і точних рішень. Велике значення мають індивідуальний підхід і 
продуктивне педагогічне спілкування. Студенти повинні отримати можливість розкрити й 
виявити свої здібності, свій особистісний потенціал. 

З позицій інтегрованого управління навчально-пізнавальною діяльністю 
майбутнього фахівця, практичне заняття розглядається як ціле, що складається з 
взаємопов’язаних частин, які взаємодіють. Саме ця взаємодія забезпечує отримання 
інтегративного результату. 

Метою практичного заняття повинно бути певне просування в оволодінні 
інтегрованими знаннями, вміннями й навичками в межах даного учбового матеріалу. 
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Визначаючи цілі конкретних занять, необхідно знати, які уміння можуть розвиватися на 
цьому занятті й які навички доцільно формувати. 

З огляду на характер навчальної діяльності майбутніх фахівців за формуванням їх 
готовності до професійної комунікації, фундаментом усіх видів практичної діяльності 
повинна бути вправа. У психологічному плані безперечно, що всі конкретні вміння, 
здібності формуються під час виконання вправ, отже, необхідні ті чи інші форми 
діяльності, що мають характер вправи. Переважно ця діяльність являє собою або 
повторення матеріалу (дій), або розв'язання завдань різних ступенів складності й 
узагальнення. 

На практичних заняттях, спрямованих на оволодіння змістом мовної освіти на 
інтеграційній основі, включення майбутніх фахівців у процес керованої навчальної 
діяльності сприяє тому, що знання народжується в процесі спілкування, характер якого 
залежить не тільки від особливостей комунікації між ними, але передусім від того, по-
перше, якою мірою студент включається в діяльність, і, по-друге, якою мірою ця 
діяльність адекватна тій, яка має бути засвоєна. В одній і тій самій ситуації навчання одні 
студенти ставлять собі за мету запам'ятати, інші – зрозуміти, при цьому рівень 
усвідомлення цієї мети у різних учасників навчального процесу, звичайно, не є 
однаковим. Спілкування в умовах формування готовності до професійної комунікації 
виступає як чинник інтеграції. 

Одним із плідних і перспективних напрямів розв'язання цього завдання може бути 
застосування ділових ігор, які мають великі потенційні можливості для розвитку 
креативних здібностей майбутнього фахівця, дозволяють засвоїти професійно вагомий 
зміст на базі гуманітарних дисциплін, акцентувати увагу на розв'язанні практичних задач 
у максимально наближеній до природної професійній комунікативній ситуації, 
активізують процеси міжкомплексного впливу. Підсумком може бути підвищення рівня 
іншомовної професійної підготовки. 

Ділова гра належить до інтегративних організаційних форм навчання, оскільки в 
процесі її здійснення простежується взаємозв'язок і взаємозумовленість таких її функцій: 
гносеологічної, психологічної, розвивальної, загальноосвітньої, виховної, комунікативної, 
інформаційної. Інтегративний характер ділових ігор відповідає інтегрованій навчальній 
діяльності майбутніх фахівців, оскільки стимулює її організаційно-мотиваційний 
компонент, сприяє оптимізації інформаційно-процесуального компонента, прискорює 
розвиток критеріально-результативного компонента. Отже, з огляду на свої специфічні 
особливості, ділова гра може бути ефективною формою організації навчання гуманітарних 
дисциплін на інтегративній основі. 

Наш педагогічний досвід роботи й експериментальні дослідження доводять, що 
одним із методів активізації програмно-цільового керування навчальною діяльністю 
майбутніх фахівців, спрямованою на оволодіння системою готовності до професійної 
комунікації в умовах інтеграції, може бути телебачення. Телебачення забезпечує поетапне 
формування умінь і навичок і суттєво розширює можливості практичного заняття, 
виводячи тих, хто навчає, на рівень самоорганізованого управління навчальною 
діяльністю. 

Застосування телебачення створює умови для ефективного управління навчальною 
діяльністю майбутніх інженерів у системі «телеекран – студентська аудиторія – викладач 
– студент», сприяючи розвитку інтегрованих знань, умінь і навичок. Телебачення 
стимулює створення й підтримування позитивної мотивації студентів і забезпечує дію 
системи стимулів у навчальному процесі, основною робочою одиницею якого є 
телеситуація. 

Відзначимо такі відмітні риси навчального телебачення як однієї з інтегративних 
форм навчання: відображення реального мовленнєвого спілкування; активне сприйняття 
навчального матеріалу завдяки поєднанню двох подразників: зорового й слухового; 
єдність вербального й візуального матеріалу. 
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З допомогою телебачення викладач керує навчальною діяльністю студентів 
шляхом: 

•  створення мовного середовища, яке має сплановану й запрограмовану 
структуру; 

•  інтенсифікації навчального процесу, поєднуючи форму, організацію, теми занять 
і зорово-слухові впливи на тих, хто навчається, з їх реальними можливостями сприйняття 
інформації; 

•  контролю сприйняття й засвоєння інформації, внесення відповідних коректив у 
процес навчання. 

Висновки. Отже, складність організації системи підготовки майбутнього фахівця 
до професійної комунікації в умовах інтегративного підходу полягає в тому, що, по-
перше, його навчально-пізнавальна діяльність базується на двох видах знань і вмінь, двох 
видах освіти (гуманітарної й технічної); по-друге, знання й уміння повинні бути 
взаємопов'язані, інтегровані. Це забезпечується взаємозв'язком матеріалу гуманітарних й 
професійних дисциплін. Однак спочатку слід здійснити підготовку майбутніх фахівців до 
формування й подальшої реалізації цих зв'язків. З цією метою передбачається поетапне 
включення в навчальний процес системи методів, засобів і форм організації навчально-
пізнавальної діяльності, спрямованої на здійснення інтеграції гуманітарних й професійних 
дисциплін. 

Інтеграцію можуть забезпечити тільки ті методи, засоби й форми організації 
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, які дозволяють: комплексно 
застосовувати знання й уміння з інтегруючих дисциплін; розв'язувати різноманітні 
завдання творчого характеру з професійним ухилом, які потребують аналізу й синтезу 
знань, умінь і навичок. 
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ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ КУРСАНТІВ 

Стикаючись з безліччю проблем, людина стоїть перед вибором правильного 
вирішення в кожній конкретній ситуації, а значить і оптимальної лінії поведінки, яка б не 
суперечила моральним вимогам суспільства. Це є актуальним і на сучасному етапі 
побудови громадянського суспільства в Україні, що передбачає орієнтацію насамперед на 
людину, на пріоритети духовної культури. 

У 2005 році наша країна приєдналася до Болонського процесу, підтримуючи 
загальне розуміння його цілей. Цей факт каталізує необхідність зміни структури, функцій, 
методів навчання у вищій школі. Сьогодення диктує необхідність світового 
співробітництва людей для розв'язання багатьох проблем глобального характеру. І освіта є 
тим фундаментом, що допоможе людям краще порозумітися для об'єднання зусиль із 
збереження нашої планети.  

Звичайно, що перенесення акцентів в освіті на інтереси, перш за все, людини, 
надання їй можливостей для розквіту її здібностей, творчості стосується й підготовки 
кадрів для органів внутрішніх справ (ОВС). Треба зрозуміти, що саме гуманістична, 
духовна підготовка майбутніх правоохоронців має стати невід'ємною складовою такого 
поняття, як професіоналізм. 
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Про це свідчить ціла низка нормативно-правових документів, що визначають 
основні шляхи розвитку й удосконалення роботи МВС на сучасному етапі. 

І це обумовлено, насамперед, тим, що сьогодні Україна намагається вийти на більш 
якісний рівень діяльності правоохоронних органів і наблизитися до стандартів 
європейської поліцейської структури. 

Тому, вже зараз маємо дбати про посилення гуманістичного змісту планів 
навчальної, виховної та наукової роботи відомчих ВНЗ системи МВС України, 
гуманізувати свідомість курсантів у процесі навчання у вищому закладі для того, щоб 
формувати майбутнього фахівця як самостійну творчу особистість, приділяючи увагу 
розвиткові індивідуальних творчих здібностей. 

А це, у свою чергу, вимагає кардинального оновлення всієї відомчої системи освіти 
МВС. 

Виховна робота з курсантами здійснюється, перш за все, у навчальному процесі. У 
ВНЗ системи МВС України - це організована соціально-педагогічна система, що виконує 
функції навчання та виховання курсантів відповідно до завдань підготовки кадрів для 
ОВС. 

У сучасній науково-педагогічній літературі є немало робіт, присвячених питанням 
гуманітарної освіти та виховання молоді, зокрема Власової А.Н., Вульфсона 
Б.Л..Смельянова В.В, Зеленко А.С., Зюзіної Т.О, Кісіля З.Р, Мазаракі А.А., Павленка В.Б., 
Хрикова Є.М., Шевченка В.Ф. та ін. Загальнотеоретичні, методологічні проблеми 
гуманітарної освіти, її зміст та структура неодноразово були предметом обговорення, 
дискусій на різного рівнях науково-практичних, науково-методичних конференціях. Утім, 
саме питанню про значення гуманітарних дисциплін у морально-естетичному розвитку 
курсантів ВНЗ системи МВС України присвячено обмаль робіт. Це й обумовило вибір 
теми цієї статті та її головні завдання, що полягають у наступному: 

- визначенні значення гуманітарних дисциплін у морально-естетичному розвитку 
курсантів; 

- аналізі впливу дисциплін гуманітарного циклу на морально-естетичне виховання 
курсантів; 

- впливу вузівського середовища на їх морально-естетичне удосконалення. 
Навчання як основний вид вузівської життєдіяльності впливає на характер 

поведінки та життєвих настанов, засвоєння курсантами суспільних та професійно-етичних 
норм, вироблення морально-ділових якостей, виховання культурної людини. При цьому 
спостерігається дія не тільки зовнішніх, а й внутрішніх чинників, через які відбувається 
реалізація морально-естетичних функцій навчального процесу. Внутрішніми чинниками є 
морально-ціннісні позиції курсанта щодо : 

- навчального процесу, навчальних дисциплін, що вивчаються; 
- науково-педагогічних працівників ВНЗ, до вищого закладу у цілому; 
- своєї майбутньої професії. 
До зовнішніх чинників можна віднести: 
- морально-естетичне виховне спрямування процесу навчання; 
- морально-естетичний вплив науково-педагогічних працівників ВНЗ; 
- морально-естетичні стосунки в курсантському колективі. Стисло розглянемо їх. 
У навчальному процесі треба поєднувати особливості пізнавальної діяльності 

курсантів та формування їх морально-естетичного обліку. Тому організація і проведення 
виховного навчання на сучасній науковій, методологічній та методичній основах 
вимагають включення до навчальних програм певних морально-естетичних виховних 
завдань з кожної дисципліни, що вивчається у вищій школі. 

Особлива роль у вирішенні цього питання належить гуманітарним дисциплінам 
завдяки їх гуманістичному, громадянському змісту, великому духовному виховному 
потенціалу. 
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Взагалі, гуманітарна освіта безпосередньо спрямована до людини, до її 
інтелектуальної та емоційної сфери, до усвідомлення нею свого місця в суспільстві. Але 
для того, щоб гуманітарна освіта могла ефективно виконати цю роль, вона повинна бути 
радикально оновлена. А це, у свою чергу, обумовлює й нові вимоги до викладання та 
вивчення гуманітарних дисциплін. Якщо визначити їх головне призначення у 
навчальному процесі та вплив на морально-естетичне виховання курсантів, то при цьому 
необхідно насамперед: 

- радикально переглянути змістовне наповнення гуманітарних дисциплін, а саме 
зосередити увагу на центральній ідеї гуманістичної освіти - ідеї людини як найвищої 
соціальної цінності й кінцевої мети суспільного розвитку; 

- формувати за допомогою гуманітарних дисциплін вміння нестандартного 
мислення, почуття новизни, сміливість, ініціативність, плюралістичний характер пізнання, 
терпимість до нових думок, наукових концепцій, що випливають із самої багато 
змістовної та розвиваючої дійсності; 

- формувати культуру мислення поряд зі світоглядною культурою, яка передбачає 
не тільки знання про світ, про місце людини в ньому, але й формування на їх основі 
принципів, переконань, моральних норм, ціннісних орієнтацій, які виявляють життєву 
позицію, поведінку, напрямки діяльності; 

- усвідомлювати те, що гуманітарна освіта, гуманітарне навчання та гуманітарне 
виховання це єдина цілісна система знань, умінь, навичок, цінностей, ідеалів, 
спрямованих на конкретну особистість (тобто на індивідуальний підхід як найбільш 
ефективний); 

- переглянути методи навчання та виховання щодо їх відповідності сучасній 
концепції розвиваючого навчання та педагогіці співпраці, створюючи тим самим умови 
для активної участі курсантів у навчальному процесі; 

- виховувати за допомогою гуманітарних дисциплін громадянськість, що дасть 
курсантам можливість відчувати себе морально, соціально, політично та юридично 
дієздатними, відстоювати й захищати права та свободи громадян; 

- сприяти формуванню почуття соборності України задля розбудови й 
удосконалення суверенної, демократичної, правової держави; 

- сформувати у кожного курсанта почуття його особистої відповідальності не 
тільки як спадкоємця й опікуна багатої, різноманітної культури, але й навчити розуміти, 
цінувати і розвивати її; 

- враховувати специфіку ВНЗ, оскільки важливо довести курсантам місце та роль 
обраної ними професії у системі соціальних цінностей суспільства. 

Серед курсантів Луганського державного університету внутрішніх справ ім. 
Е.О.Дідоренка (ЛДУВС) був проведений опит з метою аналізу впливу системи морально-
естетичного виховання на їх духовний світ. 

На основі порівняльного аналізу відповідей курсантів першого курсу з відповідями 
курсантів четвертого курсу стало можливим дізнатися про зміни морально-естетичних 
інтересів, ціннісних орієнтирів, життєвих планів, соціально-моральної направленості 
(співвідношення особистих і суспільних інтересів, матеріальних та духовних потреб) 
курсантської молоді за час навчання у вищому спеціалізованому закладі. 

Оцінка курсантами впливу різних гуманітарних дисциплін на їх морально-естетичне 
виховання змінилася. Це можна пояснити не тільки віковими відмінностями (серед 
першокурсників 87,6%- молодь 17-18 років, а серед курсантів четвертого курсу -87,3% - 
молодь 21-23 років) й усвідомленням курсантами випускного курсу значення таких 
дисциплін гуманітарного циклу, як історія України, філософія, що в значній мірі 
висвітлюють процеси зародження та еволюції ідей, теорій, котрі привели або могли б 
привести до радикальних змін у суспільстві, можливих альтернативних шляхів його 
розвитку; поєднують глибокі українські національні традиції з загальносвітовими 
гуманістичними цінностями, досягненнями світової культури, створюючи цим 
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передумови визнання України в загальносвітовому освітянському просторі; наповнюють 
свій зміст елементами моральності, духовності, емоційності; визначають зміст моральної 
та естетичної інформації, яка стає внутрішнім надбанням духовного світу курсантів. 

Таке сприймання гуманітарних дисциплін майбутніми фахівцями допомагає їм 
оволодіти високою духовною, емоційною культурою, що повинна базуватися на 
доброзичливому та чуйному ставленні до людей, на співчутті та милосерді. 

Якщо порівняти з передовими університетами світу (Гарвард, Сорбонна, Бонн, 
Токіо та ін.) частина гуманітарних дисциплін у програмі навчання негуманітарних 
факультетів становить 35-40 відсотків ( і філософія, соціологія, економічна теорія 
посідають тут центральне місце) [1,62]. 

На жаль, в нашій країні, навпаки, спостерігається тенденція скорочення у ВНЗ 
системи МВС України загальної кількості навчальних годин з важливих дисциплін 
гуманітарного циклу. 

Морально-естетичне виховання в навчальному процесі здійснюється не 
автоматично, а через управління діяльністю курсантів, у процесі якого відбувається 
перетворення одержуваної інформації морально-естетичного змісту в морально-естетичні 
якості особистості. До суттєвих аспектів виховання морально-естетичних якостей 
курсантів належать також і засоби впливу на останніх науково-педагогічних працівників у 
процесі викладання гуманітарних дисциплін. А це, у свою чергу, потребує і нового 
погляду на особистість самого науково-педагогічного працівника ВНЗ. 

Яким бачиться сучасний науково-педагогічний працівник ВНЗ системи МВС 
України? Перш за все, це - творча особистість, яка весь час працює над розвитком своїх 
професійних здібностей і людських якостей, закохана у свою роботу, поважає особистість 
курсанта, уміє завжди побачити та оцінити кращі його якості; це той, хто свідомо, 
гармонійно поєднує в собі моральне, фізичне та естетичне. 

Треба відзначити, що серед чинників, які визначили курсанти у своїх відповідях, 
що сприяють їх морально-естетичному вдосконаленню -спілкування з науково-
педагогічними працівниками ВНЗ займає серед них перше місце (64,18 % курсантів І 
курсу і 66,10% курсантів IV курсу відзначили важливість цього впливу). 

Мисляча, творча особистість не народжується, її треба виховувати, формувати, 
розвивати. Отже, успіх сучасної освіти значною мірою залежить від майстерності та 
особистісних якостей науково-педагогічного працівника, його уміння застосовувати в 
навчанні активні форми та методи, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, 
спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи й творчості курсантів. 

До таких форм та методів навчання належать ситуативно-рольові ігри, метод 
відкритої трибуни, "мозкові атаки", бліц-турніри, домашні есе тощо, індивідуальні 
навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). 

Крім зазначених вище методів, у курсах гуманітарних дисциплін для морально-
естетичного виховання курсантів доцільно використовувати і метод аналізу соціальних 
ситуацій морально-етичного характеру. Він будується на обговоренні вигаданих ситуацій, 
наближених до дійсності моральних та ціннісних дилем, а також відповідей на поставлені 
питання "морального вибору". Науково-педагогічні працівники, проводячи заняття з 
урахуванням цих умов, залучають курсантів до активного обговорення ситуацій 
морально-етичного характеру. При цьому вони намагаються не тільки проаналізувати 
діяльність тієї чи іншої людини, а й поставити себе на її місце, щоб зрозуміти мотиви її 
поведінки, що у свою чергу виховує у курсантів моральні та емоційні почуття, без яких не 
можливе особисте розуміння ситуації та прагнення прийти на допомогу іншим; формує 
здатність до співчуття, що виявляється у активній безкорисливої допомозі іншій людині, у 
турботі про неї, у відмові від свого особистісного задля користі іншій людині. Як показує 
досвід, навчальні заняття з використанням цього методу сприяють активізації та 
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індивідуалізації навчального процесу, що покращує підготовку майбутніх 
правоохоронців. 

Неабияке значення для морально-естетичного виховання у курсах гуманітарних 
дисциплін має наукова діяльність курсантів. Наука не тільки розширює знання, а і виховує 
особистість. Наслідком такого виховання буде й те, як використовуватимуть майбутні 
фахівці здобуті знання, яким буде ефект самої освіти. Заняття науковими розвідками 
сприяють формуванню у курсантів таких моральних рис як воля, відповідальність, 
вимогливість, сумління, без яких неможливе формування цілісної особистості. Крім цього, 
науково-педагогічні працівники допомагають курсантам усвідомлювати красу і 
гармонійність світу, його закономірностей, а це, у свою чергу, сприяє становленню 
інтернаціонального складу мислення, що є дуже актуальним для розвитку свідомості 
сучасного правоохоронця й формування його професійних якостей. 

Наука у сучасних умовах є не тільки ефективним та актуальним засобом 
формування наукового світогляду особистості, а й засобом її гуманістичного виховання. 

Участь курсантів у науковій роботі (наукових студентських товариствах, науково-
практичних семінарах та конференціях, конкурсах на кращу наукову роботу тощо) формує 
у них естетичну потребу краси мислення. Вона виявляється у гнучкості мислення, 
дотепності, розумовій самодіяльності, умінні логічно міркувати. 

Естетична спрямованість виховання наукою приводить до формування в 
особистості гуманістичної спрямованості помислів, вчинків, прагнень; сприяє 
формуванню світоглядно переконаного індивіда, який діє за велінням розуму й совісті. 

Ефективна реалізація морально-естетичного виховання в навчальному процесі буде 
безпосередньо визначатися вдосконаленням колективістських стосунків у курсантському 
житті, рівнем моральних вимог курсантського колективу до його членів, позитивним 
морально-психологічним кліматом. 

Необхідно мати на увазі тісний зв'язок результатів морально-естетичного впливу на 
курсантів не тільки в процесі навчання, а й у всіх сферах вузівського життя. На питання: 
"Яким чином вузівське середовище сприяє Вашому морально-естетичному 
удосконаленню?", - курсанти визначили: спілкування з науково-педагогічними 
працівниками, прийняття присяги, випускні вечори. На жаль, змісту лекцій, семінарів та 
практичних занять - курсанти відвели лише третє місце. Далеко не випадково у морально-
естетичному вдосконалені курсантів займає навчально-тренувальний полігон 
"Господарство Кролєвцова", де курсанти проходять перші випробування на стійкість, 
витривалість, взаємодопомогу та взаємовиручку. 

Курсанти - це специфічна соціальна група, діяльність якої пов'язана з 
особливостями ВНЗ, де курсанти не тільки навчаються, а й проходять дійсну військову 
службу, будучи водночас співробітниками міліції. Така спеціалізована система зумовлює 
те, що курсанти постійно перебувають у колективі, знаходяться під постійним контролем та 
керівництвом. При цьому слід враховувати, що курсантська молодь - це складний колектив, 
який характеризується різноманітним соціальним, національним, географічним 
представництвом і культурним розвитком кожного. Це, з одного боку, ускладнює 
стосунки між ними, а з іншого, при створенні належних умов, надає можливість для 
взаємного збагачення морально-культурним досвідом. Подолання перехідного етапу від 
"учня до курсанта", прищеплення свідомого ставлення до навчання, створення атмосфери 
вимогливості до виконання курсантами їх навчальних та інших обов'язків, розвиток і 
закріплення потреби до навчання, зацікавленості щодо майбутньої професії - важливі 
складові вузівської соціалізації. Поступово, від курсу до курсу спостерігається збагачення 
морально-естетичної мотивації курсантів, їх духовного світу. При цьому формуються такі 
значущі якості, як почуття краси людських взаємин, колективізм, товариськість, 
самостійність, творчість, дисциплінованість, організованість, ініціативність, уміння 
орієнтуватися в обставинах, принциповість стосовно до себе та інших, надійність, 
відданість тощо. 
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Таким чином, можна виділити ряд основних моментів, на які треба звернути увагу 
науково-педагогічним працівникам ВНЗ, реалізуючи функції морально-естетичного 
розвитку та виховання. До них можна віднести такі: 

1. У процесі навчання, наукової діяльності курсантів повинні бути виявлені всі 
чинники можливого морально-естетичного впливу на їх особистості, що у вузівській 
практиці не завжди здійснюється в повному обсязі; 

2. Сукупність цих чинників повинна активно впливати на формування у курсантів 
моральних мотивів навчання, у результаті чого процес навчання перетворюється для них у 
ведучу моральну потребу; 

3. Процес навчання повинен актуалізувати всі компоненти моральної свідомості 
курсанта, його емоційну і раціональну сторони (почуття, мотиви, мету, переконання, 
знання); 

4. Зміст і методика навчання повинні активізувати пізнавальну та творчу 
діяльність курсанта, у результаті чого моральна інформація почне перетворюватися на 
внутрішні якості особистості, моральні регулятори її поведінки; 

5. Контроль за навчанням курсантів повинен виступати засобом оцінки 
сформованості і реалізації їх морально-естетичних якостей. 

Отже, саме життя переконує нас у необхідності постійного пошуку нових форм, 
шляхів та засобів органічного поєднання професійної підготовки правоохоронців з 
вихованням в них морально-етичних, естетичних цінностей, громадянської зрілості, 
соціальної активності, справжньої інтелігентності; формуванням життєвої стратегії, 
побудованої на загальнолюдських духовних цінностях, що є таким необхідним у 
тривалому та складному процесі духовної самореалізації працівника правоохоронних 
органів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВНЗ 

У статті розглядаються психолого-педагогічні показники розвитку професійно-
орієнтованої особистості студента вищого навчального закладу. 

Інноваційні процеси, які відбуваються у економіці та соціальному житті 
суспільства, зміна цінностей та орієнтацій, збільшення потреби в індивідуальній 
активності та відповідальності вимагають від системи освіти перегляду концептуальної 
системи поглядів на професійну освіту у вищій школі і тому невипадково зміцнюється 
увага дослідників до особистості фахівця, до його духовного і професійного формування 
та становлення. 

У зв’язку із створенням в Україні національної системи освіти на основах 
гуманізму та духовності з’являється необхідність кардинальних змін і в професійній 
підготовці фахівця, від особистості якого значною мірою залежить успішне досягнення 
нових освітніх цілей. Тому зараз особливо актуальним є рішення психологічних проблем 
формування особистості майбутнього фахівця і, в першу чергу, розвиток його 
світоглядних орієнтацій, ціннісних регуляторів професійної діяльності, оскільки фахівець 
перукарської справи – це не стільки транслятор знань, скільки провідник культури та 
загальнолюдських цінностей [8, 181].  

Мета статті – окреслити особливості професійного становлення майбутнього 
фахівця у галузі обслуговування населення, психолого-педагогічні показники розвитку 
професійно-орієнтованої особистості студента вищого навчального закладу.   
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Проблеми виховання професійно орієнтованої особистості розробляли 
В.Сластьоніним, Н.Тализіною та ін. Пізніше ці спроби знайшли своє продовження у 
дослідженнях, які проводилися на підґрунті акмеологічного підходу, Б.Ананьєва, 
Н.Кузьміна, Н.Кухарева та ін. Цілісний підхід к дослідженню людини у професійній 
діяльності здійснюється відповідно з теоретичною моделлю людини, запропонованої 
Б.Ананьєвим: індивід, суб’єкт діяльності, особистість, індивідуальність [11, 34]. 

У психологічній літературі професійно-особистісний розвиток детерміновано 
внутрішніми обставинами – свідомістю та індивідуальною позицією. Фундаментальна 
умова становлення майстерності – це підвищення рівня професійної самосвідомості, яка 
проявляється у розумінні необхідності перетворення свого внутрішнього світу [12;51]. 
Прибічниками цієї ідеї є М.Миронова, А.Фонарьова, А.Орлова. 

Перебудова сучасної вузівської системи освіти може бути здійснена на основі 
концепції професійно орієнтованої підготовки фахівців. Зміст і процес цієї підготовки 
повинні, на погляд О.Бабічева, відповідати таким принципам: 

- професійно-діяльнісному – визначається системою знань і вмінь, необхідних для 
навчально-виховних завдань; 

- педагогізації – відповідати змісту навчання в учбовому закладі (при перевазі 
глибини вивчення матеріалу у вищому навчальному закладі в тій мірі, у якій це необхідно 
для кращого навчання студентів. Сам же процес навчання у вищому навчальному закладі 
повинен стати взірцем організації знань у навчальному закладі з урахуванням його 
специфіки); 

- особистісному – подавати систему формування цілісної особистості фахівця як 
педагогічного мислителя й гуманіста, що володіє педагогічною технікою й технологією, 
сприяти його індивідуально-творчому розвитку; 

- єдності теоретичної й практичної підготовки на психологічні знання; 
- послідовної реалізації дидактичної теорії й методичних курсів; 
- поширення передового новаторського досвіду – акумулювати в психолого-

педагогічних дисциплінах, у методиках викладання досвід та ідеї фахівців-практиків; 
- стимулювання дослідницької діяльності студентів у напрямку професійної 

педагогічної підготовки (особливо в процесі практики), психолого-педагогічної, 
методичної підготовки студентів; 

- активності й самовиховання – будуватися на розуміння фахового зростання як 
саморуху, обумовленого внутрішніми рушійними силами особистості, самостійною 
роботою по оволодінню знаннями й формуванню фахових якостей; 

- безперервності педагогічної освіти – містити в собі довузівську фахову 
орієнтацію, безпосередню педагогічну підготовку та відбір, після вузівське творче 
співробітництво з випускниками[13,142]. 

Видається реалізувати професійно орієнтований принцип, тому що сьогодні 
підготовка студентів у педагогічному ВНЗ уподібнюється інженерній, агрономічній освіті 
і не готує майбутніх фахівців перукарської справи до ефективної навчально-виховної 
роботи у навчальних закладах. Це багато в чому пов’язано з інформаційним 
навантаженням навчального процесу й відривом підготовки студентів від реального життя 
навчального закладу, від досвіду та ідей фахівців-практиків. 

Сьогодні особливо важливо звільнити час для підготовки фахівців як вихователя, 
для оволодіння ним найскладнішою наукою – формуванням особистості людини, 
створити умови для успішної роботи студентів у навчальному закладі. Варто звернути 
увагу на створення системи формування цілісної особистості фахівця як педагогічного 
мислителя й гуманіста, який опанував педагогічною технікою й технологією. 

На цей час основу професійної педагогічної орієнтації фахівця складає базова 
педагогічна освіта, яка реалізується професійно-освітніми програмами двох рівнів. Вони 
дають змогу студентам оволодіти системою знань про людину та суспільство, історію та 
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культуру, отримати наукову підготовку та основи професійних знань в обраному 
напрямку діяльності. 

Перший рівень передбачає оволодіння професійними знаннями протягом двох 
років та дає змогу кожному студенту, який вдало закінчив перші два роки перейти на 
наступний рівень. Другий рівень також розрахований на два роки навчання та передбачає 
професійну підготовку по одному з предметних напрямів. Студентам, які тримали базову 
вищу освіту та склали державні іспити, видається диплом бакалавра. Для отримання 
кваліфікації спеціаліста на основі базової вищої педагогічної освіти на третьому рівні 
студенту необхідно протягом року опанувати професійні програми, скласти державні 
іспити ти захистити випускну роботу. Після цього він отримує кваліфікаційний 
сертифікати по одній або двом педагогічним спеціальностям. 

Повна вища освіта ґрунтується на базовій та передбачає розвиток та диференціацію 
професійних та освітніх програм по напрямкам спеціалізації. Головна мета цього рівня, 
підготовка педагога-дослідника, орієнтованого на подальшу науково-методичну роботу. 
Особам, які отримали повну педагогічну освіту, видається диплом магістра за конкретним 
напрямом освіти, який дає право здійснювати професійну діяльність у різних типах 
освітніх закладів (школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, ВНЗ). 

У державних стандартах окреслено обов’язковий мінімум змісту вищої 
педагогічної освіти, який складається із загальнокультурного, психолого-педагогічного та 
предметного взаємозв’язаних блоків. Загальнокультурний покликано забезпечувати 
формування та розвиток світогляду фахівця перукарської справи, розширювати його 
загальну освіту. Психолого-педагогічний спрямовано на професійну освіту вчителя, 
формування та розвиток педагогічних вмінь, розвиток творчої індивідуальності. 
Предметний орієнтовано на засвоєння змісту конкретного наукового знання як складової 
частини загальнолюдської культури, як засобу розвитку особистості студентів та 
спілкування з ними. 

Відомо, що результативність діяльності навчального закладу визначається 
особистістю педагога, який повинен володіти широкими знаннями у сфері культури, у 
галузі психології, педагогіки та методики навчання тому чи іншому предмету. 
Випускники ВНЗ повинні бути носіями загальної та професійної культури. Вища освіта 
повинна забезпечувати випускникові базові основи для подальшого професійного та 
особистісного саморозвитку, само актуалізації та самовизначення. 

На цей час в умовах орієнтації системи освіти на гуманістичну парадигму перед 
закладами підготовки педагогів постає завдання працювати над розв’язанням протиріччя 
між потребами нової практики та насиченістю традиційними стереотипами свідомістю 
педагогів. Наука покликана забезпечити філософсько-теоретичне обґрунтування інновацій 
у сфері вищої педагогічної освіти. У зв’язку з тим виникає потреба переосмислення 
сутності педагогічного професіоналізму, без чіткого поняття якого неможливо ціле 
покладання діяльності по формуванню та розвитку професійно орієнтованої особистості 
майбутнього фахівця перукарської справи.  

Професійне вдосконалення підкорюється принципу саморозвитку, тим не менш 
майбутньому педагогу необхідна психологічна допомога у підвищенні рівня 
самоусвідомленості, у переході від зовнішньої детермінації життєдіяльності до 
внутрішньої. З цією метою психологи пропонують різні тренінги, спеціально організовані 
процедури, які сприяють самопізнанню, самооцінці, самоспонуканню до розвитку, 
самоконтролю тощо. 

На початку XX ст. прагнення до системного знання про людину та світ у їх 
поєднанні призвело до появи філософської антропології. Освіта  людини у світлі 
антропологічних ідей розглядається як двобічний процес – не тільки спрямований зовні у 
світ, але і звернений усередину, на самого себе. Вона розглядається не як «навчальна 
підготовка до чогось» і існує не задля такої підготовки. Освіта повинна мати не зовнішні 
цілі, вона існує для самої  людини [15, 43]. Організований як самоосвіта, цей процес не 
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зводиться до набуття знань, а підкорюється цілям душевного та духовного самозмінення, 
так як «освічена людина – це саме людина. А не тільки спеціаліст або особистість»[17, 
10]. 

У світлі педагогічного антропологізму пріоритетним стає формування вільної та 
відповідальної особистості, здатної конструктивно працювати у проблемних обставинах, 
яка поєднує професійну компетентність з громадської відповідальністю, яка володіє 
світоглядним кругозором та моральною свідомістю. При цьому інтелектуальний розвиток 
повинен поєднуватися з духовно-моральним, з вихованням у людини громадської 
відповідальності, здатності продуктивно спілкуватися. Адже, моральні аспекти 
спілкування мають велике значіння не тільки у виховній роботі, але й в оволодінні 
знаннями із спеціальних учбових дисциплін. Отже, майбутній фахівець перукарської 
справи повинен не тільки знати основи етики, але і вміти їм слідувати. 

У дослідженні проблеми формування професійно-особистісної орієнтації 
майбутніх фахівців перукарської справи слід зазначити роль професійно-орієнтованих 
технологій навчання у ВНЗ. У якості їх важливіших характеристик визначаються 
наступні: результативність; економічність (в одиницю часу ефективно засвоюється 
великий обсяг навчального матеріалу); ергономічність (навчання проходить в умовах 
співробітництва, позитивного емоційного мікроклімату, без перевтомлення); створення 
високої мотивації до навчального предмету, що дозволяє виявити особистісні якості 
студентів, розкрити їх резервні можливості [9, 54]. До числа сутнісних характеристик 
професійно-орієнтованих технологій навчання у вищому педагогічному закладі 
відноситься: використання новітніх досягнень дидактики, психології, інформатики та 
інших наук; підвищення інформативної ємності змісту навчання; розвиток загально 
навчальних навичок; методичне забезпечення високої мисленнєвої активної діяльності 
студентів та ін. 

Професійно-орієнтовані технології навчання повинні бути спрямовані на якісні 
зміни у системі освіти, на оволодіння студентами професійної та комунікативної 
компетенції, активна та творча участь в обговоренні матеріалу, який вивчається. Якість 
оволодіння предметом залежить не стільки від здібностей майбутніх фахівців, скільки від 
науково розробленої системи навчання, яка повинна спиратися на досягнення базисних та 
суміжних наук. 

Сучасна професійно-орієнтована технологія підготовки студентів передбачає 
урахування як загальних закономірностей формування особистості, так і індивідуальних 
особливостей студентів, розвитку в кожного з них здібностей, схильностей та інтересів. 
Саме такий підхід до навчання стає особливо актуальним за умов варіативної освіти. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців у ВНЗ передбачає, з одного боку, 
оптимізацію навчання, яке дозволяє найбільш доцільно будувати освітній процес, 
доцільно відбираючи матеріал, а з іншого – активізацію, де головна увага приділяється 
створенню найліпших умов для навчання. Нові потреби суспільства до освіти, а точніше, 
до рівня освіченості та розвитку особистості, призводять до необхідності зміни технологій 
навчання.  

На наш погляд, технологічна стратегія професійної орієнтації повинна враховувати 
установки студентів на самоактуалізацію та самореалізацію, надаючи їм, тим самим 
широкі можливості для самостійної поглибленої спеціалізації на основі особистісних, 
індивідуальних планів та освітніх програм. 

Сьогодні у особистісно-орієнтованій, розвиваючій освіті гостро постає питання про 
психологічні норми та критерії розвитку та формування. І.Федотенко виділяє наступні 
середньостатистичні норми розвитку та формування особистості: 

- всі люди будь-чим схожі один на одного, мають типологічно спільні риси; 
- соціокультурні: не тільки схожі, але і цілісні; 
- індивідуально-особистісні норми: абсолютно унікальні, ні на кого не схожі та 

одиничні [14,54]. 
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Одночасне урахування всіх трьох типів норм та вміння працювати у відповідності з 
ними – це і є сьогодні педагогічний професіоналізм. Можна сформулювати більш 
жорстко, що норма – це не те середнє, що є (або стандартне, що необхідно), а те найкраще, 
що можливо у конкретному віці для конкретного індивіду за відповідних умов [16, 24].  

В силу недостатності життєвого досвіду молоді люди плутають ідеали з ілюзіями, 
романтику з екзотикою та ін. У поведінці юнаків та дівчат проявляється невпевненість в 
собі, яка супроводжується іноді зовнішньою агресією, розв’язаністю або почуттям власної 
неповноцінності. У студентському віці бувають часто розчарування у професійному та 
життєвому виборі, виникає незбіжність сподівань, уявлень про професію, реаліям її 
оволодіння. Психологи вважають [14], що кожний вік має свої суттєві домінуючі 
характеристики: соціальна ситуація розвитку людини; провідний вид діяльності; ключові 
психологічні новоутворення. 

Розглянемо, як вони виражені у студентському віці. Соціальна ситуація розвитку 
студентів педагогічного ВНЗ визначається віковими особливостями та специфікою їх 
професійних намірів, зміною статусу особистості. Нова соціальна роль надає їм деяку 
свободу як у визначенні характеру навчальної діяльності та вільного часу, так і у виборі 
сфери та об’єктів спілкування. Визначний вплив на те, як молода людина буде 
розпоряджатися отриманою свободою оказує нове середовище його життя, особливо якщо 
вона змінює місце проживання. 

Новий статус по-іншому ставить перед юнаками та дівчатами питання організації 
побуту та матеріального забезпечення свого життя. Інше середовище актуалізує проблему 
референтності особистості. Звідси і поява багатьох негативних звичок: куріння, алкоголь, 
наркоманія та ін. 

Розвиток студента здебільшого обумовлюється діяльністю, провідні види, якої 
задаються конкретною соціальною ситуацією [6, 48]. Для студента педагогічного ВНЗ – це 
навчальна ситуація, тобто «організована система змінних навчального процесу, 
психологічним ядром якої є взаємодія, відношення та спілкування викладача зі 
студентами та студентами між собою» [10, 204].  

Саме з цього положення ми окреслюємо напрямок вивчення специфічних 
особливостей теперішніх студентів, їх мотивації, ціннісні пріоритети, професійно-етичні 
позиції, компетентності характеристики від першого до випускного курсів. Такий 
емпіричний матеріал є необхідним для проектування освітнього середовища для 
формування та корекції професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців 
перукарської справи, для прогнозування змісту та технології професійного навчання. 

Перспективними є питання формування готовності майбутнього фахівця у галузі 
перукарського мистецтва до надання як освітніх послуг, так і в сфері обслуговування (і як 
педагога, і як майстра), бо вища освіта надає широкі можливості для реалізації власного 
потенціалу фахівця. 

Отже, професійно-орієнтовану технологію навчання у структурі вищої педагогічної 
освіти ми розглядаємо як систему психологічних, загально педагогічних, дидактичних 
процедур взаємодії педагогів та студентів з урахуванням їх здібностей та схильностей, 
спрямовану на реалізацію змісту методів, форм та засобів навчання, адекватних меті 
освіти, майбутній діяльності та професійно важливим якостям спеціалістів. 

Професійно-орієнтована технологія підготовки майбутніх фахівців перукарської 
справи у системі вищої педагогічної освіти вважає необхідним застосування студентами 
результатів навчання у своїй подальшій, майбутній діяльності. Для цього профілюючий 
предмет необхідно викладати у контексті майбутньої професії студентів – це шлях 
генерації отриманих знань, вмінь та навичок. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 У процесі вдосконалення системи освіти підготовки кадрів варто врахувати 
основні тенденції й практичні реалії сучасної  освіти з погляду вимог розвитку 
суспільства. Система ECTS, про що піде розмова в даній статті, з одного боку, створює 
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реальні можливості для демократизації, індивідуалізації й диференціації, а з іншого боку, 
моделює нові навчальні технології.  

Технология обучения – системная категория, структурными составляющими 
которой являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического 
взаимодействия (средства преподавания и мотивация), организация учебного процесса, 
результат деятельности (в том числе и уровень профессиональной подготовки). С одной 
стороны, технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учебной информации, а с другой – это наука о 
способах воздействия преподавателя на студентов в процессе обучения с использованием 
необходимых технических или информационных средств. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и 
средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 
целей. 

Процесс разработки конкретной педагогической технологии можно назвать 
процессом педагогического проектирования: 

- выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и учебными 
программами; 

- выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован 
преподаватель; 

- какие профессиональные и личностные качества будут сформированы у 
студентов в процессе преподавания проектируемой дисциплины; 

- выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на одну 
приоритетную цель; разработка технологии обучения. 

Проектирование технологии обучения предполагает проектирование содержания 
дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор методов и средств обучения. 

Как известно, Европа издавна славится высокими ценностями своего образования и 
в целом природным является ее желание не только создать единое европейское 
пространство высшего образования, но и расширить европейскую систему высшей школы 
во всем мире. Для сравнения учебных систем и результатов обучения разных высших 
учреждений образования стран-участниц Болонского процесса вводится понятие кредита. 
«Кредит ECTS» является числовым эквивалентом оценки (от 1 до 60), предназначенный 
для разделения курсов, чтоб охарактеризовать учебную нагрузку, которая требуется для 
их завершения. 

Внедрение элементов ECTS за счет введения кредитно-модульной системы 
формирования программ обучения подразумевает: усиление роли самостоятельной 
работы студентов использование новейших педагогических методик и современных 
информационных технологий обучения [1]. 

В системе ECTS большое внимание отводится самостоятельной работе. Студентам 
предоставляется  возможность самостоятельно составлять свой учебный план (исходя из 
количества кредитных часов для каждой дисциплины, которое определяется 
администрацией учебного заведения) и посещать аудиторные занятия по своему выбору в 
удобное время. Предусматриваются жесткие требования к самостоятельной работе 
студентов: необходимость каждодневной самостоятельной работы, непосредственно под 
руководством преподавателей; хорошо продуманная система текущего, граничного и 
итогового компьютерного контроля. 

Приоритетом развития образования является внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий, которое обеспечивают 
усовершенствование учебно-воспитательного процесса, подготовку молодого поколения к 
жизнедеятельности в информационном обществе. Этого можно достичь, обеспечив 
постепенную информатизацию системы образования, направленной на удовлетворение 
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образовательных информационных и коммуникационных потребностей участников 
учебно-воспитательного процесса [2]. 

Задача современных образовательных технологий – это усиление фундаментальной 
подготовки, дающей обучаемому умение выделить в конкретном предмете базисную 
часть его содержания, которую после самостоятельного осмысления и реконструирования 
он сможет использовать на новом уровне, при изучении других дисциплин, при 
самообразовании. Украина, вступив в Болонский процесс, реализовывает педагогический 
эксперимент, который связан с внедрением кредитно-модульной системы организации 
учебного процесса в высших учебных заведениях. При кредитно-модульной системе 
организация учебного процесса в высших учреждениях содержание учебных дисциплин  
делится на смысловые модули (2-4 за семестр). Смысловой модуль (раздел, подраздел) 
учебных дисциплин содержит отдельные модули (темы) аудиторной и самостоятельной 
работы студенты [2]. 

Блочное расположение курсов в учебных планах, введение междисциплинарных 
экзаменов способствуют усилению межпредметных связей, формированию системного 
подхода к обучению. При проектировании содержания дисциплины в последнее время 
наметилась тенденция выделять из базиса дисциплины ее понятийную базу – тезаурус, в 
котором должны быть представлены основные смысловые единицы. Их следует 
систематизировать по элементам научного знания и давать по разделам курса в виде 
перечней, отражающих вехи его содержания. 

Модуль – это логически завершенная часть учебного материала, обязательно 
сопровождаемая контролем знаний и умений студентов. Основой для формирования 
модулей служит рабочая программа дисциплины. Число модулей зависит как от 
особенностей самого предмета, так и от желаемой частоты контроля обучения. Модульное 
обучение неразрывно связано с рейтинговой системой контроля. Чем крупней или важней 
модуль, тем большее число баллов ему отводится. В контроль входят также зачет или 
экзамен по курсу. 

Модуль содержит познавательную и учебно-профессиональную части. Первая 
формирует теоретические знания, вторая – профессиональные умения и навыки на основе 
приобретенных знаний. Соотношение теоретической и практической частей модуля 
должно быть оптимальным, что требует профессионализма и высокого педагогического 
мастерства преподавателя. В основу модульной интерпретации учебного курса должен 
быть положен принцип системности, предполагающий: 

- системность содержания, т.е. то необходимое и достаточное знание (тезаурус); 
- чередование познавательной и учебно-профессиональной частей модуля, 

обеспечивающее алгоритм формирования познавательно-профессиональных умений и 
навыков;  

- системность контроля, логически завершающего каждый модуль. 
При модульной интерпретации учебной дисциплины следует установить число и 

наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической частей в каждом из 
них, их очередность, содержание и формы модульного контроля, график выполнения 
проектного задания (если оно предусмотрено планом), содержание и формы итогового 
контроля. 

Целью создания каждого модуля является достижение заранее планируемого 
результата обучения. Итоги контроля по модулю характеризуют в равной мере и 
успешность учебной деятельности студента, и эффективность педагогической технологии, 
выбранной преподавателем. Контрольные задания для модулей, построенных на 
содержательной основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных 
знаний по виду их использования. Причем за основу берут три уровня знаний – 
критический, достаточный, оптимальный. В каждое задание для такого вида модулей 
включены структурные элементы научных знаний, подлежащих усвоению, и определен 
вид деятельности по их использованию. 
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Контрольные задания для модулей, построенных на деятельной основе, 
предусматривают количественную оценку уровня сформированных умений, позволяющих 
выполнять конкретную деятельность в целом, входящие в нее отдельные действия и 
операции. 

Рейтинговый контроль прекрасно сочетается с остальными компонентами 
обучения. Несомненные преимущества рейтинговой формы контроля заключаются в 
следующей: 

- осуществляются предварительный, текущий и итоговый контроль; 
- текущий контроль является средством обучения и обратной связи; 
- развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля 

обеспечивает его надежность; 
- контроль удовлетворяет требованиями содержательной и конструктивной 

валидности (соответствие форм и целей); 
- развернутый текущий контроль реализует мотивационную и воспитательную 

функции; 
- развернутая процедура контроля дает возможность развивать у студентов навыки 

самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля в профессиональной 
деятельности. 

Рейтинговая форма контроля проста в применении. С самого начала изучения 
дисциплины каждый студент получает памятку, ориентирующую его в работе по 
рейтингу. В этой памятке содержатся перечень выполняемых заданий и шкала баллов по 
трем уровням исполнения. Учитывается также поощрительные и штрафные (за нарушение 
сроков) баллы. В памятке сообщается об установленном диапазоне рейтинга, в пределах 
которого студент получает зачет или обеспечивает себе «3», «4», «5» за экзамен по 
дисциплине [7].  

Новые образовательные технологии зарождаются не как дань моде, а как результат 
научных исследований, обусловленных научными открытиями. Так, развитие 
кибернетики и вычислительной техники обусловило развитие программированного 
обучения; результаты исследований закономерностей развития человеческого мышления 
привели к развитию проблемного обучения; деятельностный подход возник на основе 
исследований психологов и философов в области человеческой деятельности. 
Формирование новых технологий должно осуществляться в следующей 
последовательности: 

- определение возможностей с помощью фундаментальных исследований; 
- определение эффективности с помощью прикладных исследований; 
- анализ потребностей и спроса среди преподавателей и студентов; 
- разработка документации, программных и методических средств; 
- обучение  преподавателей; 
- тиражирование и распространение программных средств. 
Тенденции развития современных образовательных технологий напрямую связаны 

с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации 
личности. Процесс гуманизации высшего инженерного образования реализуется через: 

- интеграцию профессиональной и социокультурной подготовки студентов, 
способствующую развитию личностных качеств; 

- переход в блочному построению учебных планов с большим выбором элективных 
курсов, рейтинговой системой оценки знаний, широким спектром возможностей для 
самостоятельной углубленной профессиональной специализации; 

- внедрение в учебный процесс открытых систем обучения, позволяющих 
организовать персональное обучение по индивидуальным программам. 

Термин «образовательные технологии» - более емкий, чем «технологии обучения», 
ибо он подразумевает еще и воспитательный аспект, связанный с формированием и 
развитием личностных качеств обучаемых. Современная технология обучения 
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представляет собой целостную дидактическую систему, которая должна отвечать 
следующим требованиям: 

- при сохранении коллективных форм обучения предоставить студенту 
возможность персонализации обучения по оптимальной программе, учитывающей в 
полной мере его познавательные способности, мотивацию и личные предпочтения вплоть 
до получения им второй специальности; 

- способствовать оптимизации обучения через внедрение инновационных методов 
и широкую педагогическую практику; 

- обеспечивать реализацию принципов обучения в учебном процессе (мотивация, 
актуализация цели деятельности и ее планирование, оценки уровня усвоение 
деятельности, активности, познавательной самостоятельности); 

- выступать средством реализации рефлексии, побуждающей студента к 
самостоятельному формированию системы знаний. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 
помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь. 
Разработка этих технологий должна вестись в соответствии со следующими принципами, 
которые непосредственно связаны с указанными выше системными требованиями: 

- принцип целостности технологии, представляющей дидактическую систему; 
- принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической среде для 

достижения поставленных педагогических целей; 
- принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности тех факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на механизмы самоорганизации и 
саморегуляции соответствующих педагогических систем; 

- принцип адаптации процесса обучения к личности студента и его познавательным 
способностям; 

- принцип потенциальной избыточности учебной информации, создающий 
оптимальные условия для формирования обобщенных знаний. 

Наиболее полно эти принципы могут быть реализованы в учебном процессе 
благодаря разработке и применению открытых систем интенсивного обучения. Эти 
системы дают студенту возможность выбора подходящей ему технологии обучения и 
разработки индивидуальной программы формирования и актуализации личности. Но 
реализация синтеза открытых систем интенсивного обучения возможна лишь при 
соблюдении таких условий: всесторонний учет характеристик педагогической среды, в 
которой будет происходить процесс обучения; соблюдение принципа адаптации процесса 
обучения к личности студента; ускорение индивидуального освоения студентами 
общенаучных и специальных знаний.  
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ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ФАКТОРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА 

СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА 
У статті розглядається формування та становлення духовності сучасного 

спеціаліста на засадах гуманістичного виховання. 
Сьогодні, на межі віків і тисячоліть у період серйозних політичних, економічних, 

соціальних зламів, криз, катастрофічного падіння духовного, морального й культурного 
рівнів, норм поведінки, повної втрати попередніх духовних ідеалів та цінностей у нашій 
країні, життєво важливою для всього суспільства залишається проблема морального, гу-
маністичного виховання молодого покоління, як зазначає Л.Б. Кулікова [10, с. 125]. І ми з 
цим погоджуємося, адже проблема формування гуманістичного світогляду є не лише 
соціальною і філософською проблемою, а й насамперед науковою. А в процесі її 
розв'язання педагогіка стикається з деякими суперечностями. З одного боку, на думку В. 
Лопатинської, вона покликана, спираючись на загальнолюдський і національний духовний 
досвід, виховувати дітей на засадах гуманістичних ціннісних орієнтацій, а з іншого – 
повинна сприяти максимальній адаптації особистості в умовах сьогодення, інакше людина 
з ідеалізованими уявленнями про Істину, Добро і Красу, вийшовши на самостійний 
життєвий шлях, виявить свою безпомічність, незахищеність від жорстокої реальності [11, 
с. 27]. 

Гуманістичний смисл педагогічної діяльності властивий багатьом видатним 
учителям усіх часів і народів. Ще у XVII столітті чеський педагог-гуманіст 
Ян Амос Коменський порівнював учителя із садівником, який з любов'ю вирощує рослини 
в саду, з архітектором, який дбайливо забудовує знаннями всі куточки людської істоти, зі 
скульптором, який старанно обтесує і шліфує уми й душі людей, з полководцем, який 
енергійно веде наступ проти варварства і неуцтва. 

Визначний український філософ і просвітитель Г. С Сковорода вважав, що тільки 
щиро люблячи своїх вихованців, гуманно ставлячись до них, педагог може успішно 
формувати їхнє моральне обличчя, збуджувати й утверджувати в них любов до людей, “... 
помічати або розуміти; а чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а чим більше 
плекає надії, тим полум'яніше любить, з радістю творить добро, безмежно і безмірно, 
наскільки це можливо”. 

Відомий німецький педагог і діяч у галузі народної освіти середини XIX століття 
Адольф Дістервег, якого називали учителем німецьких учителів, висував загальнолюдську 
мету виховання: служіння істині, добру, красі. “У кожному індивіді, в кожній нації 
повинен бути вихований образ думок, який називається гуманністю, – це прагнення до 
благородних загальнолюдських цілей”. 

Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський заклав теоретичні основи 
національної гуманної педагогіки. Ідеальний учитель, на його думку, тонко відчуває 
душевний стан своїх учнів, убачає в них особистості, які гідні такої самої поваги та 
визнання своїх прав, як і дорослі люди. Такий педагог прагне створювати взаємини, за 
яких виникає можливість особистісного впливу вчителя, його розуму, моральності, волі, 
характеру на особистість вихованця. 

Ціла плеяда філософів і мислителів минулого намагалася збагнути взаємини, що 
складаються між людиною й суспільством. Цей інтерес не згасає і досі. У вітчизняній 
педагогічній науці першим, хто предметно й детально підійшов до вивчення гармонії 
стосунків людини й суспільства, був Василь Олександрович Сухомлинський [9, с. 116]. 
Відомий педагог по-новому, з гуманістичних позицій підійшов до розв'язання теоретичної 
й практичної проблеми взаємин між особою й колективом, створивши власну, неповторну 
педагогіку гуманізму, концептуально спрямовану на гармонію колективного та 
індивідуального елементів духовного життя, на культуру правильного точного бачення 
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людських стосунків, на культуру розуміння ролі своєї особистості в системі цих 
стосунків. 

Нині проблема гуманістичного виховання є актуальною у сфері освіти, тому їй 
присвячено багато наукових праць, зокрема, зміст гуманістичного виховання крізь призму 
загальнолюдських цінностей розглядають В. Мазуркіна [12], В. Огнев'юк [14], а вплив 
українських національних традицій на гуманістичну спрямованість особистості є об'єктом 
дослідження О. Вишневського [6], Т. Дем'янюк [7], а також проблемі гуманістичного 
виховання присвячені праці таких науковців О. Пархоменко [15], Г. Калмиков [9], В. 
Лопатинська [11], М. Бахтін [2] та ін. Найновітнішою концепцією, де втілено 
демократичні, гуманістичні ідеї формування й розвитку особистості, є теорія І. Д. Беха 
про особистісно орієнтоване виховання [3], що є альтернативою директивній авторитарній 
педагогіці. 

Тому, зазначивши праці, які досліджувались науковцями, ми побачили, що 
проблеми гуманістичного виховання розглядалися багатьма дослідниками, але вона не 
досить глибоко висвітлена щодо формування духовності молодих спеціалістів. Тому, 
завданням нашої статті є дослідження гуманістичних принципів та факторів педагогічного 
впливу на становлення духовності сучасного спеціаліста.   

Зупинимось на значеннях понять “гуманізм ” та “ гуманістична спрямованість”. 
Гуманізм означає визнання певною особою самоцінності інших людей, любов до них і 
служіння їм. Не випадково під терміном «гуманізм» спочатку малося на увазі 
«людинолюбство»[2, с. 118]. Ідея гуманізму протягом розвитку суспільства слугувала 
соціокультурним підґрунтям існування людства як складова загальнолюдської моралі — 
настанов і вимог, спрямованих на підтримання необхідної єдності, цілісності людства, 
щоб забезпечити його самозбереження, виживання, само відтворення [11, с. 27]. Тобто, 
гуманізм – вираження особливого ставлення до людини як найвищої цінності життя; 
утвердження права людини на щастя, свободу, всебічний розвиток, прояв своїх 
можливостей та здібностей. Гуманістична спрямованість це – ставлення до особистості як 
до найвищої цінності, та визнання її права на свободу, щастя, вільний розвиток, прояв 
своїх здібностей [13].    

Тому, як зазначає О. Пархоменко, оновлення парадигми змісту, форм і методів 
виховання гуманістично спрямованої особистості залежить від таких чинників, як: мета 
виховання; система виховання, в основу якої покладено особливості суспільно-
політичного та соціально-економічного життя; час, відведений на проведення позаурочної 
діяльності; наявність відповідної матеріально-технічної бази в загальноосвітньому 
навчальному закладі; вікові особливості учнів (студентів), їхні інтереси й нахили; 
науково-теоретичний і методичний рівні, педагогічна компетентність класних керівників 
(кураторів); зв'язок виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу з 
реальною щоденною практикою. Спираючись на дослідження А. Бойко[4], Т. Дем'янюк 
[7], науковець вважає, що в основу ідеології оновлення змісту виховання гуманістично 
спрямованої особистості покладено такі ідеї: реалізм мети формування людини-гуманіста, 
яка керується абсолютними, вічними загальнолюдськими цінностями; національний 
підхід до змісту виховання, що передбачає засвоєння учнями здобутків культурно-
історичного розвитку українського народу, його традицій, звичаїв, обрядів, моральних 
цінностей, загальноприйнятих норм і правил поведінки, формування гуманістичних рис 
особистості; спільний пошук зусиллями класного керівника й вихованців кращих зразків 
духовної культури й формування на цій основі власних гуманістичних цінностей. 
Вихідним тут, зазначає О. Пархоменко, є розвиток гуманістичних рис і моральних якостей 
підлітка, які, в свою чергу, допомагають йому самореалізуватися як особистості, 
навчитися формувати свою життєву позицію й розуміти себе та навколишніх [15, с. 29-
30].  

Зміст і характер праці сьогодні все більше вимагають від молодої людини, 
вступаючої в самостійне життя, не тільки «найсучаснішої» освіти, глибокого знання 
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науково-технічних і економічних основ виробництва, але і високого інтелектуального і 
фізичного розвитку, свідомого, творчого відношення до праці. У нових умовах розвитку 
суспільства головним критерієм зрілості майбутніх фахівців стають готовність 
ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність і діяти самостійно. От чому 
особливого значення набувають такі соціальні якості особистості, як гнучкість мислення, 
високий професіоналізм, компетентність, заповзятливість, уміння спілкуватися з 
партнерами, нестандартність підходу до рішення виникаючих проблем [5, с. 12]. 

Організовуючи виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах, педагоги 
недостатньо враховують можливості й природні задатки дитини: на противагу суттєвим 
змінам у змісті виховання, наповнення його благородними ідеями вони орієнтуються 
лише на часткове його оновлення; повільно впроваджують активні форми позаурочної 
діяльності; виховні заходи не мають глибокої пізнавальної, розвивальної основи, не 
сприяють формуванню в памолоді почуття доброти, чуйності, милосердя, терпимості, 
взаємоповаги, співпереживання, толерантності тощо.  

Формування особистості — безперервний і надзвичайно складний процес, у якому 
діє багато факторів. Особистість розвивається в процесі її соціалізації, виховання й 
саморозвитку. Є три групи обставин, за яких відбувається соціалізація. Це: макрофактори: 
суспільство, держава, планета, світ і навіть космос; мезофактори: етнокультурні умови й 
тип поселення, де живе і розвивається людина; мікрофактори (сім'я, дитячий садок, 
школа, позашкільні виховні заклади, релігійні організації, товариства ровесників, засоби 
масової комунікації та інші інститути виховання) [1, с. 32]. Звідси випливає що, на 
першому плані стоїть суспільство та держава, які зобов’язані створити всі умови для того, 
щоб мікрофактори могли позитивно впливати на формування особистості. Виховна 
діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, яка є фундаментом для формування та 
становлення особистості на гуманістичних засадах є важливою для розвитку особистості. 
Але вона не обмежується лише такими закладами, так як, нашою основною метою 
дослідження є вищі навчальні заклади, і зокрема, що стосується дослідження 
педагогічного впливу на становлення духовності сучасного спеціаліста на засадах 
гуманістичного виховання.       

Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі спрямований на 
дорослу людину. Тому з погляду гуманістичної педагогіки його основним завданням є 
створення умов для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. Викладач 
має не лише передавати студентові знання і професійні уміння, а й прилучати його до 
певної культури, розвиток і відтворення якої передбачають живе спілкування. З цього 
приводу К. Ушинський зауважував, що тільки особистість може впливати на розвиток і 
визначення особистості, тільки характером можна створити характер [16, с. 233]. 

Ствердження гуманістичного мислення передбачає розуміння педагогом суспільно-
економічних і політичних змін, що відбуваються; чутливість до зрушень в особистості 
вихованців, їх позицій, цінностей, потреб, мотивів; невпинне переосмислення своїх дій, 
удосконалення педагогічного процесу. Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу 
до студента, толерантність і справедливість, викладач тим самим захищає свободу 
особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові цінності, виступає 
співучасником зміцнення демократичного ладу [13, с. 137]. Взагалі розглядаючи зміст 
виховання гуманістично спрямованої особистості можна стверджувати, що він 
визначається системою моральних знань і переконань, ціннісних орієнтацій, спрямованих 
на формування гуманної поведінки, потреби добровільного прийняття морального 
рішення, розвиток почуттів людяності, милосердя, доброти, толерантності тощо. 

Процес формування гуманістичних цінностей, на думку В. Лопатинської, має бути 
суб'єкт-суб'єктною взаємодією педагогів зі студентами, механізмом якого є потреба в 
спілкуванні, повазі до людської гідності, піклування про людей, ціннісне ставлення до 
них, що забезпечується залученням учнів до гуманістично спрямованої діяльності й 
стосунків з навколишніми. Гуманні стосунки є мірою і вищим рівнем гуманістичних 
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цінностей [11, с. 28]. К. Д. Ушинський наголошував: “У вихованні все повинно базуватися 
на основі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела 
людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би 
як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання” [8, с. 93]. 

Змістовою стороною реалізації принципів гуманізму у виховному процесі є вияв 
загальнолюдських цінностей. Загальнолюдські цінності — це цінності, значущі не для 
якогось вузького кола людей, а те, що має значення для всього людства. Вони в тій чи 
іншій формі властиві всім соціальним спільнотам, соціальним групам, народам, хоча не у 
всіх виражені однаково. Особливості їх вираження залежать від особливостей культурно-
історичного розвитку країни, її релігійних традицій, типу цивілізації. Тому виховання 
людини із загальнолюдських позицій – це виховання її як громадянина, патріота своєї 
Батьківщини. Отже, гуманізм означає і патріотизм, любов до своєї Батьківщини, 
виховання громадянської відповідальності, шанування звичаїв і законів своєї країни [2, с. 
118]. 

У навчальних закладах широко застосовують різні форми виховної роботи, до яких 
слід залучати всіх студентів вищих навчальних закладів: фестивалі народної творчості, 
фольклорні свята, вечорниці, свята рідної мови, години поезії; засідання клубів, гуртків 
декоративно-ужиткового мистецтва та народних ремесел; виступи фольклорно-
етнографічних гуртів тощо [15, с. 30-31]. За допомогою таких заходів можна залучати 
студентів до духовного життя, що є важливою метою, яка стоїть перед педагогами вищих 
навчальних закладів, не лише вчити, а й виховувати .   

Свою діяльність педагоги повинні будувати, виходячи з гуманістичних засад і 
принципів, а саме: в центрі уваги стоїть особистість, яка є суб'єктом виховання й чию 
діяльність вони спрямовують на задоволення її інтересів, запитів, потреб. Спираючись на 
позитивні риси студента, його соціальний досвід, захоплення, його контакти в 
неформальному, нетрадиційному спілкуванні, педагоги постійно шукають оптимальні й 
ефективні форми роботи з формування милосердя, людяності, доброти; визначають роль 
кожного учасника в реалізації завдань і змісту роботи об'єднання, орієнтують на вста-
новлення глибоко гуманних відносин з однолітками й старшими всередині самого 
об'єднання й поза ним; формують культуру спілкування, шанобливе ставлення до людей 
різних націй і народностей, етнічних і релігійних груп, що на сьогодні є досить 
актуальними питаннями (так як відомо багато випадків того, що частина молоді не 
адекватно сприймає молодих людей інших національностей та релігійних уподобань). 
Виховання студентів на основі пріоритету загальнолюдських цінностей набуває особливої 
значущості. Але здійснювати цей процес потрібно компетентно, не допускаючи 
формалізму штучного прив'язування національного до навчального процесу [1, с. 34].  

Набагато простіше будувати виховання на примусі, авторитаризмі й насиллі, ніж на 
засадах гуманістичної педагогіки. Якщо саме зараз не докласти всіх зусиль до 
цілеспрямованого формування особистості, оздоровлення морально-психологічного 
клімату в усіх сферах, пробудження совісті, обов'язку, людяності й відповідальності, то в 
недалекому майбутньому всі негативні явища, які ми спостерігаємо сьогодні, можуть 
набути катастрофічних розмірів. Проблеми формування гуманістичних цінностей людини 
сьогодні стали, по суті, обов'язковою умовою виживання суспільства. На думку О. 
Пархоменко, формуванню у молодих людей відповідних оцінних ставлень і на цій основі 
вироблення ціннісного ставлення до себе, до інших людей та до життя загалом, навичок 
гуманної поведінки, прагнення діяти гуманно, доброчинно й доброчесно активно 
сприяють такі спеціальні курси, як «Основи толерантності», «Про тебе», «Пізнай себе», 
«Людина серед людей», «Самовиховання особистості» та ін [15, с. 32]. Гуманістичний 
підхід диктує, щоб як головна мета навчально-виховного процесу розглядалось 
усвідомлення передумов самореалізації особистості. Це означає дати студентам вищих 
навчальних закладів “той базисний духовний компонент, що визначає суть внутрішнього 
світу дитини, спрямованість, що втілюється у світогляді, переконаннях, знаннях, уміннях, 
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навичках, у відносинах, у діяльності та спілкуванні” (Б. Т. Ліхачов) [2, с. 118]. Прагнення 
до спільності з іншими людьми, до взаємної підтримки в суспільній психології нашого 
народу мали сильний імпульс розвитку. В нашій країні традиційно як головна мета 
навчально-виховного процесу висувалася підготовка висококваліфікованого фахівця, 
здатного з найбільшою ефективністю працювати на виробництві на благо держави.  

Аналізуючи виховний процес у вищому навчальному закладі, Н. Чибісова зазначає, 
що сьогодні для проведення виховного процесу у ВНЗ створюють чітку інфраструктуру, 
до складу якої входять такі суб'єкти виховної роботи: професорсько-викладацький 
колектив, ректорат, рада з виховної роботи, проректор з гуманітарної освіти й виховання, 
сектор організації виховної діяльності, заступник декана з питань організації виховної 
роботи, наставник (куратор) студентської групи, студентський клуб, центр культурології і 
організації дозвілля студентів, громадські студентські організації, вишівська газета 
(журнал), бібліотека, студентські спортивні об'єднання, студентські клуби за інтересами, 
колективи художньої самодіяльності, рада музею навчального закладу, центр психічного 
розвантаження і адаптації, служби людини та ін. 

Але дані організаційні структури і викладачі в багатьох закладах не реалізують 
повністю своїх виховних можливостей. Зокрема, вони не приділяють належної уваги 
питанням формування особистості в навчальному процесі, залишають поза увагою поза-
аудиторну роботу зі студентами, а якщо й проводять, то зводять її до консультацій, бесід у 
межах навчального курсу. Тому, Н. Чибісової наголошує, якщо у вищій школі виховну 
роботу буде визнано поряд з навчальною, навчально-методичною, науковою 
рівноправною складовою, то запрацює існуюча у вишах виховна, організаційна система, 
яка зможе ефективніше сприяти розвитку культури студента [17, с. 137-138].  

Успіх у формуванні гуманістичних цінностей можна досягти лише тоді, коли цим 
процесом керуватиме значущий, авторитетний педагог, який буде посередником в 
усвідомленні вихованцем самого себе, своїх можливостей, особистісних та 
індивідуальних якостей, який пропагуватиме гуманістичні цінності не як такі, що лише 
прийняті в суспільстві, а як власні морально-духовні надбання [11, с. 30]. У сучасних 
умовах він повинен не тільки ознайомлювати молодих людей з новими знаннями, а й 
прилучати їх до культури, допомагати орієнтуватися в ній. Сьогодні не всі викладачі 
готові виконувати цю роль, не всі обізнані й володіють сучасними методиками 
викладання, можуть організовувати навчально-виховний процес так, як цього потребує 
час. Більшість викладачів сформувалася в радянські часи, дехто з них зміг 
перебудуватися, засвоїти сучасні духовні засади й працювати по-новому, використовуючи 
інноваційні навчально-виховні технології. Але навіть ті, які повсякчас удосконалюють 
свою викладацьку діяльність, потребують допомоги з боку держави, зокрема Міністерства 
освіти та науки, Академії педнаук [17, с. 138].  Тому, реалізація завдань виховання у 
студентських групах повинна здійснюватися через інститут кураторів. Діяльність 
куратора спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, 
формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток 
індивідуальних якостей майбутнього фахівця.        

З вище зазначеного зрозуміло, що формування та становлення духовності 
сучасного спеціаліста на засадах гуманістичного виховання – це складне завдання, яке 
постає перед закладами освіти, що є систематичним та послідовним, якщо ця системність 
чи послідовність порушується, то дуже важко піддається впливу перевиховання 
особистості. Тому, вища школа покликана готувати таких фахівців, які не тільки були б 
компетентними у своїй справі, але й зберігали духовні цінності, які складалися багатьма 
поколіннями. Так, як лише від молоді залежить майбутнє нашої держави.  
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УДК 81’23  Кравчина Т.В. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РІВНЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ 

Стаття присвячена психологічному аналізу й узагальненню основних підходів до 
вивчення рівнів розуміння тексту з позиції необхідності розвитку розумових здібностей 
студентів вищого навчального закладу. 

Постановка проблеми. Одним з найважливіших і найскладніших питань психології 
читання є розуміння тексту. З’ясування психологічних особливостей процесу розуміння 
тексту потребує визначення рівнів розуміння, які виступають визначальним моментом 
читання і при наявності яких читач дістає можливість усвідомити задум автора, 
проникнути у зміст твору і зробити відповідні висновки. 

Мета даної статті - визначити основні рівні процесу розуміння тексту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні десятиріччя вивчення рівнів 

розуміння тексту стало предметом уваги для різних наук: філоcофії, психології, 
лінгвістики, семіології та ін. Відповідно до цього дослідники виділяють декілька підходів 
до вивчення даної проблеми: філософський - Г. Гадамер, М. Хайдеггер, А.А. Брудний; 
лінгвістичний - Л.П. Якубинський, В.В. Віноградов; психологічний - Н.І. Жинкін, Л.С. 
Виготський; психолінгвістичний - A.M. Шахнарович, А.А. Залевска, Ю.А. Сорокін, Т.М. 
Дрідзе; когнітивний - Т.А. Ван Дейк, В.З. Демьянков та ін. 
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В лінгвістиці і психолінгвістиці І.А. Зімнею, А.А. Залевскою, Т.М. Дрідзе, А.І. 
Новіковим всебічно розглядалися структурні і змістовні характеристики розуміння тексту 
і визначалися рівні, ступені розуміння. 

У вітчизняній психології основоположниками вивчення проблеми розуміння 
текстової інформації є Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, їх послідовники в сфері 
смислоутворення - Н.І. Жинкін, А.А. Залевска, А.А. Смірнов, Ю.А. Сорокін, Т.М. Дрідзе, 
А.І. Новіков, В.А. Артемов. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз наукової літератури свідчить про 
те, що є різні підходи, які визначають рівневий характер розуміння - від смутного, 
нерозчленованого розуміння до виразного. Рівні розуміння можна вважати 
характеристикою глибини розуміння. Одним з перших на рівневий характер розуміння 
звернув увагу П.П. Блонський. Цікавий експериментальний матеріал дозволив йому 
встановити чотири основні стадії розуміння. На першій стадії - стадії найменування - 
відбувається лише заміна сприйнять поняттями. Друга стадія - розуміння смислу або 
специфікації. Третя - пояснення через відоме, четверта - стадія пояснень, яка відповідає 
реальній дійсності. «Виражаючись мовою логіки, - пише П.П. Блонський, - на першій 
стадії досягається genus - рід, на другій - differentia specific - специфічна ознака, на третій і 
четвертій - ratio - знання: спочатку як максимально відоме, тобто суб'єктивно явне, потім - 
як дійсно реальне» [1, с.53]. До цих стадій процес розуміння не зводимо, але вони, 
безперечно, мають місце. 

Рівневий характер розуміння відзначають і інші дослідники. Наприклад, вивчаючи 
психологію читання С. Фессенден виділив 7 рівнів розуміння. На першому рівні читач 
отримує відчуття (зорові, слухові), на другому - відбувається ототожнення об'єктів 
сприйняття і лише на третьому рівні можна говорити про впізнання. Взагалі-то всі ці три 
рівні можна об'єднати, оскільки 1 і 2 рівні - це констатація дії подразника на органи чуття 
і без такої дії взагалі неможливе сприйняття чого-небудь. На четвертому рівні 
виділяються нові специфічні риси інформації, а п'ятий рівень - смисловий, виділяється і 
смисл, і підтекст сприйнятого. Шостий і сьомий рівні, де усвідомлюється підтекст 
наступного вислову і дається узагальнена оцінка процесу розуміння [2,с.30]. 

А.А. Брудний також, аналізуючи психологію читання, розрізняє три рівні або три 
«лінії» розуміння: перехід від одного елементу знакової системи до іншого, зміна 
структури змісту свідомості і паралельне створення смислової картини [3]. Тобто, А.А. 
Брудний в ході розуміння тексту виділяє спеціальний рівень монтажу, який припускає 
послідовне переміщення від одного щодо закінченого елементу тексту до іншого, 
розташованого після нього. Прочитаний текст при цьому якби вмонтовується в свідомості 
з послідовно змінюючими одне одного пропозиціями, абзацами, розділами. Паралельно 
відбувається перецентровка, тобто переміщення розумового центру ситуації від одного 
елементу до іншого. 

Опираючись на показник глибини розуміння тексту, С.С. Гусев і Г.Л. 
Тульчинський виділяють три основні рівні розуміння. Перший рівень - «фіксація 
матеріальної форми знаку», тобто його впізнання, другий - визначення або виявлення 
соціальної значущості знаку і останній - виявлення особливого смислу, «тобто 
оцінюючого відношення і переживання» [4, с. 149]. Автори підкреслюють, що 
центральною в смисловій структурі тексту і соціальної комунікації є соціальна значущість 
знаку. Виявлення особливого смислу - це не власне розуміння, а «особливий контекст 
смислової структури, втілений в знакові» і наукове розуміння зростає у міру подолання 
особливого розуміння. «Навіть в процесі самопізнання людина виходить за межі 
особливого смислу» [4, с. 150-151]. 

Класифікацію рівнів розуміння за показником глибини запропонував Л.Д. Доблаєв. 
Він вирізняє такі етапи: початковий, коли предмет належить до найзагальнішої категорії; 
другий ступінь характеризується знанням загальної категорії предметів і частковим 
знанням конкретного предмета, що належить до цієї категорії. Іншими словами, йдеться 
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про те, що в предметі осмислюються лише загальні його особливості. Останній ступінь - 
це поряд із знанням загальної категорії осмислення загальних та специфічних 
особливостей об’єкта, які вирізняють його серед інших, подібних до нього. 

В.А. Шерковін, описуючи розуміння інформації, що надходить через засоби 
масової інформації, називає ще два ступені, якими йде його поглиблення. Характерна 
особливість першого з них - диференційоване осмислення частин або сторін об’єктів та їх 
взаємозв’язків. Максимальну ж глибину розуміння цієї інформації він визначає як 
виникнення почуття причетності або ілюзії участі в описуваній події, Щодо тексту 
найвищим ступенем розуміння є розуміння загальної ідеї твору, яка об’єднує окремі 
висновки [5. c.32]. 

Другий важливий показник результату розуміння тексту - повнота його 
осмислення. Значення цієї характеристики зазначає Ю.А.Шерковін, зростає разом з 
ускладненням об’єктів (у нашому випадку елементів тексту), збільшенням кількості 
зв’язків та відношень як між окремими частинами об’єкта, так і між ним та навколишньою 
дійсністю. Повнота розуміння тексту характеризується осмисленням усіх його частин, 
усіх тем і підтем у різноманітності їх зв’язків та відношень. 

Досить цікавим є психолінгвістичний підхід Н.Л.Мусхелішвілі та Ю.А. Шрейдера. 
У своїх роботах вони розрізнюють 7 рівнів розуміння, беручи до уваги інструктивну та 
креативну прагматику тексту. Науковці зазначають, що: "Прагматика тексту може бути 
інструктивною і креативною. Інструктивна прагматика має на увазі, що відтворюваний 
текст в даному культурному оточенні допускає певну інтерпретацію, описуючи один з 
можливих станів заздалегідь відомої дійсності. Цей текст несе інформацію про 
інтерпретовані дані або є чітко певною інструкцією. Прикладом такого тексту може 
служити опис того, як знайти квартиру знайомого, типове зведення даних, наказ, формула 
і тому подібне. В цьому випадку (1-й рівень) розуміння є повторення отриманого тексту, а 
найскладнішим випадком інструктивної прагматики є навчальний текст, розуміння якого 
перевіряється вимогою переказу. Цей 2-й рівень відповідає учнівському переказу 
інформаційного тексту. 

3-й рівень включає виділення і опис об'єктивно існуючої семантичної структури 
шляхом формулювання питань, виділення ключових моментів або конспектного запису 
фактів, що виділяються в тексті. Спроби перекласти текст на природній мові у 
фактографічний запис на формальній мові, яка використовується в ЕОМ, якраз і 
відповідає цьому рівню розуміння. . . . 

1-й, 2-й і 3-й рівні розуміння тексту спираються на формально виділену структуру і 
містять її опис; тут ми маємо право говорити про інструктивну прагматику. Інструктивна 
прагматика можлива лише в текстів, що описують заздалегідь відомі стани дійсності. Ці 
тексти можуть бути перформативними, тобто міняють дійсність самим фактом свого 
"вимовлення" або "публікування" автором, який володіє належними повноваженнями. Але 
ці зміни дійсності повинні передбачатися адресатом, а не створювати нові для нього світи. 

Наступний, 4-й рівень розуміння пов'язаний з наявністю в тексті креативної 
прагматики, коли розуміння тексту припускає творче відтворення смислу. Тексти, що 
породжують семантику, безумовно, володіють креативною прагматикою, бо описують те, 
чого раніше не було, те, що адресат не може відтворити формально на основі існуючих 
знань. Завдання розуміння вимушує адресата звертатися до власних творчих здібностей, 
до уяви і фантазії, щоб відновити смисл, який породжений отриманим текстом, саме тому, 
що такий текст породжує семантику - описує раніший стан світу. Це вірно перш за все, по 
відношенню до художніх текстів, розуміння яких не зводиться до виявлення логіко-
семантиної структури. . . . 

Отже, 5-й рівень розуміння відноситься до текстів, що породжують семантику і 
володіють креативною семантикою, коли є сенс говорити про правильне відтворення 
коментуючих текстів, про вірне розкриття задуму автора, втіленого в тексті. В усякому 
разі адресат вибирає прийнятну для нього інтерпретацію того, що розуміється. 
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6-й рівень розуміння також відноситься до текстів, що породжують семантику і що 
володіють креативною прагматикою. Це випадок, коли породжувані коментуючі тексти в 
принципі несумісні (додаткові). В цьому випадку розуміння визначається здатністю 
адресата відтворювати взаємно-додаткові (що не погоджуються) тексти. Так відбувається 
у вищих зразках художніх текстів, що вимагають діалогічного розуміння, а також при 
спробі розуміння текстів, що належать чужим культурам. . . . 

7-й рівень розуміння виникає, коли всі породжувані тексти не дають адекватного 
збагнення розуміючого, але профанують смисл, що осягається." [6, с. 5-7]. 

Отже, сутність викладеного дає підстави твердити про те, що процес розуміння 
тексту як специфічна розумова діяльність, що веде до утворення смислу, здійснюється за 
допомогою ряду етапів, які вимагають не тільки розвитку розумових, але й творчих 
здібностей. 

В залежності від ступеня перекладу інформації на свою мову С.А. Васильєв 
розрізняє такі рівні розуміння: 1) рівень коментування (людина здатна прокоментувати 
засвоєну інформацію, що може здійснюватися і на репродуктивному рівні); 2) рівень 
тлумачення, інтерпретації (людина здатна тлумачити, роз'яснити смисл чого-небудь); 3) 
рівень альтернативного тлумачення (людина здатна мотивувати найбільш адекватний 
варіант з декількох альтернативних тлумачень); 4) рівень популяризації (людина здатна 
передати зміст наукової або взагалі складної ідеї в загальнодоступній формі). 

На основі вищевикладених позицій вчених ми переконуємося в тому, що кожен 
подальший рівень відрізняється від попереднього перш за все широтою перенесення 
пізнаного в нові нестандартні умови, коли людина осмислює саму суть пізнаного об'єкту, 
може аналізувати і роздумувати. 

Слід зазначити, що рівень розуміння залежить від самого бажання зрозуміти, тобто 
воно є функцією потреби. Важливу роль відіграє як інтерес до об'єкта розуміння, так і 
психічний стан учня (неуважність, відчуженість і, навпаки, впевненість в успіху, 
загальний оптимістичний настрій).  

Рівневий характер розуміння підкреслює і А.А. Смирнов. «Від початкового 
ступеня, - писав він, - де ми виділяємо в предметі не яку-небудь одну сторону і, причому 
неістотну для нього, а деяку випадкову ознаку, ми переходимо до вищих рівнів розуміння, 
розкриваючи різні сторони предмета, більш суттєві для нього, виявляючи різноманітніші 
його зв'язки з іншими предметами, явищами реального світу» [7, с.168].  

Опираючись на критерій виразності розуміння А.А. Смирнов розрізняє наступні 
рівні розуміння: 1) попереднє розуміння (смутні натяки на розуміння, зародження 
розуміння); 2) смутне розуміння (розуміння вже є, але ще в найзагальнішому, 
нерозгорненому, невизначеному вигляді); 3) недостатньо виразне розуміння (людина ще 
не може висловити смисл сприйнятого); 4) виразне розуміння (людина може викласти 
сприйняте іншій, але в основному репродуктивно, тобто близько до тексту оригіналу); 5) 
повне розуміння (сприйняте перекладається своєю мовою, піддається творчій переробці; 
викладу своїми словами). 

Треба сказати, що класифікація рівнів розуміння розрізняється за глибиною і 
виразністю, а також не завжди відповідає реальній картині розуміння. Адже можна 
зрозуміти неглибоко, але виразно, і навпаки. 

Мабуть, все ж таки початковим рівнем, точкою відліку повинен служити рівень, де 
розуміння межує з нерозумінням, але коли суб'єкт усвідомлює своє нерозуміння і прагне 
його подолати. Нерозуміння об'єктивне і воно протистоїть психологічно і соціально 
розумінню. 

У проаналізованих нами працях науковців робляться різні спроби класифікації 
рівнів розуміння тексту. Але у всіх класифікаціях зберігається уявлення про трирівневу 
організацію: 1. поверхневому значенню тексту відповідає сприйняття форми, розуміння 
широкого значення; 2. глибинному - розуміння непрямого значення, підтексту; 3. 
смисловому - розуміння смислу, сприйняття концепту. 
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Таким чином, уявлення про рівневу організація художнього твору дозволяє 
структурувати розуміння, встановити порядок сходження від нижчого шару до вищого. 
Вищий рівень розуміння смислу при цьому трактується як "Глибинний смисл тексту", 
його концепт, авторський задум, ідейний зміст, який співвіднесений з вищими цінностями 
і кінцевою метою людського буття. 

Опис та обговорення результатів дослідження. Отже, в процесі розуміння читач 
проходить кілька стадій від нерозчленованого, дифузного сприймання до осмислення всіх 
його елементів в їх зв'язках і відношеннях. Завершується цей процес проникненням у 
глибинну семантику тексту, виділенням його головної ідеї, основного концепту. Процес 
розуміння може завершитися на одній з проміжних стадій, у цьому разі розуміння буде 
недосить повним або недосить глибоким. 

Проникнення в глибинну семантику повідомлення - мета процесу розуміння, який, 
за визначенням Г.П.Щедровицького та О.Г.Якобсон, е смисловою організацією знакової 
форми тексту, тобто відновленням структури смислу, закладеного в текст процесом 
мислення [5, с. 32]. 

Головні етапи цього процесу такі: 
1. Впізнавання мовного сигналу. На цьому етапі читач установлює сам факт 

наявності друкованого тексту, який він має сприйняти та зрозуміти. 
2. Вичленування із загального потоку тексту об'єктів сприймання, тобто того, що 

можна сприйняти. На цьому етапі виділяються знайомі елементи'- слова, терміни, 
словосполучення. З цією метою читач порівнює елементи, що містяться в тексті, з 
еталонами, які зберігаються в пам’яті, та "впізнає" їх. Під час читання тексту рідною або 
іноземною мовою, якою він добре володіє, цей процес перебігає несвідомо. Однак, коли 
текст сприймається мовою, що нею читач володіє недостатньо, процес, як правило, 
усвідомлюється і уповільнюється. У цьому разі доводиться звертатися до додаткових 
джерел інформації - словників, консультацій; осмислений такого тексту потребує роздумів 
читача тощо. Те саме відбувається, коли сприймається складний текст, що містить 
спеціальні терміни, незнайомі іноземні слова рідною мовою. 

3. Структурування тексту - наступний етап його розуміння. Здійснюючи його, 
читач виділяє окремі частини, які містять закінчену думку, - текстові елементи. 

4. Смислове групування матеріалу. На цьому етапі читач поєднує в своїй свідомості 
окремі текстові елементи в підтеми або теми. 

5. Компресія тексту. Результат смислового групування – виділення «смислових 
опорних пунктів" або "смислових віх". Цей етап – уже власне розуміння тексту, бо 
"смислові опорні пункти” є носіями узагальненого змісту окремих частин тексту 
/смислових тем/ та створюють схему/у внутрішньому мовленні/, в яку переводиться зміст 
повідомлення. 

6. Семантична зважування елементів тексту. На цьому етапі читач, виконавши 
операцію переструктурування, виділяє семантично значущу інформацію. Н.Вінер вважав, 
що систему, яка приймає інформвцію, можна спрощено описати як систему фільтрів, що 
перегороджують канал інформації та "просіюють" інформацію, що надходить ззовні [3]. 

Таким чином, читач мов би "розшаровує” попередньо скомпресовану до 
"смислових опорних пунктів" інформацію на значущу для нього та надмірну або 
неістотну. При цьому семантично значуща інформація також не однорідна і має різну 
вагу, що може не відповідати     її місцю у вихідному повідомленні. Тому тексти, які 
надходять на вихід /відтворюються читачами/, не завжди синонімічні вихідному 
повідомленню, що й зумовлює іноді різні тлумачення його змісту. Щоб уникнути цього, 
автори часто вводять у текст рефлексивну інформацію, яка є ніби маркером, покажчиком 
семантично значущої інформації. Вважаємо, що саме фіксування уваги читача на 
семантично значущій інформації - основний засіб керування процесом розуміння, який 
здійснюють автори навчальних, наукових і науково-популярних текстів. 
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7. На останньому етапі, що завершує процес розуміння тексту, виділяється його 
головна ідея, концепт. Іншими словами, виділяється смисл тексту, що являє собою 
скомпресовану форму його основного змісту, тобто нове якісне утворення. 

Етапність смислоутворення дозволяє говорити про багаторівність процеса 
розуміння в цілому. Психолінгвісти вважають, що смисловий аналіз розпочинається з 
розшифровки елементарних фрагментів тексту – окремих слів, словосполучень та речень 
(на рівні співвідношення форми елементарних мовних одиниць та їх змісту, лінгвістичний 
рівень), потім відбувається встановлення зв’язку між проаналізованими фрагментами (на 
рівні співвідношення власних смислів, семантичний рівень), пізніше здійснюється 
співвідношення сукупності смислів формі їх вираження, вивчається ієрархія смислів 
(структурно-семантичний рівень), наступним етапом є розуміння тексту з відображеною 
ним дійсністю (герменевтичний рівень) та звя’зку з внутрішнім світом сприймаючого 
текст суб’єкта (психологічний рівень). 

Висновки. В психолінгвістиці розуміння смислу тексту відбувається на різних 
етапах мисленнєвого процесу: спочатку – розуміння загального смислу на елементарному 
рівні, потім осмислення значень та їх формальне презентування та останнім етапом є 
смислове узагальнення на високому рівні. Останній етап смислового аналізу текста 
залежить від особливостей суб’єкта пізнавальної діяльності, наявності в нього відповідних 
навиків роботи з текстовою інформацією, сформованності «апарату розуміння». 
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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА – ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Фахівцем з великої літери можна вважати ту людину, яка не лише володіє 
високою кваліфікацією, а  й є духовно багатою, творчою особистістю, про ще піде мова у 
даної статті. 

Перед нами, викладачами української мови технічних ВНЗ, стоїть важливе 
завдання – навчити студентів, майбутніх фахівців, мовної культури, яка є однією зі 
складових частин професійної культури. Фахівцем з великої літери можна вважати ту 
людину, яка не лише володіє високою кваліфікацією, а  й є духовно багатою, творчою 
особистістю. Формування такого фахівця дедалі більше пов’язується з глибоким 
опануванням української мови, її тонкощами, таїною як усного, так і писемного 
професійного мовлення.  
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Основне завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – 
навчити студентів застосовувати набуті в школі знання з теорії й практики української 
мови для мовного вираження свого майбутнього фаху. Одержані  знання в школі 
становлять ґрунт для освоєння студентами узагальнених вимог культури усного й 
писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку.  

Вища школа – це інтелектуально-культурне середовище для зростання 
національної інтелігенції. Розвиток мови особистості – складний процес. Тому, перш за 
все, необхідно допомогти студентам зрозуміти, що високої мовної довершеності досягає 
та людина, яка багато працює над оволодінням мовою, прагне правильно говорити. 

Удосконалення культури мови – одна з необхідних умов підвищення 
професіоналізму майбутніх  фахівців, тому серцевиною курсу  «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», що викладається в Донбаській державній машинобудівній 
академії, є розділ «Культура мови».  

Звернення уваги на  культуру усного й писемного мовлення вчорашніх випускників 
шкіл, училищ, технікумів зумовлене тим, що їхнє мовлення не є бездоганним. Колишні 
школярі не володіють досконало державною мовою, і на це є низка причин, а саме: 
проживання в «русифікованому» регіоні [Донецька область – Л. Л.] обумовило їхнє 
спілкування суржиком – «поширеною в Україні розмовною назвою ненормативного 
індивідуального мовлення певної особи та соціолекту певної групи, що будується на 
основі змішування, інтерференції елементів двох і більше мов» [3: 665]; неуважність у 
вивченні фонетичних, лексичних та граматичних основ української мови; недбале 
ставлення до своєї мовленнєвої  діяльності, байдужість до того, як сказане те чи інше 
слово: доречне воно чи недоречне, приємне чи образливе. 

На жаль, у нашому суспільстві не сприймаються як моральні принципи такі 
положення: «культура людини – це культура її мовлення», «людина, байдужа до власного 
мовлення – дикун». Допоки у вихованні нових поколінь ігноруватиметься роль мовного 
виховання, нам не домогтися високого рівня загальної культури суспільства. Говорити  
«балакати» по-українськи – ще не значить володіти українською мовою, тим більше 
«мовою» конкретної спеціальності, фаху [2: 7, 8].   

Наші студенти –  майбутня еліта України, більшість з яких у подальшому житті 
будуть обіймати керівні посади. Керівник спілкується не тільки  з відвідувачами в години 
прийому.  Його слово звучить на зборах співробітників, на конференціях різних 
регіональних масштабів. І скрізь воно має відповідати нормативному рівню державної 
мови. Прикро, коли в мовленні провідних фахівців, директорів підприємств, депутатів 
засвідчуються порушення акцентуаційних норм,  мовленнєва надмірність і недостатність, 
неправильний вибір граматичної форми слова тощо.   

Однак, зрозуміло, що, хоч назва курсу передає надто широке поняття «українська 
мова», вкласти в цей предмет вивчення всього, що передбачається академічним курсом 
української мови, немає ні достатнього часу, ні потреби. Його призначення – вузько 
спеціалізоване: прищепити майбутнім фахівцям-нефілологам навички використання 
української мови в професійному спілкуванні. Професійна підготовка майбутніх фахівців 
передбачає засвоєння ними загальнонаукової та фахової термінології, основ діловодства 
та складання ділових паперів, формування навичок роботи з науковими текстами, 
спеціальною літературою. Така спрямованість курсу вимагає визначення практичних 
вимог, адекватних його навчальній меті. 

Перш за все доцільно використовувати вправи на вироблення фонетичної й 
граматичної якості усного й писемного мовлення. Серед вимог фонетичної правильності 
на перший план висувається робота над подоланням найбільш поширених порушень 
орфоепічних норм. Так, наприклад, відмітну рису фонетичної системи української мови 
становить наявність твердого [р] у кінці слова чи складу. Однак не всі мовці слідкують за 
правильністю проговорювання слів із цією літерою. Ненормативна вимова засвідчується 
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навіть у мовленні деяких дикторів і коментаторів радіо й телебачення. Тому є рація 
пропонувати студентам такі вправи: 

- доповніть список слів (список фахової лексики додається ) з кінцевим [р]. 
Перевірте, як ви вимовляєте ці слова; 

- у яких із поданих слів  вимова й написання збігаються, а в яких такого збігу 
немає? 

Збудувати, здобувати, зшити,  зсередини, зніяковіти… 
- підготуйте виступ «Моя майбутня професія», слідкуйте за вимовою 

ненаголошених голосних, шиплячих звуків. 
     Вправи над виробленням правильного артикулювання звуків має продовжити 

робота над нормативним наголошуванням окремих слів, груп слів, над розрізненням 
значень слів і форм слів за наголосом. Наприклад: 

- за словниками встановіть наголос у словах: металургія, середина, завдання, 
читання, знаряддя. Запишіть їх і прочитайте кілька разів, вслухаючись у вимову кожного 
з них; 

- за одинадцятитомним «Словником української мови» встановіть лексичне 
значення наведених слів (пропонується фахова лексика), складіть із ними речення.  

Досвід роботи в академії підтверджує актуальність проблеми перекладу з 
російської мови українською, тому пропонуємо студентам переклад після повторення 
певних розділів граматики, а саме: фонетичних змін у системі голосних і приголосних 
звуків; уживання й правопису м’якого знака й апострофа; особливостей правопису 
іменників 2-гої відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку; правопису слів 
іншомовного походження;  утворення ступенів порівняння прикметників; уживання 
дієприкметників і дієприслівників;  прийменника по. Студенти опрацьовують 
запропоновані  теми самостійно, адже це шкільний матеріал. На лекціях  дані питання 
розглядаються тільки щодо специфіки  їхнього вживання в офіційно-діловому й 
науковому стилі.  

На практичних заняттях для закріплення лекційного й самостійно опрацьованого 
матеріалу  пропонуємо студентам, наприклад, технічного напряму підготовки, такі  
завдання: 

1. Перекладіть іменники, запишіть їх  у родовому відмінку однини: выключатель, 
глушитель, кладовщик, толкатель, держатель… 

2. Перекладіть дієприкметники, складіть із ними речення: самостягивающаяся, 
сдвигающийся, переключающий, блокированный, деформированный… 

3. Перекладіть слова іншомовного походження: автоматизация, дискриминатор, 
металлургия, механика, радиопеленгирование…  

4. Перекладіть текст (тексти за напрямом майбутнього фаху). Виберіть із тексту 
типові слова й словосполучення. Перевірте їхнє значення, користуючись словником 
ділової людини. 

Для розвитку ділового мовлення й культури мови майбутнього фахівця  студенти 
ведуть словник ділової людини, що складається з: 

- термінологічної лексики, склад якої формується під час перекладу фахових 
текстів; 

- синонімів і паронімів ділового мовлення. Знання даної лексики не призведе до 
помилок при перекладі текстів із російської мови, де на позначення певних понять існує 
одне слово, а в українській мові їх декілька, наприклад: считать – рахувати, лічити, 
вважати; адрес – адреса, адрес; предложение – речення, пропозиція; 

- складних випадків перекладу словосполучень,  наприклад: принимать участие – 
брати участь, на протяжении – протягом; 

- вживання прийменника по: по инициативе – з ініціативи, по вторникам – 
щовівторка, по приказу – за наказом; 

- складних випадків перекладу під час складання документів:  
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Заявление – заява,  к заявлению прилагать – до заяви додавати, ведущий инженер – 
провідний інженер, на должность – на посаду, по семейным обстоятельства – через 
сімейні обставини.  

Доцільно використовувати на заняттях вправи, які допоможуть студентам 
позбутися деформації мови. Наприклад: 

Картка №1 
Виправте помилки:  
повістка дня слідуюча, саме основне питання, список працюючих, слід перевести 

об’яву, ми загружені роботою.  
Картка №2 
Укажіть правильні варіанти: 
к цьому вопросу – до цього питання; 
слідуючий рік – наступний рік; 
я вибачаюся – вибачте мені. 
Картка №3 
В якому рядку допущено стилістичну помилку? 
1. Аптека працює цілодобово. 
2. Хто бажає взяти участь у конкурсі? 
3. Ми проводимо гарні міроприємства.  
У формуванні мовленнєвої культури майбутніх фахівців на одне з перших місць 

висувається дотримання мовного етикету, виробленого суспільством щодо відповідних 
мовних ситуацій.  Тому на практичних заняттях студентам  доречно пропонувати не 
тільки вправи із граматики й складання  документів, а й, наприклад, такі види робіт: 

1. Створіть рольову ситуацію. Під час обговорення, розповіді звертайте увагу на 
дотримання мовно-етикетних правил, на жести, на інтонацію: 

а) Ви – начальник цеху. Слюсар Петров запізнився на роботу на 30 хвилин. 
Проведіть з ним бесіду.  

б) Ви – начальник відділу. Представте нового працівника своїм колегам.  
2. Відредагуйте телефонну розмову (пропонується діалог між службовцями). 
3. Використовуючи етикетні формули, змоделюйте початкову фразу наступних 

ситуацій: а) запрошення підлеглих на ділову нараду; в) запрошення високих посадових 
осіб на наукову конференцію. 

4. Вас  відрядили за рубіж: до Англії, Франції, Німеччини. Запишіть, які форми 
звертання Ви будете вживати, звертаючись до партнерів. 

5. Підготуйте інформаційну промову (5 хв.) про новини економічного життя, 
новинки з літератури фаху, огляд політичних подій у країні. Продумайте етикетні 
(початкові, кінцеві) моделі звертання до слухачів. 

Отже, такі завдання допоможуть студентам, майбутнім фахівцям, позбутися того, 
що лежить за межами літературної мови, навчитися володіти усною й писемною формою 
державної мови, виробити такі якості, як: а) чистоту мовлення; б) точність мовлення; в) 
дохідливість мовлення. 

Література: 
1. Дорошенко С. І. Культура усного мовлення державного управлінця: Навчальний 

посібник / За ред. А. П. Ярещенка. – Харків: ХІУ, 2001.   
2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.   

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХI, 2006. 
3. Тараненко О. О. Суржик: // Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, допов. – 

К., 2004.  
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УДК 378.147                                                                     Миклашевич 
Н.В. 

 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИСТАНЦИОННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ (НЛП) 
Вибір змісту й технологій навчання, визначення оптимальних напрямків здійснення 

навчальної діяльності з метою розвитку творчої особистості студента як суб'єкта цієї 
діяльності - розглядається в даної статті.  

Главное требование к современному образованию заключается в том, что оно 
должно стать гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную 
ценность, быть направленным на развитие личности. При таком подходе любые формы, 
методы, технологии образования являются  не самоцелью, а рассматриваются в контексте 
одной из основных задач образования – обеспечить максимально благоприятные условия 
для саморазвития личности.  

С технологией личностно-ориентированного обучения мировая наука связывает 
имена К. Гольдштейна, А. Маслоу, Дж. Олпорта, К. Роджерса, Р. Мея, Е. Фрома, К. 
Хорни, В. Франкла, Р. Бернса и других. Современные исследования личностного подхода 
содержатся в работах таких известных психологов,  как К. А. Абульханова-Славская, В. В. 
Давыдов, В. А. Моляко, Л. М. Проколиенко, И. С. Якиманская, О. Г. Асмолов, В. В. 
Столин, В. А. Татенко, Т. М. Титаренко, Ш.А. Амонашвили, Н.А. Алексеев, В.В. Сериков, 
Е.В. Бондаревская, А.В. Хуторской, Е.С. Полат, И.П. Подласый и других [1]. 

Личностно-ориентированное образование призвано обеспечить  развитие и 
саморазвитие обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей как субъекта 
познания и деятельности, как деятеля, способного сознательно определять цели 
деятельности и достигать их. Все обучение направлено на индивидуальную 
самореализацию ученика как личности, активно участвующей в социальных процессах.  

Главной сутью личностно-ориентированного обучения является познание 
обучающегося, с целью удовлетворения его потребностей. Это следует понимать так: цель 
своего обучения самостоятельно определяет сам обучающийся, а педагоги выступают 
лишь помощниками в реализации его намерений [2].  

Изучение личности не самоцель, а средство, обеспечивающее эффективное 
руководство ею и ее эффективное формирование. В его основе лежит методологическое 
требование, которое широко известно в одной из формулировок, принадлежащих К.Д. 
Ушинскому. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [3]. 

Слова «личностный подход» сейчас все чаще и чаще можно слышать не только от 
психологов, но и от педагогов, врачей и социологов. … О личностном подходе, пожалуй, 
впервые в истории  отечественной психологии сказал В.М. Бехтерев: - «Если мы будем 
подвергать несколько лиц определенным экспериментам, то окажется, что каждое лицо 
даст свои особые результаты, вытекающие из особенностей его личности. Иначе говоря, 
при совершенно одинаковых внешних условиях различные лица будут испытывать 
неодинаковые переживания, что с некоторым сожалением отмечается психологами, как 
обстоятельство, затрудняющее перенесение результатов, полученных при исследовании 
одного лица на другое» [4].  

Наиболее глубоко сущность личностного подхода раскрыл С.Л. Рубинштейн, 
сформулировав свой, теперь уже общепризнанный тезис «внешнее через внутреннее». 
Ученый утверждает: «При объяснении любых психических явлений личность выступает 
как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются 
все внешние воздействия. …Все в психологии формирующейся личности, так или иначе, 
обусловлено внешне, но ничто в ее развитии не выводится непосредственно из внешних 
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воздействий. Внешнее воздействие дает тот или иной психический эффект, лишь 
преломляясь через психическое состояние субъекта, через сложившийся у него строй 
мыслей и чувств. В соответствии с личностным подходом ни одно психическое явление 
(будь то процесс, состояние или свойство личности), проявляющееся в деятельности (а, 
следовательно, и сама эта деятельность, и ее элементы – действия и поступки), не могут 
быть правильно поняты без учета этой личностной их преломленности» [5].  

Данному утверждению С.Л. Рубинштейна мы находим подтверждение в теории и 
практике НЛП. «То, что мы знаем и испытываем «внутри» (то есть то, что составляет 
внутренний субъективный опыт), радикально отличается от того, что существует 
«снаружи» (то есть от территории). Внутренние опыт и знания каждой отдельно взятой 
личности служат по отношению к территории картой. Она может отображать территорию, 
соответствовать ей, символизировать ее, но территорией при этом не является. Эти два 
феномена (карта и территория) существуют на разных уровнях. Они относятся к двум 
разным измерениям «реальности». Вместе мы называем их «субъективным» и 
«объективным» уровнями опыта» [6].  

Продолжая эту мысль, Дилтс, Бандлер, Гриндер и Делозье, отмечают, что мы не 
воздействуем непосредственно на мир, «Скорее, мы действуем посредством 
закодированных интерпретаций окружающего мира, полученных на основании сведений, 
поступающих от нашей сенсорной репрезентативной системы – посредством визуальных 
образов, звуков, запахов, вкусов и ощущений. Информация о нашем внутреннем мире (как 
и о внутренних состояниях) принимается, приводится в порядок, обобщается и передается 
по внутренней системе нервных проводящих путей, наивысшая точка которой – мозг, наш 
центральный биокомпьютер. Затем обработанная информация преобразуется с помощью 
внутренних стратегий обработки, своих для каждого индивидуума» [7].  

В век информационных технологий педагогическая наука и психология обучения 
испытывают сильное влияние кибернетики. В частности, основными понятиями 
современной дидактики являются понятия модели обучаемого и самого процесса 
обучения. Их использование вызвано необходимостью формализовать представления об 
обучаемом и процессе обучения. Исследования ученых в области нейро-лингвистического 
программирования (НЛП) и компьютерных технологий обучения дали новый импульс 
развития этому направлению, превратили его в объект глубоких исследований и перевели 
на качественно новый уровень. Стало очевидным, что попытки создать теорию обучения в 
высшей школе, которая отражала бы причинно-следственные отношения в обучении и 
формировании специалиста, без учета возможностей моделирования, по-видимому, не 
могут быть в достаточной мере успешными [8].  

Моделирование, широко применяемое во многих областях современной науки, 
используется при анализе процесса обучения для вскрытия структуры умственных 
действий, процесса совершенствования умений и навыков обучающихся.  

 «...Если бы удалось построить практические и достаточно полные модели, на их 
базе можно было бы создавать и совершенствовать действительно обоснованные 
дидактические модели, позволяющие оптимизировать педагогический процесс вообще, 
групповое и индивидуальное обучение в частности» [9].  

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) 
было предложено при разработке курсов для дистанционного обучения использовать 
вместо линейной последовательности шагов, применяемой в традиционной форме 
обучения, широко известную в теории и практике НЛП модель ТОТЕ, которую 
представили миру выдающиеся исследователи в области НЛП Миллер, Галантер и 
Прибрам [10].  

Согласно модели ТОТЕ, интеллектуальные ментальные процессы структурированы 
вокруг петли обратной связи на основе базовой трехэтапной программы: 1) постановка 
целей (сознательная или неосознанная), 2) набор последовательных действий, которые 
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помогут двигаться к цели при различных условиях,  3) использование тестов или 
доказательств для оценки продвижения по направлению к цели [11].  

При создании курсов для дистанционной формы обучения в ДонНАСА 
использовались также результаты исследований Дилтса, Бандлера, Гриндера и Делозье 
[12], которые дополнили и обогатили модель ТОТЕ репрезентативными компонентами: 
сенсорными репрезентативными системами, отличиями сенсорных модальностей 
(«субмодальностями»), информацией для визуальной оценки, лингвистическими 
предикатами и пр. С помощью этих компонентов можно научиться выявлять 
неосознанную стратегию, «заякоривать» вместе элементы, осуществлять рефрейминг 
значений и таким образом разрабатывать и внедрять новую стратегию [10]. 

Как утверждает М. Холл, эффективность моделирования нередко зависит от 
соответствия репрезентативной системы (РС) задаче. Под репрезентативной системой 
понимают систему, кодирующую в нашем сознании сенсорную информацию, 
поступающую к нам через органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса [11]. Поиск 
РС, наиболее соответствующей этапам ТОТЕ, - вот что позволяет, по мнению ученого, 
максимально быстро добиваться желаемого результата [10].  

Согласно понятийному аппарату НЛП, существует три основные репрезентативные 
системы, определяющие тип восприятия информации индивидом: аудиальная, визуальная, 
кинестетическая. Соответственно, сенсорные каналы, через которые поступает 
информация, называются визуальный, аудиальный, кинестетический. 

Аудиальный канал направлен на восприятие того, что мы слышим: как речь, так и 
свист ветра, т.е. как знаковые сигналы, так и аналоговые. Визуальный – на восприятие 
того, что мы видим: образы, картинки, кино и т.д. Кинестетический канал является 
комплексным: он направлен на восприятие тактильных ощущений (осязание), внутренних 
ощущений (мышечные ощущения, внутренние органы и т.д.) и места ощущений (или 
оценочных суждений), отвечающих за эмоции и чувства. 

У каждого человека в определенной степени развиты все сенсорные каналы и 
репрезентативные системы, но доминирует преимущественно одна. В связи с этим, 
представителей каждой из репрезентативных систем называют соответственно, 
аудиалами, визуалами и кинестетиками. 

Отличия представителей различных репрезентативных систем касаются не только 
восприятия, но и организации мышления, памяти, способов обучения, деятельности в 
процессе обучения. По способу восприятия учебного материала можно определить 
следующие особенности у представителей вышеуказанных модальностей: 

1. Аудиалы отлично воспринимают последовательно излагаемую текстовую 
информацию описательного характера. У них нет потребности в дополнительных 
средствах представления учебной информации, так как их восприятие исключительно 
моноканально. Увеличить эффективность восприятия данной группы можно, оптимизируя 
изложение учебного материала. 

2. Визуалы лучше других воспринимают графики, диаграммы, схемы. Для 
оптимизации восприятия визуалов при передаче им практических навыков достаточно 
показать, как делать.  

3. Кинестетики хорошо воспринимают эмоциональную информацию. Кроме того, в 
процессе восприятия они должны фиксировать все собственноручно, так как  у них 
доминирующей является двигательная память. При выработке практических навыков для 
них чрезвычайно важно самим попробовать сделать что-то. 

Учет особенностей представителей различных репрезентативных систем при 
разработке учебных материалов для дистанционных курсов является важным   аспектом 
работы как преподавателей, так и разработчиков курсов в ДонНАСА. Рассмотрим 
подробнее методику разработки учебных курсов в академии. 

Блок-схема, по которой разрабатываются дистанционные курсы, построена и 
функционирует по принципу модели ТОТЕ. Эта модель представляет собой классическую 



 221 

цепь обратной связи (рис. 1), посредством которой мы систематически изменяем 
состояния. 

Тот или иной процесс может состоять из ряда макро- и микроуровневых моделей 
ТОТЕ: 

 - Ввод (тест) – это оценка, которая начинает стратегию. Он устанавливает 
«критерии», определяет цели и задачи, создает «подпитку вперед» и используется как 
стандарт для второго теста. 

 - Обработка информации (операция) – обучающийся получает доступ к данным, 
помня, создавая или собирая информацию, требуемую стратегией из внутреннего или 
внешнего мира. 

 - Обратная связь (тест) – сравнение полученных данных с критериями первого 
теста (имеющееся и желаемое состояние).  

- Выход – или «точка решения», или «точка выбора» – это репрезентация 
результата теста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Модель ТОТЕ [11]  
Блок-схема, по которой разрабатываются дистанционные курсы для всех 

дисциплин, имеет следующий вид (рис. 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Структурно-функциональная схема 
Блок № 1 - «Организационно-методический» является вводом, который начинает 

стратегию. Прежде всего, в Блоке № 1 при помощи разработанных нами специальных 
тестов определяется репрезентативная система каждого студента, что позволяет в 
дальнейшем индивидуализировать процесс обучения.  

Материалы блока устанавливают критерии, «подпитку вперед» через  выполнение 
организационной функции в вопросах методического построения дисциплины, 
постановку дидактической цели и задачи, и методические рекомендации по организации 
процесса обучения.  

Блок № 1 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Блок № 2 
ОБУЧАЮЩИЙ 

Блок № 5 
КОММУНИКАТИВНЫЙ 

Блок № 3 
ИДЕНТИФИКАЦИОННО
-КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 

Блок № 4 
ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНЫЙ 

Ввод Обработка информации Выход 

Обратная связь 
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В дистанционном курсе по каждой дисциплине в Блоке № 1 «Организационно-
методическом» сформулирована цель изучения данной дисциплины, указывается связь 
данной дисциплины с дисциплинами предыдущих этапов обучения, приведены критерии 
оценивания уровня усвоения материала, дана информация об использовании полученных 
знаний на последующих этапах обучения при изучении других дисциплин.  

Блок № 2  - «Обучающий» является операционной частью блок-схемы 
дистанционного курса. В этом блоке содержатся: изложение теоретического материала 
дисциплины; методика решения задач; материалы для выполнения тематических 
упражнений, решения задач; активизирующие и стимулирующие вопросы. Следует 
отметить, что при подготовке материалов именно этого блока в наибольшей степени 
учитываются особенности различных репрезентативных систем. 

Блок № 2 «Обучающий», являясь частью модели ТОТЕ, состоит в свою очередь из 
множества минимоделей ТОТЕ, связанных петлями обратной связи. Теоретический 
материал каждой дисциплины разделен тематически на более мелкие учебные элементы. 
И движение в процессе обучения является поэтапным. Изучив один учебный элемент – 
тему, обучающийся с помощью теста для самоконтроля проверяет свой уровень усвоения 
материала. При успешном прохождении теста цель считается достигнутой, можно 
переходить на следующий уровень, т.е. к изучению следующей темы. Если при 
выполнении теста получен неудовлетворительный результат – цель не достигнута, 
следовательно, необходимо вернуться к изучению теоретического материала темы. Так, 
продвигаясь от одной миницели к другой, происходит выполнение стратегии, конечная 
цель которой – усвоение материалов конкретной дисциплины. 

Блок № 2 «Обучающий» связан взаимными параллельными связями с Блоком № 3 
«Идентификационно-контролирующим», который содержит материалы для 
систематического самоконтроля, и Блоком № 4 «Информационно-справочным», 
содержащим терминологический словарь и справочные материалы, необходимые для 
изучения курса. Реализовать всю программу Блока № 2 без обращения к Блоку № 3 и 
Блоку № 4 невозможно. 

При подготовке материалов всех перечисленных блоков обязательно учитываются 
особенности различных репрезентативных систем.  

Блок № 5 «Коммуникативный» предусматривает процедуру обратной связи с 
обучающимися. Он формируется в процессе функционирования курса в системе 
дистанционного обучения. Его содержание зависит от количества обучающихся и их 
географического размещения.  

Представленная методика применяется в реальных условиях создания 
дистанционных курсов по основным техническим дисциплинам, которые преподаются в 
академии.  

Использование модели ТОТЕ при подготовке учебных материалов для создания 
дистанционных курсов привело к более четкому структурированию материала, что было 
отмечено студентами экспериментальных группах, а также, по мнению тьюторов, 
способствовало повышению эффективности усвоения знаний студентами. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ШЛЯХ 

ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
У статті розглядається компетентнісний підход у педагогічній практиці є 

застосування cучасних педагогічних технологій, в основі яких лежать різні форми, 
методи і методики навчання. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Головним вектором розвитку сучасної 
вищої освіти в Україні є її економічна євроінтеграція, а також входження до Європейської 
зони освіти, орієнтація на «Європу знань» у контексті Болонського процесу [1, 16]. Такий 
перехід має здійснюватися: а) на основі формування нового типу взаємодії між 
викладачами та студентами (по вертикалі) та між самими студентами (по горизонталі); б) 
нових якостей у людей, які бажають отримати вищу освіту. Надзвичайна важливість цих 
двох завдань неодноразово підкреслювалася на заходах, присвячених Болонському 
процесу: під час прийняття Болонської конвенції у Болоньї (1999), на «Конференції 
європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій» у Саламанці (2001), на 
зустрічах європейських міністрів у Празі (2001), Берліні (2003), Бергені (2005) тощо [1].  

Важливі і відповідальні завдання професіонала нового типу, носія загальної та 
мовної культури, можуть бути успішно розв’язані за допомогою застосування 
компетентнісного підходу до навчання у ВНЗ України. Ми вважаємо, що одним із 
найперспективніших шляхів реалізації компетентнісного підходу у педагогічній практиці 
є застосування cучасних педагогічних технологій, в основі яких лежать різні форми, 
методи і методики навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В педагогічній науці активно 
обговорюється проблема вдосконалення системи освіти шляхом застосування 
компетентнісного підходу (Ельконін Б.Д.,  Болотов В.А., Серіков В.В., Петровська Л.А., 
Мітіна Л.М., Волошина М.С., Добутько Т.В., Зимня І.О., Маркова А.К., Овчарук О.В.,  
Тубельський А.М., Татур Ю. Г., Кун Т., Пометун О. І., Олійник Т. О. тощо).  

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки існує чимало теоретичної та 
практичної літератури, у якій розглядається питання залучення педагогічних інновацій до 
навчально-виховного процесу у вищій школі (Дичківська І. М., Кузьмінський А. І., Вовк 
Л. П., Омеляненко В. Л., Щербань П. М., Онкович Г. В., Шеремета П., Каніщенко Г. тощо)  
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Метою дослідження є спроба показати певні можливості реалізації 
компетентнісного підходу до підготовки фахівців у ВНЗ України засобами сучасних 
педагогічних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Завдання, які поставлені перед вітчизняною освітою, 
обумовили переосмислення існуючих, пошук та впровадження нових підходів до 
організації та здійснення навчального процесу у професійних навчальних закладах: 
системного, діяльнісного, розвивального, особистісного, акмеологічного, 
культурологічного, аксіологічного, контекстного, технологічного та інших. 

Не відкидаючи жодного із перерахованих вище підходів та доповнюючи  
традиційний (ЗУНівський, енциклопедичний) підход, який забезпечував засвоєння певного 
масиву інформації; загальне уявлення про способи виконання певної діяльності та 
сформованість загальнопрофесійних умінь, ми пропонуємо активно та систематично 
впроваджувати компетентнісний підхід до педагогічного процесу у ВНЗ.  

На сьогодні у педагогіці вищої школи немає одностайного підходу до розуміння 
цього поняття. З одного боку, компетентність тлумачиться як   «інтеграційне утворення, 
яке не зводиться ні до окремих якостей особистості або їх суми, ні до окремих знань, 
умінь, навичок» [2, 3]. Вона відображає не тільки потенціал, що є у людини, і здатність 
його використовувати, але і породжує нові явища, якості життя і діяльності, дозволяючи 
людині бути успішною [3, 61]. З іншого боку, компетентність – це структурний елемент 
особистості педагога професійної школи, видами якого є соціально-правова, спеціальна, 
персональна компетентність, аутоконпетентність, екстремальна професійна 
компетентність [4, 61]. 

На думку Б. Д. Ельконіна, компетентнісний підхід висуває на перше місце не 
інформованість того, що вчиться, а вміння вирішувати проблеми, що виникають у: 

•  пізнанні і поясненні явищ дійсності; 
•  при освоєнні сучасної техніки та технології; 
•  стосунках людей, в етичних нормах, при оцінюванні власних вчинків; 
•  життєвій практиці при виконанні соціальних ролей; 
•  при орієнтуванні в середовищі проживання, правових нормах і 

адміністративних структурах, споживчих і естетичних цінностях; 
•  ситуації вибору професії і оцінці своєї готовності до навчання в професійному 

навчальному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринку праці; 
•  при необхідності вирішувати власні проблеми: життєвого призначення, вибору 

стилю й способу життя, способів розв’язання конфліктів (Пер. з рос. наш - Ю. П.) [5, 27]. 
Методологічна база для виникнення терміну «компетентнісний підхід» була 

закладена в 50-60 рр. минулого століття, коли американські учені прагнули виробити 
специфікацію до визначення діяльності людини в різних областях виробництва. 
Компетентнісна оцінка діяльності фахівця ґрунтувалася на вимірюванні трьох основних 
виявів його особистості: «знати, робити, бути». Загалом, «у психолого-педагогічній 
літературі поняття «компетентність» отримало широке розповсюдження порівняно 
недавно… наприкінці 1960 – на початку 1970-х років у західній, а наприкінці 1980-х років 
у вітчизняній літературі…» [6, 51].  

Під поняттям «компетентнісний підхід» у сучасній педагогіці розуміють 
спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних, 
над-, міжпредметних), загальногалузевих (сюди ми зараховуємо професійну 
компетентність) та предметних компетентностей особистості [7, 66; 8, 453]. 
«Компетентність має діяльнісний характер узагальнених умінь у поєднанні з предметними 
уміннями і знаннями в конкретних областях» [9, 2]. При цьому слід мати на увазі, що 
кожна ключова компетентність має “проектуватися” на загальногалузеві компетентності, 
які у свою чергу мають «проектуватися» на предметні компетентності (під терміном 
«проектуватися» розуміється таке визначення компетентностей нижчого рівня, щоб вони 
у сукупності забезпечували компетентності вищих рівнів). Разом із тим ключові 
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компетентності не складаються просто з набору відповідних галузевих та предметних 
компетентностей – вони інтегрують галузеві компетентності у складну структурну 
компоненту, у якій елементи пов’язані між собою різноманітними зв’язками та 
відношеннями. 

У свою чергу поняття «компетентність» теоретики педагогіки визначаються як 
«спеціальним шляхом структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і 
ставлень, які набуваються у процесі навчання, що дають змогу людині визначати, тобто 
ідентифікувати і розв’язувати незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні 
для певної сфери діяльності» [8, 449]. Компетентності є актуалізацією, зовнішнім виявом 
компетенції особистості – «внутрішнього, потенційного, прихованого психологічного 
новоутворення (знання, уявлення, програми (алгоритмів) дій, системи цінностей і 
відношень)» [8, 450]. Термін «компетенція» тлумачиться ще й як «коло повноважень якої-
небудь організації, установи або особи» [7, 66]. Ці два визначення, на нашу думку, 
висвітлюють різні аспекти поняття компетенції. З одного боку, це делеговане кимось коло 
діяльності, а з іншого – ті види діяльності, які людина відчуває можливими до реалізації, 
при цьому чітко уявляючи програму майбутніх дій. 

Відомі російські педагоги В.Краєвський і О.Хуторський також розрізняють терміни 
“компетентність” і “компетенція”, пояснюючи, що компетенція в перекладі з латинської 
“competentia” означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, поінформована, 
пізнала їх і має певний досвід. Компетентність у певній галузі – це поєднання відповідних 
знань, досвіду і здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю сферу й 
ефективно діяти в ній [10].  

Різноманітність визначень спостерігається щодо поняття «компетентнісний 
підхід», «компетентність» та «компетенція». Для цього дослідження важливим є 
визначення поняття «компетентність» Дж. Равеном, який у його зміст вкладає специфічну 
здатність людини, необхідну для ефективного виконання конкретної діяльності в певній 
предметній галузі. Ця здатність передбачає наявність у людини таких якостей, рис і 
здатностей: вузькоспеціальні знання; особливого роду предметні навички; способи 
мислення; розуміння відповідальності за свої дії [11, 6].  

Такої думки дотримуються багато науковців, які вважають, що компетентність – це 
міра включення людини в діяльність (Ельконін Б.Д.), діяльнісна характеристика та 
інтегральна якість особистості, яка проявляється в загальній її здатності і готовності до 
діяльності (Селевко Г.К.), здатність до здійснення практичних діяльностей (Хуторськой 
А.В.), досвід самостійної діяльності (Долгова Л.М.), стан адекватного виконання завдання 
(Ландшеер де В.), концепція навчання, яке базується на основі компетентності, таким 
чином концентрується на діях (Аніщенко В.М.) тощо.  

В Україні дослідження питань упровадження компетентнісного підходу в освіту, 
які координує академік АПН О. Савченко, систематизовано у працях професора О. 
Пометун. З формуванням ключових компетентностей фахівця співвідноситься мета 
сучасної освіти, не лише в Україні, а й у світі [8, 448; 9, 66; 12, 404]. До таких, за 
результатами діяльності робочої групи з питань запровадження компетентнісного підходу, 
створеної в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», 
належать: уміння вчитися (навчальна); громадянська; загальнокультурна; компетентність 
з інформаційних та комунікативних технологій; соціальна; підприємницька; 
здоров’язберігаюча [7, 67-68]. 

Ключові, загальногалузеві та предметні компетентності особистості є 
взаємообумовленими та пов’язаними, тому результатом застосування компетентнісного 
підходу, навіть у межах одного курсу, буде формування загальної компетентності людини, 
яка є інтегративною характеристикою особистості та містить такі аспекти: готовність до 
цілепокладання; готовність до дії; готовність до оцінки; готовність до рефлексії [8, 449].  
Така характеристика має бути сформована у процесі навчання і містити знання, вміння, 
стосунки, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості [12].  
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В плані цілеспрямованого формування професійної компетентності у студентів 
ВНЗ суттєвий інтерес представляє її зміст.  

Наприклад, Т.І. Шамова, основними видами професійної компетентності вважає: 
– спеціальну компетентність, пов’язану з безпосередньою професійною діяльністю; 
– соціальну компетентність, яка реалізується у вмінні співробітничати, 

організовувати спільну діяльність колективу на досягнення цілей, брати на себе 
відповідальність за спільні результати; 

– особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, самовдосконалення, 
самореалізації, прагнення до постійного підвищення своєї освітньої компетентності; 

– вміння організувати свою працю; 
– оволодіння лідерськими якостями в сукупності з харизмою [13, 3]. 
На думку Ю.Г. Татура, “…компетентність фахівця з вищою освітою – це проявлені 

ним на практиці прагнення і здатність (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, 
вміння, досвід, особистісні якості тощо) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 
професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи соціальну значимість і особистісну 
відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення” 
[14, 9]. 

Професійна компетентність у посібнику О. І. Гури тлумачиться як єдність 
теоретичної та практичної готовності фахівця до здійснення професійної діяльності [15, 
51].  

Сучасні педагогічні технології та їх застосування у сучасному педагогічному 
процесі, на нашу думку, нерозривно пов’язані із впровадженням в освіту 
компетентнісного підходу у контексті Болонського процесу та у напрямі гуманізації 
освіти.  Формування компетентної особистості, фахівця нового типу, у ВНЗ можливо 
здійснити шляхом залучення у педагогічну практику сучасних навчальних технологій, в 
основі яких лежать конкретні предметні технології, методики та прийоми:  

- інтерактивних (О. Пометун, Л. Пироженко), що передбачають таку 
організацію навчального  процесу, «за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або 
кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він має публічно відзвітуватися, 
або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання» 
[16, 7]. Окремими дидактичними різновидами таких технологій є: кооперативне навчання, 
робота в парах, «мікрофон», мозковий штурм, «броунівський рух», «джиг-со», кейс-
метод, дерево рішень, імітаційні (ігрові) технології, дебати тощо [16].  У інших 
дослідників знаходимо такі методики та технології інтерактивного навчання: «Інтелект-
карта» (асоціативний метод) [17, 370-371], тренінг [18, 93], таксономія Блюма [17, 373-
376; 19, 411] (може використовуватися також у процесі реалізації технології 
диференційованого навчання) та ін. 

- дослідницьких (Д. Трішкін), які припускають, що «особливістю навчально-
дослідницької діяльності студентів є суб’єктивне відкриття ними нових знань шляхом 
індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних ними ж знань і вмінь, уведення їх до 
особистісного пізнавального простору» [20, 455]. 

- диференційованого навчання (М. Фіцула), «спеціально організована навчально-
пізнавальна діяльність, яка з огляду на вікові, індивідуальні особливості суб’єктів учіння, 
соціальний досвід спрямована на оптимальний фізичний, духовний і психічний розвиток 
особистості, засвоєння необхідного обсягу знань, практичних дій за різними навчальними 
планами та програмами» [21, 171].  

- кредитно-модульно-рейтингові технології (П. Сікорський, М. Фіцула) – «модель 
організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій 
навчання та залікових освітні одиниць (залікових кредитів)» [21, 200].  

- інформаційних технологій – використання цих технологій пов’язане передусім із 
«вмінням студентів та викладачів послуговуватися такими сучасними носіями інформації, 
як комп’ютер, а також із вмінням викладачів навчити студентів систематизувати та 
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оцінювати хаотичний потік інформації, який надходить до них з Інтернету та інших 
сучасних джерел інформації» [22, 94-95].  

Висновки. 1. Компетентнісний підхід є сучасним і актуальним напрямом 
досліджень у педагогіці вищої школи не лише в Україні, а й у всьому світі. 

2. Сучасні педагогічні технології та їх застосування у сучасному педагогічному 
процесі, на нашу думку, нерозривно пов’язані із впровадженням в освіту 
компетентнісного підходу. Це пов’язано із розбіжністю у наявному змісті освіти і тими 
вимогами, що постають перед вищою освітою у зв’язку з розвитком суспільства.  

3. Освітні технології: інтерактивні, дослідницькі, диференційованого навчання, 
кредитно-модульна, інформаційна, - які основуються на конкретних дидактичних 
технологіях, моделях та методиках навчання, можуть змінити стосунки між викладачем 
(порадником, консультантом) та студентом (активним учасником пізнавального процесу),  
а також між самими студентами (з позицій взаємодії, співпраці та здорової конкуренції). 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКОМ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена проблемі оптимізації використання словника в  процесі 
навчання іноземній мові. Автор говорить про необхідність розробки сучасних технологій, 
спрямованих на формування навичок використання словника в процесі читання, 
стимуляції інтересу до самостійного читання. 

Упродовж останніх десятиріч потужний розвиток технічних засобів зв'язку та 
мовлення, широке впровадження нових комунікаційних технологій зумовили якісні зміни 
в інформаційній галузі. Книжка дедалі більше витісняється з кола дитячих інтересів. 
Сприймання відео-, кіно- та аудіо версій вимагає від дитини набагато менших розумових і 
психоемоційних зусиль. Це, в свою чергу, призводить до уніфікації, стандартизації 
людської свідомості, деперсоналізації особистості. 

У даному контексті особливої актуальності набуває питання розробки сучасних 
педагогічних технологій, спрямованими на використання сучасної дитячої англомовної 
літератури у навчально-виховному процесі, що знайшло своє відображення у наукових 
дослідженнях: Т.Алієвої, Р.Бєлашової, М.Волочай, О.Дем'янчука, М.Лещенко, 
Л.Ляхоцької, Г.Март'янової, Н.Миропольської,  Д.Ольшанського, Г.Ткачук,  А.Щербо,  
Г.Яблонської та багатьох інших.   

Предметом даного дослідження є проблема  використання словника у процесі 
роботи з дитячою книгою. Читання іншомовної літератури обов’язково передбачає 
користування словником, а відсутність уміння послуговуватись словником зумовлює 
небажання читати англомовні твори самостійно. На практиці, формуванню навичок 
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роботи зі словником приділяється мало уваги. Вміння працювати зі словником передбачає 
знання англомовного алфавіту, транскрипції, умовних символів та розуміння логіки 
укладання словника. Сам процес формування навичок користування словником самі діти 
вважають заскладним та досить нудним, що негативно відбивається на бажанні читати 
англомовні першоджерела. З огляду на це метою нашого дослідження  є розробка 
педагогічних технологій, спрямованих на формування уміння використання словника, які 
вирішували б наступні завдання: 

- використання креативного потенціалу дитини у ході навчання іноземної мови; 
- стимуляція інтересу до подальшого самостійного читання першоджерел; 
- естетичне виховання дитини через залучення до читання художнього тексту.  
З метою вирішення поставлених завдань нами була розроблена педагогічна 

технологія “Казка про Alphabet” (дана технологія повністю наведена у методичному 
посібнику «Педагогічні технології використання сучасної дитячої англомовної літератури 
у процесі навчання молодших школярів», вона використовувалась у ході викладання 
іноземної мови у приватній школі «Чарівний світ» м. Полтава). 

Технологія “Казка про Alphabet” має ряд специфічних рис: 
• поділена на 30 фрагментів, які можуть використовуватись протягом 30 занять з 

іноземної мови у початковій школі; 
• може використовуватись у ході занять з іноземної мови для дітей дошкільних 

закладів; 
• дає певні уявлення про види словників (дуже коротко); 
• має казково-ігрову структуру; 
• побудована на використанні художнього образу у процесі вивчення алфавіту; 
• не потребує ніякої спеціальної підготовки учнів (знання англійської лексики,  

вміння читати чи писати,  знання цифр); 
• вимагає від педагога ряд умінь, таких, як: володіння іноземною мовою, вміння 

користуватися  словником, уміння створити художній образ (за допомогою драматизації, 
пантоміми, образотворчого мистецтва); 

• потребує простих навчальних матеріалів (дошка, крейда, папір, ручка та ножиці); 
• орієнтована на залучення учня до творчого дослідження художнього образу через 

інтерактивність процесу спілкування; 
• не передбачає обов'язкового сидіння дітей за партами; 
• має значення для морального та естетичного виховання учнів; 
• сприяє створенню позитивного настрою під час вивчення іноземної мови; 
• після проведення  фрагментів занять, передбачених даною методикою, діти 

мають вільно перекладати будь-які слова за допомогою словника. 
Наведемо кілька фрагментів (один із перших та один із останніх) педагогічної 

технології «Казка про Alphabet»: 
* Десь-десь, так далеко, що я навіть не знаю – де саме, був собі замок (Castle). 

Називався той Castle «Alphabet» (вчитель малює на дошці замок, квіти, дерева, сонце). 
This is the castle. This is a gate. This is a flag. There are some windows. Навколо замку росли 
гарні-прегарні чарівні квіти (flowers). Декілька дерев (trees). Над замком у ясному небі 
сяяло веселе сонечко (sun).А хто мешкав у тому замку? Вгадайте, будь ласка! (Guess it, 
please!) Я знаю! (I know!) У замку «Alphabet» мешкали літери (letters). Усього їх було 
немало – цілих 26: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Серед них були 
хлопчики і дівчатка. 

А 
Найстаршою з них була А [ei]. Вона любила усі великі та міцні речі. Не любила 

маленьких і тендітних, - тих, що швидко ламаються або губляться. Стояти вона любила, 
склавши ручки свої на грудях і поставивши ніжки на ширину плечей (вчитель показує, як 
стояла А і пропонує усім спробувати так само стати). Голосок вона мала мелодійний і 
співала ось так: [ei-еi-еi, а-а-а, е-е-е] (всі наслідують вчителя). Усі молодші брати і сестри 
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у Alphabetі дослухались до думки А. А ось А, через те, що була найстаршою серед усіх, 
сама себе вважала найрозумнішою і не слухала нікого. Не слухала і не поважала аж 
настільки, що не запам'ятовувала нічиїх імен. До усіх істот А зверталася однаково: “Гей, 
ти!”. Через це усі літери уникали розмов із А:  

кому приємно, 
 коли звертаються до нього 
   так нечемно?  

Z 
*  Z [zed] був найменшим із усіх мешканців Alphabetу ( не рахуючи J). Він мав 

гарного голосочка: [z-z-z-z]. Колись дуже давно (коли Z був зовсім маленьким і не вмів до 
пуття говорити) він намагався мешканцям Alphabetу розповісти, що він стоїть позаду, а 
натомість у нього виходило: «zzet», «zzet». З того самого часу його і стали так називати. Z 
мешкав на самому нижньому поверсі (учитель малює Castle,  на нижньому поверсі Z , а 
далі знизу угору усі літери од Z до А). Над ним мешкала Y. Над Y мешкав Х… 

Z останнім був із letters, 
що жили у Alphabetі. 
* Ось наш Alphabet (вчитель малює Castle). Ніч, горять зорі (stars) над Castle. А ще 

світяться майже усі віконечка. На вікнах немає фіранок (curtains) і видно – де чиє вікно. 
Деякі віконечка не світяться. Чиї віконечка не світяться? Наступного дня було сонечко 
(sun). Не було ніякого storm (бурі). Не було rain (дощу). Лиш злегка дмухнув вітерець і… 
наш Castle впав (був, мабуть, надто високим). На щастя, всі мешканці Alphabetу були 
надворі, отже ніхто не постраждав. Всі letters надзвичайно розхвилювались. Навіть Х 
забув про гроші. Y весь час зтинала ручки до неба і кричала: «Way?». L ледве не вдавився 
цукеркою, а N та О навіть перестали сваритись. Проте, ніхто не плакав. Усі letters 
вирішили зібратись на раду і вирішити, що їм робити надалі. На раді з'ясувались такі 
чудні речі:  

1) усі літери стали приятелювати, самота їм набридла, вони б хотіли мати просторі 
будиночки, розраховані не на одну, а на кілька letters; 

2) не треба більше будувати дуже високий Castle; 
3) у кожної з letter був свій проект будинку, отже вирішили побудувати аж 26 

різних будинків; вони матимуть такий вигляд:A B C D Е F G Н І J К L M N О Р Q R S Т U 
V W Х Y Z.  

Гуртом усі узялися до роботи і виникло ціле місто (city). Будиночки були гарні, 
теплі, багатоповерхові і міцні. Але виникла нова проблема: літери, які не хотіли жити 
окремо, гуртувались у групи (слова). Цих самих слів було більше, ніж будинків (якраз 
стільки, скільки було квартир). І групи letters (слова) ніяк не могли вирішити – де їм 
оселитися. Наприклад, у будинках А В С хотіли оселитись такі слова: arrow, boy, boll, cat, 
cow, apple, bike, boat, cock. Допоможіть їм, будь ласка, обрати оселю. 

(Вчитель пише слова на дошці. Допомагає дітям знайти «оселю»: 
A                           B                      C 
arrow                  boy                   cow 
apple                   bаll                   cock). 
* Але це тільки півбіди. Слова ніяк не можуть вирішити – на якому поверсі їм усім 

треба оселитись. Давайте їм допоможемо! (Учитель наводить приклад, учні далі дають 
вірну відповідь самі, розташовують у алфавітному порядку усі інші запропоновані слова.) 
Знаєте, за останні тисячі років місто значно зросло, але і досі дуже просто там знайти 
будь-яке слово. Треба лише взяти карту цього міста – Dictionary (словник). Вчитель 
демонструє словник (бажано адаптований для дітей)[3:18-42]. 

Алгоритм педагогічної технології “Казка про Alphabet” включає функціонально 
пов’язані етапи: входження в казку, гра в казку, проектуально-імпровізаційний, 
підсумково-мотивуючий етап.  
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На думку багатьох методологів, до використання даної технології у дошкільному 
закладі треба підходити з обережністю : «..розпочинати вивчення англійських літер 
доцільно після того, як діти міцно засвоїли українські букви»[2:105]. 

Варто відзначити, що описана технологія є доступною для вихователів дитячих 
дошкільних закладів з правом проведення занять з іноземної мови, учителів іноземної 
мови, сприяє вивченню алфавіту і дає уявлення про логіку побудови словника і 
розташування лексичного матеріалу, сприяє збагаченню словникового запасу, активізації 
творчих здібностей, стимулює інтерес до читання, розвиває пам'ять, увагу, уяву, 
абстрактне, логічне мислення. Особливої уваги заслуговує мотивуючий етап, з якого 
розпочинається реалізація педагогічної технології. Він може мати  форму невеликої 
казкової розповіді, яка має зацікавити учнів, привернути їхню увагу до теми заняття й 
озброїти необхідними поняттями. Вчитель має вносити у свою розповідь додаткову 
інформацію, створювати власні казки, оповідання, включати до них цікаві факти з історії, 
жарти, неординарні факти, елементи англійського фольклору, адже на думку вітчизняного 
педагога Грудової Н.: «Вивчення історії, географії, звичаїв, традицій, і нарешті культури 
даного народу, носія іноземної мови, є джерелом підвищення інтересу до вивчення 
предмету та потужним стимулюючим фактором процесу виховання одночасно»[1: 171]. 

Особливої ваги упродовж реалізації технглогії набуває вміння вести діалог із 
дитячою аудиторією, щоб кожний відчув себе співучасником того, що відбувається, 
митцем. Важливу роль також відіграє створення та подача  вчителем  певного художнього 
образу, що, у свою чергу, є передумовою творчого сприймання художнього образу 
учнями. 

Використання даної педагогічної технології спрощує початковий етап роботи з 
дитячою англомовною літературою та сприяє кращому засвоєнню іноземної мови взагалі.  

Власне, проблема пошуку шляхів стимуляції дитячого інтересу до читання не 
вичерпується даною роботою, додаткового вивчення потребують питання добору 
першоджерел  та пошуку нових технологій використання сучасної англомовної книжки, 
спрямованих на розвиток дитячої креативності та збагачення соціо-культурної 
компетенції з урахуванням сучасних вітчизняних та зарубіжних інноваційних методів 
використання першоджерел у навчально-виховному процесі. 
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УДК 37.026.9  Рыкова Л.Л. 
 

МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 
В данной статье основное внимание будет уделено процессу познания как 

моделирования, то есть гносеологическим аспектам этого широко распространённого 
инструмента познания. 

Модель и моделирование – многофункциональные понятия в деятельности 
человека, и в частности, в деятельности педагога и исследователя. Важную роль модели 
играют в процессе обучения, как способ отображения реальной действительности и как 
средство общения между исследователями. Тем не менее, наибольшее значение модели и 
моделирование имеют, будучи использованными в процессах исследований, т.е. в 
процессе познания. В данной статье основное внимание будет уделено процессу познания 
как моделирования, то есть гносеологическим аспектам этого широко распространённого 
инструмента познания. Сразу же проведём межу между познанием вообще и научным 
познанием. Человек, не занимающийся научным исследованием, познаёт мир в процессе 
общения с окружающей природой, с людьми, процессами и явлениями, происходящими в 
обществе, и т.д. Поэтому модели в данном случае возникают на базе увиденного и 
услышанного в процессе общения человека со своим внутренним миром, 
представляющим собой симбиоз интуитивных обобщений ранее накопленного опыта, 
существующего в подсознании в виде образных моделей, некоторые из которых уже 
обработаны нейронной системой человека и превратились в точки зрения, а некоторые 
находятся ещё в стадии такой обработки, создавая в подсознании определённый «груз» 
неудовлетворённости. По этой причине образы наблюдаемых процессов, явлений и 
предметов в данном случае «окрашены» индивидуальностью данного человека, т.е. 
зависят от характера, возраста, интеллекта и т.д. конкретного субъекта. В процессе жизни 
человека меняются его образные представления, появляются новые модели в его 
интуиции, но появляются они в результате «обработки» новых впечатлений тем самым 
«процессором» (интуицией), в котором находятся модели, накопленные ранее к данному 
моменту времени. То есть новые модели появляются как результат обработки новых актов 
жизненного опыта с помощью накопленных ранее моделей. Таким образом, «старые» 
модели есть инструмент для получения «новых» моделей. 

Когда же речь идёт о научном познании, происходит целенаправленное 
исследование учёным какого-либо процесса или явления с целью получения информации, 
ранее никому неизвестной. При этом в науке о достоверности новой информации судят 
лишь когда она будет доказана по определённым правилам, которые зачастую имеют 
чисто формальное содержание. Поэтому те интуитивные образные модели, которые, 
конечно же, есть у каждого ученого, должны быть представлены в формализованном виде 
(например, математическом) таким образом, чтобы другие ученые могли проверить 
достоверность данной новой информации. По этой причине в науке новые модели должны 
быть тоже по признанным «формальным» правилам получены с помощью «признанных» 
старых моделей. Таким образом, и здесь «инструментом» для получения новых моделей 
являются «старые» модели и «признанные» в науке правила, которые в строгом смысле 
слова тоже являются моделями. Однако модели в научном познании существенно 
отличаются от тех моделей, которые существуют вне науки, т.е. в процессе 
жизнедеятельности каждого человека. 

Подчеркнём, что в обоих случаях: и в процессе познания мира любым человеком, и 
в научном познании, нет учителя и обучаемого, т.е. речь не идёт о модели как об одном из 
средств обучения – это совершенно разные проблемы, хотя и «пересекаются» в некоторых 
вопросах. 

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих принадлежность моделей к 
средствам познания. При этом обратимся к сфере научного познания, т.к. примеры 
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принадлежности моделей к средствам ненаучного познания созерцаем ежедневно, 
наблюдая, как различные люди делают заключения об увиденном (или услышанном) на 
базе своих точек зрения, своих убеждений, т.е. тех моделей, которые появились как 
результат накопленного ранее опыта. 

Пример 1. Первым шагом на пути изучения микромира было открытие 
молекулярного строения вещества. Этот шаг был сделан французским физиком Ж.Б. 
Перреном в 1906 году. Оказалось, что все вещества состоят из молекул (мельчайших 
частиц, сохраняющих химические свойства вещества), которые непрерывно и хаотически 
движутся. Различные фазовые состояния вещества характеризуются различным 
характером движения молекул. В газах, например, превалирует поступательное движение, 
в жидкостях, по образному выражению Я.И. Френкеля, молекулы ведут «оседло-кочевой» 
образ жизни (т.е. движутся поступательно, периодически останавливаясь в некоторых 
местах, совершая около них колебательное движение), в твёрдых телах превалирует 
касательное движение около положения равновесия. Поставим себя на место 
исследователя состояния газов. Параметрами состояния являются четыре величины: 
масса, объём, температура и давление. Как найти связь между этими четырьмя 
параметрами газа, если нам известно, что молекулы газа в любом сосуде находятся в 
непрерывном хаотическом движении, постоянно сталкиваясь друг с другом, со стенками 
сосуда, меняют направление движения, сохраняя при этом хаотичность, т.е. отсутствие 
преимущественных направлений движения. Если для получения уравнения состояния 
(связи M –массы, V – объёма, P – давления, T – температуры друг с другом) 
воспользоваться одной из механических моделей, например, вторым законом Ньютона, то 
нужно записать этот закон для всех молекул и даже решать полученную систему 
уравнений. Если учесть, что только в моле газа содержится 6,02 ⋅ 1023 молекул, то 
становится понятным, что не только решить, но даже записать эту систему невозможно в 
течение всей человеческой жизни. Предположим, что перед нами легко представляемый, 
например, кубический сосуд с газом, в котором поступательно, но как угодно движутся 
молекулы. Как подступиться к решению поставленной задачи? Реальность легко 
представима, однако совершенно ясно, что без упрощений не удастся «зацепиться» за 
ранее открытые законы, или какие-либо количественные соотношения. Так родилась 
модель, которая в молекулярной физике получила название «идеальный газ». Идеальный 
газ – это газ, молекулы которого места не занимают (собственный объём молекул равен 
нулю) и не взаимодействуют друг с другом. С одной стороны, каждый исследователь 
понимает, что такого не бывает, т.е. это есть некоторая абстракция; с другой стороны, 
если собрать все молекулы воздуха, находящиеся в 1 м3 при нормальных условиях, и 
плотно упаковать их, то они поместятся в литровой банке, а сила взаимодействия между 
молекулами, резко убывающая с увеличением расстояния между ними, тоже оказывается 
ничтожно малой. Другими словами, газ, находящийся в довольно широком диапазоне 
условий, не так уж «далёк» от идеального газа. Существенные несовпадения естественно 
ожидать только при высоких давлениях или низких температурах, когда собственный 
объём молекул сравним с объёмом, занимаемым газом, а расстояния между молекулами 
столь малы, что взаимодействием между ними пренебрегать нельзя. Тем не менее, 
предположим, что нас пока не интересует состояние газа при высоких давлениях или 
низких температурах. Как получить уравнение состояния газа во всех других случаях? 
Модель газа, в которой скорости движения молекул могут иметь всевозможные 
направления, даже в предположении равенства нулю собственного объема молекул и 
отсутствия взаимодействия между молекулами всё же не поддаётся математической 
обработке. Очевидно, что нужен ещё один шаг, упрощающий реальность. Таковым шагом 
явилось предположение, что все молекулы в кубическом сосуде могут перемещаться в 
направлениях, перпендикулярных параллельным граням куба, то есть в трёх взаимно 
перпендикулярных направлениях. При этом естественно предположить, что между 
каждой из трёх параллельных пар граней движутся одинаковое количество молекул, т.е. 
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по 1/3 N, где N – число молекул в сосуде. после этого предположения были легко 
получены уравнения кинетической теории газов как для давления, так и для температуры, 
после чего несложно было написать уравнение состояния, которое в молекулярной физике 
носит название уравнения Менделеева-Клапейрона. Как показал опыт, это уравнение 
хорошо описывает состояние газов при не очень низких температурах и не очень высоких 
давлениях. Тем не менее вопрос о написании уравнения состояния газов при высоких 
давлениях или при низких температурах необходимо было получить, учитывая развитие 
физики космоса и физики высоких давлений. Для получения такого уравнения 
необходимо было ввести в уравнение Менделеева-Клапейрона поправки на собственный 
объём молекул и взаимодействие между молекулами. Это блестяще выполнил 
голландский физик Ван-дер-Ваальс. Уравнение Ван-дер-Ваальса удовлетворительно 
описывает свойства реальных газов, а также некоторые свойства жидкостей. Превращение 
модели Менделеева-Клапейрона в модель Ван-дер-Ваальса является классическим 
примером моделирования как инструмента познания. Ведь без уравнения Менделеева-
Клапейрона невозможно было сразу получить уравнение состояния реальных газов, то 
есть уравнение Ван-дер-Ваальса. Подчеркнём также, что эти два уравнения (две модели) 
являются началом той цепочки, которая существует в молекулярной физике, и каждое 
звено этой цепи есть иллюстрация роли моделей в процессе познания.  

Пример 2. В теоретической механике хорошо известна такая математическая 
абстракция как «материальная точка». Это простейшая модель твердого тела при его 
поступательном движении. Именно эта простейшая модель привела в процессе развития 
механики к более совершенной модели твердого тела, называемой «абсолютно твердым 
телом». В свою очередь уже в молекулярной физике «абсолютно твердое тело» стало 
базовой моделью для создания модели «стандартного линейного тела». Последняя модель 
совершенно неожиданно была использована для создания модели единичной двойниковой 
прослойки в кристалле, что в конце концов «вылилось» в создание современной теории 
двойникования кристаллов [1]. 

В данном примере модели «материальная точка», «абсолютно твердое тело», 
«стандартное линейное тело» также являются начальными звеньями длинной цепи 
моделей в физике конденсированного состояния. В настоящее время замыкают эту 
цепочку дислокационные модели пластичности и сверхпластичности кристаллов. Каждое 
звено в этой цепи является актом получения новой модели на базе усовершенствования 
своей «предшественницы». Данный пример есть ещё одна иллюстрация важности 
моделирования в научном познании. 

Пример 3. Огромную роль в науке играла и играет модель обменного 
взаимодействия. По сути это единый взгляд на природу всех (за исключением 
гравитационного) силовых полей, а также всех устойчивых систем, включая не только 
физические или биологические системы, но и такие системы как семья, общество, 
государство и так далее. Модель обменного взаимодействия по сути направляет усилия  
исследователей на поиски тех обменных элементов, которые «склеивают» электрически 
заряженные тела, намагниченные объекты, электроны в атоме, нуклоны в ядре атомов, 
членов семьи, людей в обществе, государстве и т. д.  Найдены были электрические 
фотоны – появилась теория электрического поля, обнаружение магнитных фотонов легло 
в основу теории магнетизма, открытие мезонов завершило создание теории 
внутриядерных  взаимодействий. В семье обменное взаимодействие заключается в 
наличии всего того, что является общим для супругов. Несомненно, что особое место 
здесь занимают дети, которые «склеивают» семью. Далее можно говорить об общем 
жилье, совместных накоплениях и, что немаловажно, общих интересах, отсутствие 
которых часто является причиной распада семьи подобно распаду ядер атомов при 
дефиците общих мезонов для нуклонов. Можно было бы продолжить аналогичные 
рассуждения, говоря об обществе и государстве, но здесь пришлось бы внедряться в 
политологию, чего не хотелось бы делать на страницах данной работы. 
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Пример 4. Совершенно гениальной моделью была созданная Д. И. Менделеевым 
периодическая система элементов, которая базировалась на повторяемости химических 
свойств элементов и не более того. Эта модель не была теорией, она сначала содержала в 
себе много неточностей, была чисто формальной, т. е. была по сути графом, 
базирующимся на одном приблизительном свойстве. Но без этой формальной модели 
трудно себе представить создание современной теории атомов, «правила» заполнения 
электронами энергетических уровней и подуровней, т. е. современного Периодического 
закона элементов, который предсказал существование ряда новых элементов, которые 
целенаправленно были получены, подтвердив тем самым достоверность теории. 
Периодический закон элементов как модель указал путь для создания моделей диа-, пара- 
и ферромагнетизма. Кроме того, периодический закон способствовал созданию целого 
ряда моделей в современной теории атома (теории валентности, химических реакций, 
теории излучения и поглощения атомами электромагнитной энергии и т. д.). Таким 
образом, в данном примере тоже выстраивается цепочка моделей, начиная от 
менделеевской модели, причём каждая модель имеет свою «предшественницу», без 
которой невозможно было бы её создание. Это ли не яркий пример важности 
моделирования в науке? 

Пример 5. В современной системе образования и в педагогической науке 
существуют три основные модели обучения – пассивная, активная и интерактивная [3, 
c.8]. Как известно, пассивная модель обучения появилась на заре развития образования и 
долгое время преобладала в образовательных системах разных стран. При осуществлении 
этой модели преобладают «классические» методы обучения – лекция-монолог, рассказ, 
объяснение, демонстрация, чтение, репродуктивное повторение и т.п. Уже в 60-х годах 
ХХ столетия Я. Голант [2] выделяет активную и пассивную модели обучения. Активная 
модель возникла на основе пассивной, обогатив её новыми методами, которые 
стимулируют познавательную активность и самостоятельность обучаемых – выполнение 
проблемных и творческих заданий, диалог с преподавателем, конструирование вопросов; 
значительно большее внимание уделяется при этом самостоятельной работе. В настоящее 
время все более широкое распространение получает интерактивная модель обучения, 
которая, не заменяя собой существующие пассивную и активную, обогатила учебный 
процесс новыми формами организации учебной деятельности, что позволяет создать 
комфортные условия обучения, при которых каждый чувствует свою успешность, 
интеллектуальную способность за счёт исключения как доминирования одного участника 
учебного процесса над другим, так и одной мысли над другой. Интерактивная модель 
считается наиболее успешной технологией современного образования, так как 
способствует индивидуализации обучения, деятельностной активизации обучаемых, 
диалоговому взаимодействию между преподавателем и обучаемым, совместному 
решению проблем. При этом ее значимость состоит в возможности реализации 
творческого потенциала каждого участника учебного процесса, их жизненных планов и 
ценностных ориентиров, развитии одаренности, креативности, новаторства, что выступает 
на первый план в современном информационном обществе. Таким образом, и в данном 
примере просматривается цепочка моделей, каждая из которых получается путём 
обогащения предыдущей. 

Можно было бы привести ещё много примеров, когда модель выступает в качестве 
инструмента познания в руках учёного. Достаточно вспомнить такие модели, как 
«точечный заряд», «адиабатический процесс», «линейный осциллятор», «гармонические 
колебания» и так далее. 

Обобщая обсуждение приведенных примеров, можно сделать ряд заключений. 
1. Создание теоретического раздела практически любой науки начинается с 

разработки количественной модели реальности в сколь угодно упрощённом виде. 
2. Процесс развития научного направления всегда представляет собой цепочку 

моделей, каждая из которых получена из своей «предшественницы» путём введения 
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изменений, учитывающих те свойства реальности, которые в предыдущих моделях не 
были учтены. 

3. В связи с тем, что развитие науки можно изобразить графом в виде дерева, одна и 
та же модель может быть предшественницей целого ряда новых моделей, ведущих в 
смежные области знаний (вершина графа может быть началом нескольких ответвлений). 

Кроме моделей, входящих в эволюционную цепочку, то есть моделей, эволюция 
которых приводит к возникновению новых моделей, известную роль в науке играют 
модели-аналоги, которые способствуют развитию некой конкретной модели и не более 
того. Такие модели не являются узлами дерева-графа конкретной научной области. Тем не 
менее, моделями-аналогами часто пользуются учёные для чёткости интуитивного 
отображения основных свойств данной модели. Как правило, модели-аналоги возникают 
даже не в смежных, а в совершенно различных областях знаний. Так, часто сравнивают 
скопления людей в теории очередей со скоплениями электрических зарядов в 
электродинамике. Здесь есть похожие математические модели. Сходные модели имеются 
в теории механических колебаний и в теории электромагнитных колебаний, несмотря на 
совершенно различную их природу. 

В заключение хотелось бы отметить, что довольно часто учёные сталкиваются с 
так называемыми «тупиковыми» моделями, эволюция которых ни к чему не приводит. 
Таковыми являются, например, модель теплового эфира и модель бесконечной вселенной. 
«Тупиковые» модели имеют характерные свойства, изучение которых представляет 
большой интерес, но об этом подробно автор намерен остановиться в следующих работах. 
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ГУМАНІТАРНІ ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ 
Гуманітарна освіта є найбільш динамічною сферою вищої технічної освіти, тому 

що її предмет – суспільство у всіх своїх проявах розвивається швидше, ніж природа, що 
становить предмет природничонаукової освіти. 

Постановка проблеми. Починаючи з XIX століття під впливом науково-технічної 
революції математичне, технічне та спеціальне знання поступово зайняло провідні позиції 
в загальноінженерній підготовці. Водночас стає очевидним, що науково-технічний 
розвиток та пов’язані з ним тенденції переходу до наукоємного виробництва потребують 
більш повної відповідності освітнього процесу природі мислення людини. Все в більшій 
мірі навчаємий повинен вміти самостійно включати до системи своєї діяльності 
зростаючий потік інформації, до того ж не тільки суто професійної, але й прямо не 
пов’язаної з професією (корисної для фахівця або ж суто інтересної). Оптимальною та 
адекватною новим реаліям може бути модель професіонала-універсала, який також 
володіє гуманітарними знаннями. Присутня гостра необхідність в організації глибокої та 
всесторонньої взаємодії культури та освіти, переорієнтації освіти на 
культурноцентристську парадігму, формування гуманітарного освітнього середовища у 
вищій технічній школі може бути усунута шляхом практичної реалізації моделі освіти, де 
глибока професійна підготовка поєднує елементи технічної та гуманітарної. Гуманітарне 
знання об’єктивно закладене в технічному знанні, тому що озброює майбутнього 
спеціаліста умінням взаємодіяти з динамічним світом професійного труда на шляху 



 237 

розвитку професійної компетенції, здатності до повсякденного та професійного 
спілкування, рефлексії, саморозвитка. 

Сучасну лінію реформування професійної освіти можна угледіти в проявах 
інтегративних тенденцій в розвитку освітньої системи, синтезі гуманітарного та 
технічного знання. Перший шлях гуманізації та гуманітаризації технічного знання полягає 
в збільшенні числа учбових дисциплін гуманітарного циклу. Другий шлях – в інтегруванні 
гуманітарних та технічних знань, переносі сенсу гуманітарних понять на конкретні 
ситуаціі при вивченні технічних дисциплін. В рішенні розглядаємої проблеми важливе 
значення має створення гуманітарного освітнього середовища у вищому технічному 
закладі.  

Аналіз останніх досліджень. Сутність проблеми гуманітарної освіти, як нового 
етапу педагогічного мислення, досліджують сучасні вітчизняні вчені: Г.О.Бал, І.Д.Бех, 
С.У.Гончаренко, С.І.Дичковський, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєва та 
ін.  

Гуманітарний підхід до освіти вони розглядають як важливий методологічний 
принцип, основу якого складає створення умов для оптимальної діяльності студентів, які 
стимулюють їхній рух у напрямі самовдосконалення, самоактуалізації, розкриття 
внутрішніх можливостей.  

На цей час виникла проблема підготовки спеціалістів широкого профілю, які вільно 
володіють знаннями з суміжних галузей і здатністю розумно застосовувати могутні 
технічні засоби та заздалегідь передбачати можливі форс-мажорні ситуаціі [2].  

Формування цілей статті. У теперішній час у наявності суттєві фактори, які 
спонукають до зрушення від традиційного підходу в професійній освіті до інтегративного. 
Упроваджуючи поняття інтегративного підходу в освіті, ми отримуємо можливість 
описати інтегральну характеристику особи, в якій ураховуються не лише знання, вміння 
та навички, але й мотивація до діяльності, практичний досвід, необхідний рівень розвитку 
інтелекту, особистісні якості студента-інженера, а також ступінь засвоєння ним 
культурних та етичних норм, рівень формування професійної комунікації.  

Інтегративний підхід формує результати освіти не за термінологією знань-вмінь-
навичок, а як готовність випускника (а також ступінь цієї готовності) виконувати 
професійну діяльність, взяту в своїй синтетичній складності. Підсумкова професійна 
компетенція спеціаліста повинна включати когнітивний, функціональний, особистісний та 
етичний аспекти. 

Образ спеціаліста відповідної кваліфікації також поєднує такі якості, як 
прихильність професійній та загальнолюдській етиці, відповідну культуру мислення, 
здатність приймати рішення та нести за них відповідальність перед суспільством, 
готовність діяти у мультикультурному просторі і т. ін. Проектування освітнього стандарту 
з точки зору інтегративного підходу означає, зокрема, визначення структури компетенції, 
яка дасть змогу уявити результат освіти у вигляді системного та цілісного образа. 

Інтегративний підхід дозволяє збудувати крізну модель спеціаліста, яка узгоджує 
між собою інтереси особистості та суспільства. В зв’язку з цим, суттєво змінюється роль 
та сутність гуманітарної підготовки у технічному вузі. Вона виступає як базова по 
відношенню до професійної підготовки, оскільки сприяє розвитку особистості студента-
інженера, набуванню необхідних якостей інтелекта, формуванню культурної 
толерантності та загальнолюдської етики.  

В основу формування мотивації студентів до вивчення гуманітарних дисциплін 
повинні бути покладені принципи особистісно-орієнтованої технології, яка забезпечує 
самоактуалізацію особистості в процесі професійного становлення майбутнього 
спеціаліста, зокрема: 

- цілестворюючий, зумовлюючий проектування педагогічного процесу залежно від 
індивідуально-орієнтованих потреб його учасників; 
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- методичний, передбачаючий здійснення відбору змісту, методів, форм та засобів 
учбового матеріалу на основі закономірностей дидактичної інтеграції;  

- розвиваючий, сприяючий самоактуалізації, самоосвіті та самонавчанню студентів-
інженерів; 

- контролюючий, включаючий студентів у модель педагогічного керування своєю 
учбово-пізнавальною діяльністю.  

Аналіз літературних даних за проблемою, яка нас цікавить, свідчить про те, що 
гуманітарно-орієнтована модель вищої технічної освіти є недостатньо розробленою з 
точки зору її практичного втілення в структурі учбового процесу.  

За результатами аналізу існуючих технологій навчання студентів вищих учбових 
технічних закладів, нами виділено проблему формування гуманітарної освіти в системі 
загальноінженерної підготовки, яка обумовлена цілою низкою труднощів: 

- недостатнім рівнем довузівської гуманітарної підготовки абітурієнтів;  
- відсутністю в системі вищої технічної освіти чіткої програми гуманітарної 

підготовки; 
- відсутністю в учбових планах вузів дисциплін, інтегруючих гуманітарне та 

технічне знання; 
- недостатнім використанням в практиці вузу інноваційних освітніх технологій, 

активних методів навчання по освоєнню гуманітарного освітнього простору; 
- недостатнє знання викладачами сутності та закономірностей дидактичної 

інтегрології та невміння використовувати теоретичні та методичні основи інтегративного 
навчання в своїй професійно-творчій діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів повинна сполучатися з формуванням 
їх гуманітарної культури, із затвердженням гуманістичних пріоритетів в свідомості. 
Процес духовного розвитку студентів в великій мірі залежить від їх пізнавальної 
активності, яка в значній мірі може реалізуватися в умовах інтегративного гуманітарного 
освітнього середовища. В нашому розумінні гуманітарне освітнє середовище – це 
сукупність соціальних структур, методик, технологій, цінностей та принципів, 
створюючих особливе освітнє середовище, яке взаємодіє з особистістю, формує її 
професійну та світоглядську культуру. Своєрідною якістю гуманітарного середовища є 
його багатоаспектність. Вельми позитивну роль тут може зіграти система підготовки 
студентів до професійної комунікації, яка призводить до практичних вмінь використання 
теоретичного матеріалу в реальному досвіді людського спілкування, зсовує центр 
важкості від змісту до результатів, формує готовність майбутніх інженерів до публічних 
виступів, до роботи в якості керівника, перекладача, референта і т. ін. Сьогодні здатність 
до професійної комунікації розглядається як система внутрішніх ресурсів, необхідних для 
побудови ефективної комунікації в певному колі ситуацій особистісної взаємодії. В 
процесі комунікації забезпечується єдність людей, здійснюється їх об’єднання, 
налагоджується взаєморозуміння та узгодженість дій, вчинків, поведінки, формуються 
якості особистості. 

В зв’язку з цим, зростає важливість оволодіння знанням іноземних мов, яке 
необхідне для розуміння спеціальної літератури із закордонних джерел, постійного 
спілкування з бізнесменами в нашій країні, де з’явилися сотні та тисячі спільних 
підприємств, та за її кордонами, в сфері міжнародних відносин.  

Невід’ємним елементом кваліфікації спеціаліста стає знання ділового та 
професійного міжнародного етикету, методів роботи закордонних спеціалістів, науково-
технічної та соціально-економічної ситуації в суспільстві.  

В учбових планах вузів повинно відводитися більше місця комунікативним 
дисциплінам. Питання про формування готовності студентів до професійної комунікації 
набуває все більшу актуальність. Зауважимо, що процес набування комунікативних вмінь 
можливий лише за умов дотримання принципів системності та структурної гнучкості при 
відборі учбового матеріалу в рамках блоку гуманітарних та професійно формуючих 
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дисциплін. Особлива роль в формуванні готовності студентів до професійної комунікації 
належить предметам гуманітарного циклу.  

Виклад основного матеріалу. Гуманістично орієнтована модель загальноінженерної 
підготовки чинить вплив на всі ланки освітнього процесу та сприяє більш ефективному їх 
функціонуванню. Ця модель передбачає інтегративну єдність усіх циклів дисциплін, які 
викладають у вищій технічній школі. За своїм змістом вона становить собою систему 
цілеспрямованих дій на формування особистісних професійних якостей студента-
інженера. Модель також ураховує соціальне замовлення суспільства на 
висококваліфікованого спеціаліста з фундаментальною гуманітарною підготовкою.  

Головними принципами, які інтегрують усіх учасників освітнього процесу, є: 
єдність процесуальної та змістовної сторін навчання; інтегративний підхід до 
загальноінженерної підготовки з урахуванням варіантності та інваріантності окремої 
спеціальності; професійна доцільність; професійне самовизначення; особистісний 
принцип, який враховує індивідуальну траєкторію навчаємих; індивідуалізація навчання; 
самопізнання та саморозвиток.  

Гуманістично орієнтована модель загальноінженерної підготовки передбачає 
формування у студентів професійних якостей особистості, необхідних спеціалісту певного 
профілю. Домінуючою якістю є система загальних та спеціальних знань, вмінь та навичок, 
які дозволяють виконувати професійну діяльність.  

Гуманітаризація закликана вирішувати  взаємопов’язані задачі учбово-
виховального процесу: по-перше, здійснювати комплексне поєднання та взаємодію 
природничонаукової, технічної та гуманітарної освіти як сукупності цілісних знань про 
людину; по-друге, створити гуманітарні основи інтелігентності та духовності студентства 
шляхом перебудови системи виховання та самовиховання молоді; по-третє, перетворити 
науково-технічне та інженерне мислення в інтелектуально-образне, гуманно-суспільне 
мислення, вільне від технократизму.  

Гуманізація та гуманітаризація – дві взаємопов’язані сторони єдиного процесу 
підготовки спеціалістів. Перша дає методологічне та теоретичне обґрунтування шляхів 
формування особистості спеціаліста. Друга забезпечує втілення цих ідей до життя [4].   

Особливе місце в гуманітарному освітньому середовищі займає дидактична 
система за навчанням іноземним мовам. Розвиток професійних комунікативних вмінь 
майбутніх інженерів пов’язано з пізнанням студентами загальних та окремих 
закономірностей використання мови в повсякденному мовному спілкуванні, оволодінні 
рідною та іноземною мовами, які полягають в основу професійної комунікації, 
удосконаленні у студентів навичок практичного володіння мовними дисциплінами в 
різних ситуаціях мовного спілкування. Проте, існує ряд гуманітарних дисциплін, які 
також безпосередньо націлені на формування комунікативних вмінь студентів. Ми 
вважаємо, що для досягнення найкращих результатів необхідно систематично 
упроваджувати в учбовий процес предмети та спецкурси, які формують комунікативні 
вміння. До них відносимо риторику, культуру, етику спілкування, психологію управління 
та ін.  

Система навчання професійній комунікації потребує створення у вузі спеціального 
професійно-орієнтованого навчального середовища, яке сприяє поступовому розвитку 
інформаційної взаємодії між студентами та викладачами на основі використання сучасних 
технологій навчання.  

Професійна комунікація стає вирішальним фактором високої ефективності праці 
майбутнього спеціаліста, оскільки передбачає не тільки оволодіння випускником вузу 
комплексом міждисциплінарних знань, навичок та вмінь, але й формування особистих 
якостей, які забезпечують успішне виконання задач професійної діяльності та комфортне 
функціонування в умовах інформаційного суспільства.   
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Важливим моментом також є створення викладачами спеціального професійно-
орієнтованого середовища, яке дає можливість в рамках інтеграції учбових дисциплін 
організувати педагогічну взаємодію зі студентами для досягнення дидактичних цілей.  

Гарною основою для оптимізації гуманітарної підготовки в технічному вузі може 
бути розроблена нами блок-схема її змісту в рамках гуманістично-орієнтованої 
загальноінженерної підготовки. В скороченому вигляді вона є такою: 

Найменування 
етапів 

Роки 
навчання 

Системоформуючий 
фактор 

Стисла характеристика 
етапу 

I етап формування 
знань 

1-2 Знання з основ 
гуманітарних дисциплін 

Етапом передбачено 
засвоєння основ 
гуманітарних наук, 
формування основних 
гуманітарних понять, 
розвиток розумової 
діяльності, здатності до 
аналізу та синтезу. 
Використання 
традиційних засобів, 
форм та методів 
навчання. 

II етап формування 
вмінь 

3 Вміння використовувати 
інтегровані знання 
гуманітарних та 
технічних дисциплін 

Етап спрямований на 
оволодіння 
міждисциплінарними 
вміннями, передбачає 
єдність змістовної та 
процесуальної сторін 
учбового процесу, 
використання 
комплексних 
інтегрованих 
організаційних форм 
(рольових, ділових ігор, 
case-метод, метод 
проектів, інноваційні 
технології). 

III етап формування 
професійно значних 
вмінь в умовах 
інтеграції освіти 

3-4 Подальше 
удосконалення вмінь 
використання 
інтегративних знань 

Етапом передбачено 
формування цілісної 
загальноінженерної 
підготовки з урахуванням 
гуманітарної складової. 
Формування здібностей 
до оперування 
інтегрованими знаннями.  
Формування особистості 
професіонала-гуманіста. 

IV етап формування 
творчого ставлення 

до своєї 
професійної 
діяльності 

5 Творче використання 
інтегративних знань в 
самостійній професійній 
діяльності 

Етапом передбачено 
оволодіння засобами 
інтеграції теоретичних та 
практичних 
міждисциплінарних 
знань. Формує навички 
науково-дослідницької 
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роботи, вміння вести 
професійну комунікацію, 
професійно значні якості, 
розвиває здібності до 
ведення діалогу культур. 

 
Висновки. Отже, ми вважаємо, що одним з головних шляхів подолання кризи 

сучасної вищої технічної освіти є підвищення ефективності гуманітарної підготовки 
конкурентно-спроможних спеціалістів, соціально захищених якістю та професійними 
можливостями своєї освіти, а також особистісно підготованих до роботи в умовах, які 
постійно змінюються.  

Гуманітаризація та гуманізація як новітній напрямок роботи технічних вузів не без 
труднощів упроваджується до життя. Не тільки технократизм є перешкодою на його 
шляху, але й жорсткі рамки організації учбового процесу, його слабка матеріально-
технічна база. Проте, формування високої гуманітарної культури майбутніх спеціалістів є 
велінням часу.   
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ 

Зростаючий інтерес до іноземної мови як навчальної дисципліни в сучасному 
суспільстві, яке прагне до встановлення міжнародних контактів в різних сферах 
діяльності людини сприяє підвищенню ролі професійної спрямованості в процесі навчання 
іноземних мов в педагогічному вузі про, що піде мова у даної статті  

Виникає необхідність формувати у навчальному процесі багатомовну особистість, 
що увібрала в себе цінності своєї рідної та  іншомовної культур і яка є готовою до 
міжкультурної комунікації. На сучасному етапі вирішального значення набуває той факт, 
що майбутній вчитель повинен володіти іноземною мовою як засобом міжкультурної 
комунікації, що передбачає необхідність формування у нього лінгвокраїнознавчої 
компетенції, що є невід'ємною частиною професійної комунікативної компетенції вчителя 
іноземної мови. Вважаємо, що компетентність – це складне особистісне утворення, що 
складається зі знань, умінь і навичок, які дозволяють особистості ефективно 
функціонувати в певній діяльності. Компетенція – це знання, вміння та навички з галузей 
лінгвістики (мовна компетенція, мовленнєва компетенція, соціокультурна та 
соціолінгвістична компетенції, стратегічна та дискурсивна компетенції). 

Комунікативна здатність людини грунтується на таких компетенціях:  
•  мовленнєва (розуміння, говоріння, письмо); 
•  мовна (знання фонетики, графіки, орфографії, лексики, граматики); 
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•  дискурсивна (комунікативні вміння, пов’язані з умовами реалізації окремих 
мовленнєвих функцій із застосуванням адекватних мовних моделей-зразків); 

•  соціокультурна та соціолінгвістична (знання, уміння використовувати у 
спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні і соціолінгвістичні реалії); 

•  стратегічна (розвиток здатності учнів до самостійного навчання і 
самовдосконалення, бажання спілкуватися, слухати, розуміти інших, адекватної оцінки та 
самооцінки). 

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенції (sociocultural and sociolinguistic 
competence) – це знання, уміння використовувати у спілкуванні та пізнанні іншомовні 
соціокультурні і соціолінгвістичні реалії. В свою чергу, соціокультурну компетенцію 
можна розділити на країнознавчу компетенцію, тобто знання про культуру країни, мова 
якої вивчається (знання історії, географії, економіки, державного устрою, традицій) та 
лінгвокраїнознавчу компетенцію. Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння 
майбутніми вчителями особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв 
мови в певних ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість у студентів 
цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє 
асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що і носій мови, і досягти у такий 
спосіб повноцінної комунікації. 

Визнання ідей щодо вивчення мови і культури призвело до широкого зацікавлення 
навчальною дисципліною “Країнознавство” та “Лінгвокраїнознавство”. Предметом 
країнознавства стали відомості про природу, географічне положення країни, мова якої 
вивчається, її населення, господарство, політику, історію і культуру. Уточнимо, що 
країнознавство часто викладається рідною мовою. Акцент робиться на засвоєння 
студентами історичних, географічних і інших фактів.  

В основу міжкультурної комунікації покладена ідея взаємодії і взаємовпливу 
культур при збереженні самобутності кожного культурного комуніканта. В процесі 
міжкультурного спілкування формується нова мовна особистість – активний посередник 
між культурами. При здійсненні міжкультурної комунікації великого значення набувають 
фонові знання. При цьому потрібно відмітити, що фонові знання сучасних студентів 
невеликі. Головне джерело відомостей для них сьогодні - телевізор і комп'ютер. Виникає 
парадоксальна ситуація: при доступності інформаційних джерел молодь не знає багато з 
того, без чого культурна людина не може існувати. Лінгвокраєзнавчі знання тісно 
пов’язані з фоновими знаннями. Наприклад, “Kennedy” не просто ім'я, а й цикл 
американської історії. При звучанні цього слова в асоціативному ряді пам'яті гарно 
інформованого комуніканта виникають і “клан Кеннеді”, з якого вийшли декілька 
претендентів на Білий Дім, і “карибский кризи”, і привабливі зображення найкрасивіших 
жінок - Жаклін Кеннеді і Мерелін Монро. Але, на жаль, для багатьох сучасних студентів 
“Kennedy” не більше ніж поєднання фонем - їхні фонові знання не асоціюють це ім'я ані з 
ким і ані з чим. В цьому зв'язку американські вчені говорять про так названу «нову 
безграмотність», до якої схильні все більше число молодих американців. Потрібно 
визнати, що і серед майбутніх фахівців відсоток “безграмотних” з кожним роком росте. 

При реалізацїї міжкультурних контактів важливо враховувати ступінь 
міжкультурної компетентності партнера по діалогу. Виділяють шість рівнів володіння 
іноземною мовою: 1) Breakthrough (інтродуктивний рівень). Він відповідає тому, що 
Уілкінс (Wilkins) у своїй праці 1978 року назвав „Формальним володінням”, а Трім (Trim) 
у тій самій публікації – „Introductory” (“Відкриття”); 2) Waystage (середній рівень або 
„виживання” ), який відображає специфікацію змісту Ради Європи; 3) Threshold (рубіжний 
рівень), який також відбиває специфіку змісту Ради Європи; 4) Vantage (просунутий 
рівень), який відображає третю специфікацію змісту Ради Європи. Цей рівень визначено 
Уілкінсом як “Обмежена операційна компетенція”, а Трімом як “адекватна реакція в 
поточних ситуаціях”; 5) Effective Operational Proficiency (ефективна операційна 
компетенція або автономний рівень), названий Трімом „Ефективним 
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володінням/компетенцією” та Уілкінсом “Адекватною операційною компетенцією”. Він 
представляє просунутий рівень компетенції, бажаний для більш складних видів роботи та 
навчальних завдань; 6) Mastery (Трім: “глобальне володіння”; Уілкінс “глобальна 
операційна компетенція”). В свою чергу, виділяють чотири рівні міжкультурної 
компетентності: “рівень виживання”; “ рівень входження в іншомовну культуру”, що 
передбачає достатньо стійкі і глибокі знання лінгвокраєзнавчого характеру; “рівень 
привласнення”, коли представник іншомовної культури починає усвідомлювати культуру 
різних країн; і “рівень злиття первинної і вторинної мовної особистості”. В процесі 
вивчення курсу лінгвокраїнознавства найбільш вірогідним і бажаним є досягнення 
студентом другого рівня міжкультурної компетенції. 

Оскільки культура тісно пов'язана з національним менталітетом, національною 
самоідентифікацією її носія, то при акті міжкультурної комунікації завжди присутнє 
співставлення національних культур як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. 
Принаймні, це твердження є справедливим на першому і другому рівнях компетенції.  

На сучасному етапі більш перспективним представляється підхід, коли оволодіння 
іншомовною культурою відбувається засобами іноземної мови і в процесі її вивчення. В 
цьому випадку студенти не просто пасивно засвоюють певні відомості про країну мови, 
що вивчається, а активно беруть участь в процесі пізнання реалій країни, розвиваючись як 
суб'єкти діалогу культур. У такому підході безпосередньо через використання іноземної 
мови студенти опановують вербальними і невербальними моделями поведінки, 
загальновизнаними в іншій лінгвокультурній спільноті, усвідомлюють національно-
специфічні особливості сприйняття світу носіями мови, що в цілому призводить до 
формування умінь міжкультурного спілкування. Першу спробу визначити специфічні 
особливості процесу інтегрованого вивчення мови і культури у вітчизняній науці зробили 
Є.М. Верещагін і В.Г. Костомаров, розробивши основні положення лінгвокраїнознавчого 
підходу до вивчення мов [1]. Становлення і розвиток лінгвокраїнознавства зіграло 
важливу роль не тільки в методиці викладання російської мови іноземцям, але і 
послужило поштовхом для розвитку в цьому напрямі методики викладання іноземних 
мов. Це знайшло відображення й у переосмисленні цілей навчання іноземної мови, 
оновленні змісту навчання, невід'ємною частиною якого став культурний компонент. 
Лінгвокраїнознавчий підхід дозволив віддзеркалити національну культуру в мовних 
одиницях, в методичних цілях і створити нові практичні матеріали для викладання 
іноземної мови. Всі вони спрямовані на досягнення однієї мети – підготувати майбутніх 
фахівців до повноцінної міжкультурної комунікації засобами лінгвістичних, 
соціокультурних, культурознавчих і лінгводидактичних знань і вмінь. 

З метою формування та вдосконалення лінгвокраїнознавчої компетенції вчителя 
іноземної мови важливим є вивчення і врахування в навчальному процесі особливостей 
національно-специфічного сприйняття світу, особливостей національних характерів носіїв 
мови, що проявляються в їх вербальній і невербальній поведінці і можуть призвести до 
порушення комунікації в ситуаціях міжкультурного спілкування. Культурні традиції 
України і Великобританії мають між собою багато загального, оскільки знаходяться в 
рамках європейської цивілізації і їх зв'язують політичні, економічні і культурні відносини.  

Навчання іноземної мови відбувається в специфічних умовах взаємодії двох мов і 
культур, що дозволяє говорити про явища полілінгвізму і полікультуризму. Під 
полілінгвізмом розуміють «здатність людини використовувати дві й більш мови як засіб 
комунікації в більшості ситуацій і здатність переключатися з однієї мови на іншу у разі 
необхідності», полікультуризм представляє собою «здатність людини діяти відповідно до 
норм і правил, встановленими у певній культурній спільності, і здатність переключатися 
на інші моделі поведінки у разі необхідності» [3]. Виходячи з того, що засвоєння 
іноземної мови і культури відбувається в умовах полілінгвізму і полікультуризму, 
потрібно чекати інтерференції різних картин світу й змішування моделей поведінки в 
ситуаціях міжкультурної комунікації. В навчальному процесі виникає необхідність в 
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прогнозуванні вірогідних помилок мовної і немовної поведінки студентів і розробці 
спеціальних прийомів, що формують у студентів механізм переключення з однієї моделі 
поведінки на іншу.  

Як зазначає Ю.Н. Караулов, 1987, процес формування лінгвокраїнознавчої 
компетенції включає:   

1) формування у студентів певного запасу фонових знань, що складають основу 
міжкультурного спілкування; 

2) оволодіння студентами визначеним лінгвокраїнознавчим мінімумом, тобто 
лексичними одиницями, в яких вербалізуються іншокультурні концепти; 

3) оволодіння студентами певними вербальними і невербальними моделями 
поведінки в ситуаціях міжкультурної комунікації [2].  

Основу лінгвокраєзнавчої компетенції вчителя іноземної мови складають фонові 
знання. Структура фонових знань у навчальному процесу складається з: а) інформаційної 
культури (історичних, географічних, економічних фактів, інформації про соціальні 
інститути, відомостей про повсякденне життя і т. ін.); б) культурних цінностей 
(літератури, живопису, кіно, театру, засобів масової інформації і т. ін.); в) поведінкової 
культури (норм вербального і невербального спілкування, загальноприйнятій в кожній 
лінгвокультурній спільноті).  

Під професіонально спрямованим формуванням лінгвокраїнознавчої компетенції у 
педагогічних закладах освіти розуміється:    

1) формування в ході професіонально орієнтованого вивчення мови комплексу 
лінгвокраїнознавчих знань, умінь і навиків як невід'ємної частини комунікативної 
компетенції неавтентичної мовно-культурної особистості в ситуаціях міжкультурного 
спілкування;  

2) формування професійно-педагогічних лінгвокраїнознавчих умінь, що 
забезпечують вчителю можливість навчати іноземної мови як засобу міжкультурного 
спілкування.  

Під лінгвокраїнознавчою компетенцією учителя іноземної мови ми розуміємо 
комплекс специфічних лінгвокраїнознавчих знань, умінь і навиків, що забезпечують 
повноцінну комунікацію в ситуаціях міжкультурного спілкування, а також комплекс 
професійно-педагогічних умінь, що дозволяють вчителю найбільш ефективно навчати 
іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації.  

Основою для організації професійно спрямованого навчання іноземної мови в 
педагогічному вузі функціональна структура педагогічної діяльності вчителя іноземної 
мови. Так, комунікативно-навчальна функція забезпечується наступними 
лінгвокраїнознавчими уміннями:  1) орієнтувати студентів щодо зв'язку між мовою і 
культурою країни мова, якої вивчається, особливостями прояву національної специфіки в 
соціокультурній поведінці її представників; 2) орієнтувати студентів щодо рис схожості і 
відмінності в культурах рідної і країни, мова якої вивчається; 3) створити засобами 
іноземної мови внутрішньої потреби у студентів користуватися іноземною мовою як 
засобом спілкування в ситуаціях опосередкованої і безпосередньої міжкультурної 
комунікації: а) шляхом включення автентичних матеріалів (текстів, віршів, пісень, 
відеоматеріалів і т. ін.) в процес вивчення іноземної мови; б) шляхом використання 
активних форм навчання (проблемних завдань, рольових ігор соціокультурного 
спрямовання), що сприяють більш ефективному засвоєнню особливостей іншомовної 
культури; в) шляхом залучення тих, хто вчаться до участі в різних видах позакласної 
роботи (лінгвокраїнознавчі вікторини і конкурси, листування із зарубіжним другом і т. 
ін.).  

Виходячи із специфіки умов навчання іноземної мови і завдань соціокультурного 
спрямування навчального процесу, виділимо основні принципи, на яких базується 
організація процесу навчання в педагогічному вузі: 1) культурно-країнознавча 
спрямованість; 2) професійна спрямованість навчального процесу; 3) комунікативна 
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спрямованість; 4) особистісно-діяльнісне спрямування навчання, 7) інтенсивна 
інтелектуалізація навчальної діяльності студентів; 8) інтенсифікація процесу навчання.  

Тож, студентам, а особливо майбутнім фахівцям з іноземної мови, які вивчають і 
мову, і культуру і лінгвокраєзнавчі реалії представників іншомовного соціуму необхідно 
створювати єдиний простір, в якому вони розвиваються, навчаються і спілкуються. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 

В умовах активного впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній 
процес особливо гостро постає проблема підготовки майбутніх учителів освітнього 
закладу до використання інформаційних, комунікаційних та Інтернет-технологій у 
власній професійній діяльності.  

На шляху її вирішення ми стикаємося із проблемами економічного, 
організаційного, педагогічного, методичного та психологічного характеру. Сучасні 
інформаційні ресурси допомагають майбутньому вчителю по-новому побудувати свою 
професійну діяльність. Значно менше усвідомлена проблема формування у майбутніх 
учителів набору професійних компетенцій, які необхідні для ефективної роботи в новітніх 
умовах. 

Сутність, зокрема інформаційної компетенції майбутнього педагога, її 
визначальних складових є предметом сучасних спеціальних досліджень Н. Баловсяк, 
І. Васильєвої, Д. Галустян, О. Дахіна, Ю. Дорошенко, В. Дуднікова, Л. Зав’ялової, 
І. Злотнікової, О. Іванової, С. Коврової, М. Корпусової, Н. Насирової, А. Оробінського, 
О. Федорчук, Л. Фішман, А. Хуторського та ін. 

Проблеми побудови системи підготовки вчителів до використання інформаційних 
технологій розглядаються у працях М. І. Жалдака, Н.В. Молоткова, Н.Д. Солопової, 
С. А. Ракова та ін. Загальноосвітні, професійно-прикладні аспекти навчання інформатики 
в педагогічному вищому навчальному закладі висвітлюються в дослідженнях 
А. А. Абдукадирова, А. Л. Денисової, С. І. Машбиця, Є. І. Кузнєцова та ін. 

Постановка завдання. Майбутній учитель повинен бути готовий повноцінно 
реалізувати основні ідеї компетентнісного підходу, закладені в змісті освіти: 

•  розуміти та усвідомлювати сутність змін, що відбуваються, у змісті навчання та 
способах діяльності учнів; 

•  володіти ключовими компетенціями в галузі інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій;  

•  бути готовим використовувати апарат інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій у своїй педагогічній діяльності (мати базову професійну 
інформаційно-технологічну компетенцію); 

•  бути готовим до формування інформаційно-технологічної компетенції учнів у 
процесі навчання різним предметам (мати спеціальну професійну інформаційно-
технологічну компетенцію). 

Нами розроблено педагогічну модель формування інформаційно-технологічної 
компетенції майбутнього вчителя в умовах інформатизації освітнього процесу, що 
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традиційно включає мету та завдання, функції, показники результативності формування, 
зміст діяльності поетапно, методи та організаційні форми (див. рис. 1.1.). 

Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у 
навчальному процесі педагогічного університету передбачає: 

•  теоретичне та практичне вивчення інформаційно-комунікаційних технологій; 
•  освоєння програмного забезпечення різного призначення (загальне, професійно-

орієнтованого, навчального); 
•  вироблення прийомів практичного застосування, обґрунтування та демонстрації 

ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні; 
•  модифікацію методик навчання з урахуванням можливості використовування 

нових інформаційно-комунікаційних технологій, всебічну підтримку та забезпечення 
широкого обміну досвідом застосування інформаційно-комунікаційних технологій на 
лекціях, семінарах, лабораторно-практичних заняттях, у науково-дослідній та практичній 
роботі, у самостійній роботі студентів; 

•  створення та використання телекомунікацій і ресурсів глобальних та локальних 
інформаційних мереж у навчальній та дослідницькій діяльності; 

•  теоретичне вивчення та практичне освоєння комунікативної діяльності; 
•  поглиблену мовну підготовку, вироблення навичок спілкування щонайменше на 

одній з іноземних мов; 
•  участь студентів у розробці інноваційних проектів у інтересах регіону та 

корпоративного сектору; 
•  використання інформаційних технологій для створення нових засобів 

моделювання колективних дій, розробку сценаріїв ділових ігор та інших елементів 
навчальної роботи, що допомагають активізації комунікаційної діяльності студентів і 
викладачів; 

•  активізацію участі студентів та викладачів у суспільній діяльності університету. 
Описана вище логіка розвитку інформаційно-технологічної компетенції майбутніх 

учителів припускає розвиток не тільки вмінь використовувати прикладні програмні засоби 
у своїй майбутній педагогічній діяльності, але й створювати свої власні, оцінювати їх 
ефективність стосовно конкретних ситуацій і класів. При цьому в майбутнього фахівця 
розвивається здатність визначати місце конкретних інформаційних технологій у 
методичній системі викладання свого навчального предмету, що в остаточному підсумку 
приводить до підвищення ефективності й успішності всього освітнього процесу та 
сформованості інформаційно-технологічної компетенції. 

Отже, у відповідності з розробленою моделлю формування інформаційно-
технологічної компетенції в процесі навчання у педагогічному університеті, про її 
сформованість свідчить: 

•  наявність у майбутнього вчителя загальних уявлень про дидактичні можливості 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

•  наявність уявлень про єдиний інформаційний простір освітнього закладу, 
призначення та функціонування ПК, пристроях введення-виведення інформації, 
комп’ютерних мережах та можливостях їх використання в освітньому процесі; 

•  наявність уявлень про електронні освітні ресурси та тенденції ринку електронних 
видань в секторі загальної освіти; 

•  володіння основними методиками впровадження цифрових освітніх ресурсів в 
навчально-виховний процес; 

•  володіння прийомами організації особистого інформаційного простору, 
інтерфейсом операційної системи, прийомами виконання файлових операцій, організації 
інформаційно-освітнього середовища як файлової системи; 
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•  володіння прийомами підготовки дидактичних матеріалів та робочих документів 
у відповідності з предметною областю засобами офісних технологій (роздаткових 
матеріалів, презентацій тощо); 

•  володіння найпростішими прийомами підготовки графічних ілюстрацій для 
наочних та дидактичних матеріалів, що використовуються в освітній діяльності; 

•  володіння базовими сервісами та технологіями Інтернет в контексті їх 
використання в освітній діяльності; 

•  наявність уявлень про технології та ресурси дистанційної підтримки освітнього 
процесу та можливостях їх включення в педагогічну діяльність; 

•  володіння технологічними основами створення сайту підтримки навчальної 
діяльності.  
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Рис. 1.1. Модель формування інформаційно-технологічної компетентності майбутнього вчителя.
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видах діяльності 

створення  педагогічних ресурсів з 
використанням ІКТ та подання їх в  глобальних 
та локальних інформаційних мережах у рамках 
навчально-дослідної діяльності 

теоретичне та практичне опанування 
програмного забезпечення різного призначення 
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університету 
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Вміння використання текстового редактора як засобу 
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Вміння використання засобів обробки табличної інформації 

Вололодіння  прийомами використовувати засоби інформаційних 
технологій  для організації контролю за  навчальними 

і

Вміння використовувати інформаційні технології для планування 
та автоматизації окремих видів предметної діяльності 
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Рівень сформованості компетенції визначається вмінням учителів здійснювати 
інноваційну діяльність, засновану на усвідомленні цінності інноваційних процесів у освіті, 
закріплену в знаннях та уміннях, і спрямовану на створення та реалізацію нововведень у 
виховно-освітньому процесі. Створення нововведень нерозривно пов'язане з 
інтелектуальним удосконалюванням особистості вчителя, його здатності здійснювати 
пошук необхідної інформації, її креативну обробку, на цій основі структурувати нові 
знання та реалізовувати їх у своїй педагогічній практиці. Інноваційна діяльність при 
цьому стає найважливішою у розвитку інформаційно-технологічної компетенції вчителя, 
що дозволяє добувати, здобувати та створювати нові знання, а, отже, продовжувати 
власний саморозвиток в умовах "інформаційного вибуху", що прискорює інноваційні 
процеси. 

Щоб інформаційно-технологічна компетенція майбутнього вчителя знайшла 
життєву силу, вона повинна бути діяльнісно орієнтована, оскільки вразливим моментом 
при її формуванні є розрив між теорією та освітньою практикою. Педагог повинен знати 
не тільки "що робити?", але і "як робити", працюючи в інформаційно-освітньому 
середовищі, якому властиві закономірності формування інтелектуальних структур і 
пізнавальних дій. Вчитель сам визначає, планує та реалізує пізнавальні дії та творчі 
зусилля в ході розв’язання інформаційних завдань: розробляє цільові технологічні 
проекти, навчальні програми адаптивного типу, різноманітні предметні методики, 
концептуальні моделі, діагностичні методики та ін., тобто створює інформаційно-освітні 
продукти - упредметнені результати педагогічної праці, орієнтовані на задоволення 
запитів учасників освітнього процесу, виготовлені з урахуванням нормативних вимог і 
правил складання та оформлення навчальної документації з опорою на традиційні та нові 
інформаційно-комунікативні технології. 

Якість цих продуктів залежить від ступеня оволодіння технологічним компонентом 
інформаційно-технологічної компетенції та творчого, індивідуально-самобутнього 
здійснення якого-небудь освітнього завдання. Відпрацьовування спеціальних механізмів 
особистісної соціалізації вчителя відбувається тільки в умовах творчої діяльності, при 
реалізації особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування інформаційно-
технологічної компетенції. Особистісно-діяльнісний підхід передбачає розвиток творчих 
здібностей особистості вчителя, оскільки вміння модифікувати, комбінувати власну 
інформаційну діяльність і трансформувати її в оригінальний інформаційно-освітній 
продукт впливає на етичні, психологічні, соціально-естетичні характеристики особистості.  

Інформаційно-освітні продукти, створені вчителями на основі інформаційно-
технологічної компетенції з урахуванням особистісно-діяльнісного підходу й сучасних 
технологічних та операційно-процесуальних вимог, стають новими культурними 
об'єктами-артефактами (art - штучний, factus - предмет). Розвиток інформаційно-
технологічної компетенції в цьому випадку стає важливим фактором реалізації 
культурологічного підходу в освіті. У культурологічній концепції об'єктом інформаційно-
технологічної компетенції вчителя виступають знання, способи діяльності, досвід творчої 
роботи та емоційно-ціннісні відносини, що існують в інформаційно-освітньому 
середовищі. Інформаційно-технологічна компетенція, яка формується в умовах творчої 
інноваційної практики, приводить до становлення інформаційного світогляду, що мотивує 
особистість на постійне підвищення своєї інформаційної культури.  

Компетентнісний, особистісно-діяльнісний та культурологічний підходи до 
формування інформаційно-технологічної компетенції вчителя не суперечать, а взаємно 
доповнюють один одного. Об'єднання інформаційно-технологічної компетенції, що 
реалізується в умовах творчої діяльності, і складного в цьому процесі інформаційного 
світогляду дозволяє говорити про компетенцію вчителя як про багатоаспектний феномен, 
формування та розвиток якого стає необхідною умовою результативної професійної 
діяльності майбутнього вчителя. 
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Стратегічним ресурсом формування інформаційно-технологічної компетенції 
вчителів в умовах творчої діяльності стає внутрішньоорганізаційне навчання в системі 
методичної роботи з майбутніми педагогічними кадрами. Методична робота зі студентами 
є найбільш результативною формою з організації процесу формування інформаційно-
технологічної компетенції майбутнього вчителя, що дозволяє поєднати теоретичне 
навчання вчителів-предметників основам інформаційно-технологічної компетенції із 
практичною інноваційною діяльністю. 

Орієнтирами формування інформаційно-технологічної компетенції вчителів в 
умовах інноваційної діяльності стають: 

� підвищення професійної компетентності вчителів; 
� уміння працювати в інформаційно-освітному середовищі; 
� толерантність, коммунікативність, здатність до співробітництва; 
� готовність до самоосвіти впродовж всього життя; 
� уміння застосовувати отримані знання в інформаційній області в практичній 

діяльності із власної предметної галузі.  
Чітке розуміння можливостей інформаційних технологій, активна участь майбутніх 

учителів школи у збиранні, накопиченні, реєстрації, передачі, обробці, зберіганні, поданні 
інформації та її аналізу при її підготовці та прийнятті рішень забезпечує ефективність 
формування у них інформаційно-технологічної компетенції. 
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РАЗДІЛ ІV   ТЕОРІЯ  І  ПРАКТИКА  НАВЧАННЯ 
 
 
УДК 174:6                                                                                 Віннік А.В. 

 
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ АНТРОПОЛОГІЇ ТЕХНІКИ З 

ТОЧКИ ЗОРУ ЕТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО 
ФАХІВЦЯ 

Важливим аспектом філософії техніки є проблема співвідношення техніки і етики, 
роль етики в технічному суспільстві.  

Протягом століть наукова і технічна діяльність вважалися морально нейтральними 
в силу передбачуваності наслідків того чи іншого відкриття, винаходу. Відповідно і 
питання про відповідальність вченого чи інженера взагалі не ставилося. Сьогодні, і 
особливо в майбутньому, ми не можемо дозволити собі нехтувати етичним контекстом 
діяльності вченого і інженера, управлінця і рядового виконавця сучасних технічних 
засобів. 

Видатний фізик ХХ ст. Альберт Ейнштейн писав в 30-ті роки: «Я не поділяю... 
точки зору, що людина науки в політичних, тобто в людських справах в широкому сенсі 
повинна зберігати мовчання... Це значить надати управління сліпим і безвідповідальним. 
Чи не міститься в цьому недолік почуття вини і відповідальності? Де б ми були зараз, якби 
таким чином мислили і діяли такі люди, як Джордано Бруно, Спіноза, Вольтер, Гумбольт»  
[1, с. 337]. 

Інженер у сучасному світі повинен усвідомлювати свою відповідальність перед 
людською цивілізацією. Сьогодні інженер - це служитель гуманності. Людство все більше 
стає залежним від наслідків технічною розвитку. У цьому зв'язку управління технічним 
прогресом, його стримування, регулювання, здійснення його цілей, оцінка результатів 
стають сьогодні не тільки інженерною, управлінською, державною, але й етичною 
проблемою. 

Техніка нашою часу більше не техніка минулих століть. Технічний розвиток досяг 
такого рівня, що в принципі, людина може здійснити будь-яке своє бажання; все менше і 
менше неможливого залишається для людини. Все це загострює проблему наслідків 
технічного розвитку. Людина так глибоко проникає в надра природи, що по суті своїй 
технічна діяльність у сучасному світі стає частиною еволюційного процесу, а людина - 
«співучасником» еволюції.  

Взагалі, людина може зробити більше, ніж на те має право. Це має відношення до 
багатьох царин людської діяльності, в тому числі і до технічної діяльності. У цьому 
зв'язку і виникає потреба в особливій етиці, орієнтованій на технічну діяльність людини. 
Для стислості її можна назвати техноетикою. Техніки інтуїтивно орієнтовані на добро. 
Але на превеликий жаль, благими побажаннями вимощений шлях не тільки до раю, але й 
до пекла, про яке нагадує кожен раз нова екологічна катастрофа: «якщо людство хоче 
вижити, йому необхідно докорінно та негайно змінити свій спосіб життя, характер 
взаємодії з природним довкіллям. Цей історичний, справді доленосний наказ людству дає 
саме життя, адже альтернативою тут може бути лише загибель (свого роду самогубство 
світової спільноти як наслідок систематичного та “успішного” рубання гілки, на якій всі 
ми сидимо)» [2, c. 79]. Техноетика - це заслін від технологічних катастроф. Тому 
предметом аналізу стають техноетика доброчинностей, техноетика обов'язку і техноетика 
цінностей. 

Звідси напрошується висновок: серед бажаних доброчинностей техніків особливе 
значення має відповідальність за свої дії перед суспільством. Ніхто не може бути вільним 
настільки, щоб не нести відповідальності перед іншими людьми. 

Техноетику  обов'язку доречно  порівняти  з  клятвою Гіппократа, де мова йшла про 
моральні максими стосовно медицини. Техноетика обов'язку робить акцент на максимах, 
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бо тільки вони дійсно застерігають від технічних лих. В техноетиці обов'язку широко 
відомі максими отримують свою подальшу конкретизацію. 

Так, наприклад, хто несе конкретну відповідальність за аварії, що відбуваються то 
тут, то там за зіткнення потягів, смертельні викиди в атмосферу і т.п.? Дискусії останніх 
років доводять, як непросто відповісти на це запитання. Це і не дивно: наведені практичні 
проблеми до сих пір і в голову не приходило робити предметом теоретичного аналізу. На 
техніку і технологію дивилися лише як на чудодійний засіб покращення життя, 
закриваючи «побічні ефекти» від їх застосування. Результатом такого розуміння місця і 
ролі техніки в суспільному житі і стала повна стихійність в її використанні, у втіленні 
абсурдних гігантських технологічних проектів, а також у  злочинній байдужості до 
людською життя наділених високим положенням посадових осіб. Але перш ніж 
обговорювати «делікатну» тему відповідальності, буде доречним уточнити, який зміст 
вкладається у даному випадку в це поняття. Перш за все, відповідальність означає 
готовність, або вимушеність відповідати перед кимсь або чимсь. Ми відповідальні не 
тільки за щось (за дію, завдання, контроль і т.п.), але і перед кимсь або чимсь, перед тією 
чи іншою інстанцією. Віруюча людина, наприклад, пам'ятає про свою відповідальність 
перед Богом. 

Якщо говорити про відповідальність стосовно інженерної справи, то, наприклад, 
американський філософ Джон Ледд розглядає чотири її типа. По-перше, каузальна 
відповідальність за дії (при якій негативні причини, наприклад бездіяльність, що має своїм 
наслідком нещасний випадок, до уваги не береться), по-друге, гарантійна відповідальність 
(що передбачає для особи, відповідальної за дії, які загрожують збитком, або негативні 
наслідки іншого роду, зобов'язаність виплатити компенсацію, або покарання), по-третє, 
відповідальність за виконання завдання, або ролі (наприклад, професійної), по-четверте, 
відповідальність за майстерність (що відноситься швидше до юридичної сторони справи; 
яка враховує здатність особи до розуміння, планування, наявність необхідної кваліфікації 
і відповідних навичок управлінської діяльності) [1, с. 373]. 

Досягнення науки і техніки завжди можна обернути або на добро, або на зло, але 
частіше виявляється неможливим визначити, що добре, а що погано, що етично, а що ні. 
Вчених і інженерів завжди вважали невідповідальними. Передбачалось, що за свої 
відкриття, їх розробку і застосування вони не несуть ніякої моральної відповідальності. 

З іншого боку, життя доводить, що боротьба за відповідальну позицію інколи 
призводить до дилеми для інженерів: орієнтація на загальне благо, чи на інтереси кар'єри. 
Інженер вимушений переживати конфлікт трьох ролей -  технічного спеціаліста, 
службовця і громадянина. Ці конфлікти в етичних кодексах швидше ігноруються, ніж 
вирішуються.  

Двозначність стану, в якому знаходиться сучасний інженер, вселяє серйозну 
тривогу, а також вимагає поставити ребром питання про відповідальність. Якщо 
інженерам недостає готовності до відповідальних дій, то життя і безпека багатьох людей 
не гарантовані. Але чи входить до задач навчання інженера виховання в ньому відчуття 
відповідальності? Чи викладають у вищих навчальних закладах на достатньому рівні 
знання по інженерній етиці? Необхідні не тільки обов'язкові але й додаткові навчальні 
курси по етиці. 

Звичайно, уточнюючи різні форми відповідальності, не слід вимагати від інженера 
тотальної відповідальності за все. При виконанні своїх професійних обов'язків інженерно-
технічні працівники повинні в першу чергу думати про безпеку, здоров'я і благополуччя 
суспільства. Навіть якщо відповідальність неділима, її можна диференціювати. Оцінювати 
відповідальність необхідно по-різному у кожному окремому випадку. 

В той же час інженер не може в кожен даний момент виконання своїх службових 
обов'язків пам'ятати про «безпеку, здоров'я і благополуччя суспільства» як про 
«першочергові» цінності. Мова може йти тільки про внутрішню необхідність 
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дотримуватися певної лінії поведінки, яка, однак, коректується специфікою тієї чи іншої 
професії. 

Також зовсім нереальним було б вимагати від інженера керуватися у всіх своїх діях 
голосом совісті. Сама вимога, щоб кожний інженер за власним розумінням визначав, яким 
критеріям безпеки належить віддавати перевагу в тому чи іншому випадку, безглузда. Це 
не означає, що не потрібно вимагати від інженера виконання моральних і політичних 
обов'язків громадянина. Хоча моральну орієнтацію не слід перетворювати в абсолют. 
Адміністративними директивами не можна замінити таких речей, як продумана технічна, 
політична, чи інституціональна регуляція виробничої діяльності, а також добросовісне 
відношення до праці. «Як підкреслював у свій час ще І.Кант, людина не повинна 
використовуватися як простий засіб для досягнення довільно вибраних цілей, вона 
повинна підкорятися категорійній вимозі тримати себе за межами інструментально-
технічного диктату, як особистість і ціль самі по собі» [3, с. 177]. 

Слід відмітити, що активне сприяння добру, взятого в аналітично-ідеальному плані, 
являє собою дещо зовсім інше, ніж просте відвернення зла, чи окремих збитків. У сфері 
контролю не тільки свідома бездіяльність, але й недбалість слід розглядати як порушення 
службового обов'язку. Іншим моральним завданням інженерно-технічного працівника стає 
регулярне інформування і нагадування громадськості про можливі наслідки і побічні 
ефекти застосування сучасної техніки. 

Наскільки не була б та чи інша діяльність різною за формою, технікою, в кінцевому 
рахунку людський фактор є висхідним і визначальним. З розширенням поняття 
відповідальності люди, як окремі особистості, і як члени окремого колективу, повинні 
брати на себе превентивну відповідальність. Перш за все це справедливо стосовно осіб, 
що займають стратегічно важливі посади. 

Як доводить короткий огляд основних проблем антропології техніки, внутрішній 
зв'язок між різними сторонами техніки з іншими сферами знання і практичної діяльності 
настільки складний, що осмислити його можна тільки на базі єдиного методологічного 
підходу, який і покликана виробити філософія техніки. 

Для цього, очевидно, необхідно перш за все подолати деякі стереотипи, що 
породжені застарілим поверховим підходом до техніки і перш за все уявлення про те, що 
техніка це лише система знарядь, чи засобів виробництва, прикладна наука, чи прикладне 
природознавство, нейтральний засіб для будь якої мети, матеріальна основа сучасного 
поступу.  

Таким чином, поєднання науково-технічного знання з гуманітарно-етичними 
аспектами навчально-виховного процесу у вищій школі, їх органічна єдність є запорукою 
для формування і розвитку активної, соціально-творчої, відповідальної діяльності 
сучасного фахівця, його професійного росту. 
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МУЗИЧНИЙ  ІНТЕРЕС ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Суттєве підвищення ролі музичного мистецтва в процесі реформування змісту 

початкової освіти, використання музики як важливого компоненту у змісті різних 
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навчальних предметів, що сприяють розвитку гуманітарного ставлення дитини до 
навколишньої дійсності, здатність музики впливати на духовний розвиток дитини, – 
обумовлюють необхідність формування музичних інтересів у майбутніх учителів 
початкових класів. 

Специфіка підготовки вчителя початкових класів обумовлена соціальним 
замовленням держави, що висвітлено у Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті та Державному стандарті початкової освіти. Посилення культурологічної 
спрямованості освіти в сучасній ситуації розвитку, підкреслює академік О. Савченко, 
передбачає насамперед оновлення змісту на засадах його гуманітаризації, 
цілеспрямованого використання надбань національної культури. Це потребує розуміння 
процесу загальноосвітньої підготовки як такого, в якому цілі навчання поєднуються з 
виховними, що має на меті виявлення і розвиток творчих здібностей усіх дітей [1, 34]. 

Суттєве підвищення ролі музичного мистецтва в процесі реформування змісту 
початкової освіти, використання музики як важливого компоненту у змісті різних 
навчальних предметів, що сприяють розвитку гуманітарного ставлення дитини до 
навколишньої дійсності, здатність музики впливати на духовний розвиток дитини, – 
обумовлюють необхідність формування музичних інтересів у майбутніх учителів 
початкових класів. Саме інтерес до мистецтва поєднує у собі роль як засобу професійного 
становлення майбутніх учителів, так і  творчого розвитку особистості кожного студента у 
навчально-виховному процесі університету.  

На жаль, цій важливій проблемі практично не приділяється уваги як у теоретичних 
дослідженнях, так і у практиці підготовки майбутніх учителів у навчально-виховному 
процесі вищої школи, тому метою нашої статті є обґрунтування умов максимального 
використання можливостей навчально-виховного процесу для професійного розвитку 
студентів, у тому числі шляхом формування інтересу до музики.  

Проблемі використання мистецтва у навчально-виховному процесі середньої та 
вищої школи приділяють увагу І. Бех, О. Дем’янчук, В. Дряпіка, Д. Кабалевський, 
Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, А. Фурман, 
Г. Шевченко, Б. Юсов та інші. Заслуговують на увагу сучасні дослідження в галузі 
технологій мистецької освіти, зокрема для початкової школи (О. Гайдамаки, 
О. Калініченко, Л. Масол, І. Руденко).  

Проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів, 
питання його професійної компетентності та людських якостей досліджували 
Я. Коменський, К. Ушинський, Я. Корчак, В. Сухомлинський, Л. Виготський, 
Ш. Амонашвілі, О. Савченко, І. Підласий, Д. Ельконін, В. Давидов, В. Сластьонін, 
О. Абдуліна, І. Богданова, Н. Кічук, А. Линенко, Л. Пєтухова та ін. 

Професійний портрет вчителя включає такі структурні компоненти, як: 
індивідуальні якості людини, особистісні, комунікативні, діяльнісні. Серед якостей, що 
необхідні саме вчителеві початкових класів, К. Нор, наприклад, акцентує на такі: 
адекватність самооцінки, рівень домагань; певний оптимум тривожності, інтелектуальна 
активність, цілеспрямованість; емпатійність, прагнення до емоційної підтримки; 
рефлексія. Дослідник підкреслює, що вчитель початкових класів має поєднувати у собі 
якості гуманної, щирої, уважної людини (В. Сухомлинський), яка в своїй діяльності 
завжди пам’ятає про дитячу соціальну незахищеність (Я. Корчак), може встати на позицію 
дітей (Ш. Амонашвілі), може поєднувати омріяність і реалістичність в планах і діяннях 
(О. Савченко) [2, 63]. 

Духовний, як і фізичний розвиток дитини підпорядковується низці загальних 
закономірностей. Так, наприклад, І. Підласий відмічає: 1) зворотньо-пропорційну 
залежність між віком дитини й темпами її духовного розвитку; 2) нерівномірність у 
протіканні духовного розвитку дітей; 3) наявність сенситивних періодів розвитку 
духовних якостей дітей. Деякі властивості особистості можуть складатися тільки на основі 
тих, що вже сформовані, та на основі життєвого досвіду, що придбаний у процесі 
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соціалізації [3, 77]. Зокрема, ще Л.Виготським була висловлена гіпотеза про те, що на 
кожному етапі розвитку дитини творча уява працює особливим чином, характерним саме 
для даного періоду. Ця ідея була підтримана С. Рубінштейном, О. Леонтьєвим, 
В. Крутецьким і іншими вченими. Теза про сенситивні періоди розвитку психіки дитини 
Б. Юсовим була перенесена на процес художнього виховання. Проаналізувавши дитячі 
інтереси, учений виявив, що кожному періоду розвитку дитини відповідає певний тип 
художньої діяльності. Він є провідним, але не єдиним, – і зумовлюється особливостями 
структури особистості дитини в даному віці. У кожному віковому періоді співіснують 
різні види художньої діяльності, але саме провідний вид відбиває тенденцію віку і 
визначає субординацію й ієрархію мистецтв усередині кожного періоду дитинства. "Той 
вид художньої діяльності, що найбільш близький дитині даного віку, можна назвати 
актуальним. Про інші види художньої діяльності можна сказати, що вони ще не досягли 
часу вікової актуальності чи, навпаки, уже переступили за його межу" [4, 45 – 46]. 
Здійснюючи аналіз форм вияву і способів реалізації елементів художніх інтересів 
школярів, Ю.Фохт-Бабушкін виділив як актуальний вид діяльності для молодших 
школярів захоплення музикою з акцентом на творчу діяльність [5, 139].  

Отже, багатьма вченими відмічається, що роль музичного мистецтва у процесі 
реформування змісту початкової освіти суттєво збільшується. Музика здатна впливати на 
розвиток гуманітарного мислення, стверджувати самоцінність особистості дитини, а 
також бути важливим компонентом у змісті різних предметів, які сприяють формуванню 
гуманістичного ставлення дитини до навколишньої дійсності.  

Мистецтво як засіб передачі морального досвіду народу й усього людства, як 
джерело дитячої творчості і засіб спілкування, підкреслює О. Савченко, має виняткове 
значення у загальнокультурному розвитку дитини. Саме мистецтво, на наш погляд, може 
найкраще вплинути на один з чотирьох основних елементів змісту освіти, що формує 
“досвід емоційно-вольового, морального, естетичного ставлення людини до навколишньої 
дійсності, вміння користуватися системою цінностей суспільства” [1, 45-49]. Інтеграція 
мистецтва у навчально-виховний процес початкової школи може створити додаткові 
умови для реалізації такого тактичного принципу його гуманізації, як створення 
позитивного естетичного фону учіння й атмосфери емоційно-почуттєвого піднесення й 
успіху (І. Зязюн) [6]. 

Принцип емоційності навчання, підкреслюють вчені, є також одним з 
фундаментальних для молодших школярів, тому що “... думка учня початкових класів 
невід’ємна від почуттів і переживань. Емоційна насиченість процесу навчання, особливо 
сприймання навколишнього світу, – це вимога, що висувається законами розвитку 
дитячого мислення” [7, 60]. Компонентне включення музики у зміст та структуру 
навчально-виховного процесу може створювати, поряд з іншими методичними 
прийомами, його емоційну насиченість, позитивне естетичне поле. Музична насиченість 
змісту навчального матеріалу викликає у дітей естетичні почуття, збагачує їх чуттєвий 
досвід та розвиває емоційно-образне мислення, тому що дитяча душа, підкреслював 
В. Сухомлинський, чутлива в однаковій мірі і до рідного слова, і до краси природи, і до 
музичної мелодії [7, 75]. 

Отже, музика є актуальним видом мистецтва для дітей молодшого шкільного віку, 
вона відіграє важливу роль у їхньому духовному становленні та соціалізації. 

Проблема формування інтересу майбутніх учителів до різних видів мистецтва 
пов’язана, на наш погляд, із проблемою використання мистецьких технологій у 
навчально-виховному процесі школи. Вчитель, що є обізнаним у мистецтві, розуміє його 
закони та шляхи впливу на людину, буде більш компетентно та творчо використовувати 
можливості інтеграції мистецтва у навчально-виховному процесі. 

Коли вчені підкреслюють, що молодшого школяра необхідно підготувати до 
емоційно-образного сприйняття, наприклад, поетичних творів, або етичної розповіді, мова 
йдеться, на наш погляд, також про створення певного художнього образу уроку. Музика 
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може посилювати, відзначає І.Підласий, вплив етичної розповіді, що сприятиме 
формуванню моральних переконань дітей, збагачуватиме моральний досвід особистості 
[3, 269]. Однак, це можливо за умов урахування її властивостей як музичного 
катарсичного об’єкту. Музика в художньому образі уроку повинна бути не супроводом, 
чи у ролі унаочнення художньої деталі, а органічною частиною катарсичного об’єкту 
уроку, який підпорядкується фундаментальним ознакам катарсичного об’єкту: 1) 
естетичній єдності; 2) домінантно-супутній організації; 3) соціально-етичній значущості; 
4) смисловій діалогічності; 5) емоційній амбівалентності; 6) наявності ефекту очуднення 
[8]. Тоді музичне мистецтво здатне впливати на розвиток моральної свідомості дитини, 
його соціалізацію. 

Отже, художній образ, що відтворюється на уроці (або його частині), повинен мати 
істотні ознаки катарсичного об’єкту, тобто моделювати закономірності мистецтва, 
створюючи цілісний духовний вплив на особистість молодшого школяра. 

Між поняттями інтегрованого уроку і катарсичного об’єкту, на наш погляд, можна 
провести значеннєву паралель. Діяльність з катарсичним об’єктом викликає якісні зміни у 
свідомості, почуттях і поведінці людини. Інтегрований урок також спрямований на 
створення цілісного “образу світу”, що дає можливість різнобічно пізнати об’єкт (явище, 
поняття), збагатити мислення й почуття учнів, сприяє цілісності сприйняття [1, 260].  

Механізм формування музичного інтересу майбутніх учителів у навчально-
виховному процесі педагогічного університету повинен ґрунтуватися на механізмі 
катарсису, що цілісно впливає на людину. Цілеспрямоване проведення особистості через 
катарсичний стан сприяє, на нашу думку, посиленню духовного впливу музичного 
мистецтва, збагачує сприйняття змісту художнього образу музичних творів, їх усебічне 
емоційно-ціннісне осмислення й активізує форми музичної діяльності, що призводить до 
формування музичного інтересу особистості. Отже, головна ідея формування музичних 
інтересів майбутніх учителів полягає в цілеспрямованому педагогічному моделюванні 
ефекту духовного катарсису в навчально-виховному процесі педагогічного університету 
[9,36 - 37]. Імовірно, що для розвитку цієї потреби студенти повинні опанувати різні види 
катарсичної діяльності, що поєднує в собі елементи музично-педагогічної діяльності.  

Поняття катарсичної діяльності становить основу катарсичної педагогічної 
технології, розробленої І.Карпенком [8]. Методика формування музичних інтересів 
майбутніх учителів на основі поетапного оволодіння різними видами катарсичної 
діяльності спрямована на створення педагогічних умов щодо максимального 
використання можливостей навчально-виховного процесу педагогічного університету для 
культурного і професійного розвитку студентів. Названа методика дозволяє оптимізувати 
процес виховання особистості майбутнього вчителя. 

Зміст і принципи катарсичної діяльності розглянуті в дисертаційному дослідженні 
І.Силютіної та роботах І. Карпенко [8; 10]. Автори називають катарсичною таку 
діяльність, змістом якої виступає інтенсивна, цілісна трансформація духовно-практичних 
основ особистості, піднесення її до соціально значимих, загальнолюдських і національних 
цінностей і ідеалів. Ознаками катарсичної діяльності студентів є: цілісність, діалогічність, 
особистісна орієнтованість, креативність, етичність та професійна орієнтація. 

У процесі формування музичних інтересів майбутні учителі початкових класів 
опановують п’ять видів катарсичної діяльності: 1) сприйняття (безпосереднє емоційно-
ціннісне переживання змісту художніх об’єктів і явищ); 2) пізнання (логічний і ціннісний 
аналіз) досвіду і результатів катарсичної діяльності; 3) презентація досвіду і результатів 
катарсичної діяльності іншим особам; 4) організація репродуктивної катарсичної 
діяльності; 5) катарсична педагогічна творчість. Музична катарсична діяльність – це така 
діяльність, предметом якої є переживання художнього образу в музичному творі [9]. 

Освоєння різних видів катарсичної діяльності, спрямоване на розвиток музичних 
інтересів майбутніх учителів, дозволяє трансформувати навчально-виховний процес 
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педагогічного університету на особистісно-орієнтований, тобто такий, у якому студент 
виступає рівноправним суб’єктом навчальної взаємодії.  

Поступове опанування майбутніми вчителями у навчально-виховному процесі 
кожного виду катарсичної діяльності сприяє розвитку певного рівня музичного інтересу, 
тому що зміст кожного з видів діяльності віддзеркалює зміст структурних складових 
(раціонально-пізнавального (а), емоційно-ціннісного (б), поведінкового (в)) певного рівню 
музичного інтересу. Наприклад, розвитку діяльнісно-творчого рівня музичного інтересу у 
майбутніх учителів сприятиме освоєння катарсичної педагогічної творчості. Цей вид 
катарсичної діяльності: а) формує катарсичне сприйняття особистості: вдосконалюється 
вміння логічного й ціннісного аналізу художнього твору,  формується його адекватна 
естетична оцінка (зміст раціонально-пізнавального компоненту); б) розвиває потребу в 
різновалентній емоційно-ціннісній насиченості переживань, що відображає індивідуально-
особистісні риси слухачів (зміст емоційно-ціннісного компоненту); в) збагачує 
різноманітну музичну катарсичну діяльність, яка використовується студентами у власній 
педагогічній діяльності (зміст поведінкового компоненту). 

Методика формування музичних інтересів студентів засобами катарсичної 
діяльності будується на основі навчально-виховного процесу педагогічного університету, 
тому вона відображає специфіку діяльності майбутніх учителів початкових класів. 

Включення блоків знань з різних навчальних курсів (наприклад, “Основи 
музичного виховання з методикою викладання”, “Дитяча література з основами 
літературознавства”, “Основи керівництва образотворчою діяльністю дітей”, “Основи 
природознавства з методикою викладання” тощо) з метою формування музичних інтересів 
майбутніх учителів здійснюється на основі системотвірного поняття катарсичного об’єкта, 
що вимагає цілісного й різнобічного розгляду. Відповідно до завдань сприйняття, 
пізнання, відтворення та самостійного створення музичного катарсичного об’єкта 
майбутні вчителі поступово опановують різні види катарсичної діяльності. 

Реалізація методики формування музичних інтересів майбутніх учителів 
початкових класів у навчально-виховному процесі педагогічного університету 
здійснюється шляхом поетапного засвоєння різних видів катарсичної діяльності. Перший 
етап – формування катарсичного сприйняття творів різних видів мистецтва – включає такі 
види діяльності: 1) сприйняття (безпосереднє емоційно-ціннісне переживання змісту 
художніх об’єктів і явищ); 2) пізнання (логічний і ціннісний аналіз) досвіду й результатів 
катарсичної діяльності. Мета першого етапу формування музичних інтересів полягає в 
розвитку здатності майбутніх учителів до адекватного переживання і сприйняття 
катарсичного змісту творів різних видів мистецтва, збільшенні художнього асоціативного 
запасу, нагромадженні музичних вражень. Серії завдань цього етапу мають бути 
спрямовані: на розвиток  навички здійснення художнього аналізу катарсичного об’єкта  
(визначення  моральної ідеї твору, його модус-домінанти, емоційної партитури, 
відновлення естетичної єдності катарсичного об’єкта); розвиток уміння проводити 
художні паралелі за принципом тотожності (образно-емоційне взаємне доповнення).  

Обидва види діяльності, що опановуються на першому етапі, забезпечують 
виконання більш складних видів катарсичної діяльності, тому вдосконалюватимуться 
протягом усього навчання. 

Другий етап реалізації методики – передача досвіду й організація репродуктивної 
катарсичної діяльності – містить у собі: 3) презентацію досвіду й результатів катарсичної 
діяльності іншим особам; 4) організацію репродуктивної катарсичної діяльності. 
Кінцевою метою другого етапу формування музичних інтересів є вдосконалення процесу 
сприйняття й навичок оцінювання катарсичного змісту художніх об’єктів і явищ, що є 
основою для передачі одержаного досвіду іншим особам, а також сприяння розвитку 
здатності до репродуктивної катарсичної діяльності. Серія завдань другого етапу 
спрямована на послідовне ускладнення навичок логічного й ціннісного аналізу 
катарсичних об’єктів, цілеспрямоване використання музичних образів, виразних засобів 
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інших видів мистецтва для відтворення структури цілісного образу художніх педагогічних 
об’єктів і явищ; комплексне використання чотирьох видів катарсичної діяльності 
(“ інструментування” художнього твору). У процесі опанування даних видів катарсичної 
діяльності формується потреба в переживанні музичного катарсису й активізуються різні 
види музичної діяльності, що сприяє розвитку діяльнісно-пізнавального рівня музичного 
інтересу. 

Третій етап – музично-педагогічна творчість – базується на такому виді діяльності, 
як: 5) катарсична педагогічна творчість (самостійна підготовка катарсичних занять, 
розробка їх частин чи узагальнених моделей). Поетапне оволодіння різними видами 
катарсичної діяльності спрямоване на вищий – діяльнісно-творчий рівень музичного 
інтересу й розвиває потребу особистості в переживанні естетичного катарсису, 
закладеного в образному змісті й структурі музичного твору. Катарсична педагогічна 
творчість синтезує здатність особистості до здійснення різних видів музичної катарсичної 
діяльності, гармонійно розвиває всі компоненти музичного інтересу. 

Отже, третій етап реалізації методики спирається на катарсичну педагогічну 
творчість, оволодіння якою підсумовує результат формування музичних інтересів 
майбутніх учителів початкових класів. Цей вид діяльності спрямований на формування 
високого (діяльнісно-пізнавального) рівня музичного інтересу. Його характеризують: 1) 
ускладнення операції логічного й ціннісного аналізу катарсичних об’єктів і явищ 
(адекватна естетична оцінка змісту катарсичного об’єкта); 2) емоційно-ціннісна 
насиченість переживань при сприйнятті музичного катарсичного об’єкта, потреба в 
переживанні естетичного музичного катарсису; 3) опанування різних видів музичної 
катарсичної діяльності, що сприяє розвитку музично-педагогічних здібностей майбутніх 
учителів початкових класів (використання музичних творів при підготовці катарсичних 
навчальних занять, розробці їх частин чи узагальнених моделей). 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що роль музичного мистецтва у процесі 
реформування змісту сучасної початкової освіти суттєво підвищується, музика виступає 
як важливий компонент у змісті різних навчальних предметів. Імовірно, що необхідно 
звернути увагу дослідників на проблему підготовки учителів та дослідити умови 
максимального використання можливостей навчально-виховного процесу для формування 
у майбутніх учителів початкових класів розвиненого музичного інтересу, бо він буде 
необхідний для їх подальшої професійної творчої діяльності . 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА (ІНТЕГРАТИВНИЙ АСПЕКТ) 

Ефективне накопичення умінь та навичок майбутнього вчителя-філолога 
залежить від таких чинників: високий рівень знань спеціальних дисциплін, психолого-
педагогічна компетентність. Ці компоненти є обов'язковими складовими системи 
підготовки майбутніх словесників. Правильно організований процес навчання студентів, 
прямо пропорційний ефективному кінцевому результату. 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті система 
освіти України має забезпечувати формування у дітей і молоді цілісної наукової картини 
світу, сучасного світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості [6: 5] 

Швидкий розвиток науки та освіти ставить високі вимоги до професійної підготовки 
майбутніх учителів-філологів. Досягти цього можливо лише за умов високої якості 
фахової підготовки. Підготовка вчителів, їхнє професійне вдосконалення - важлива умова 
модернізації освіти.  

Одним із напрямків сучасних наукових досліджень є інтеграція знань. Цій темі 
присвятили свої роботи (М.Берулава, С.Гончаренко, Л.Дольнікова, Л.Джулай, О.Джулик, 
І.Козловська, Я.Кміт, А.Литвин, В.Пилипчук. Л.Сліпчшин, Р.Собко, Я.Собко, 
Т.Якимович). Опрацьовуючи наукову літературу, ми прийшли до висновку, що інтеграція 
спеціальної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх філологів не була предметом 
дослідження, тому вважаємо нашу тему актуальною. 

Мета нашої статті - визначити інтегративний аспект психолого-педагогічної та 
спеціальної підготовки вчителів-філологів у вищих закладах освіти. 

 Завдання дослідження: 
- проаналізувати інтеграцію знань у процесі підготовки майбутніх учителів-

філологів; 
- дослідити інтегративні аспекти курсів методики навчання української мови і 

методики навчання української літератури в системі спеціальної та психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів-філологів. 

Професійна підготовка вчителя-філолога завжди була у центрі уваги учених-
методистів. Цій проблемі присвятили свої роботи такі науковці (Н.Бабич, О.Бандура, 
О.Біляєв, Н.Волошина, Л.Мірошниченко, В.Мельничайко, В.Паламарчук, М.Пентилюк, 
О.Семеног, Р.Суровцева). 

Гармонійний розвиток особистості майбутнього вчителя, його освіта й виховання як 
складний і взаємопов'язаний процес вимагає органічного поєднання в свідомості 
майбутнього спеціаліста знань та вмінь, набутих під час вивчення різноманітних 
дисциплін психолого-педагогічного та спеціального циклу. 

Різнорідні знання, вважав Я.А.Коменський, виростають з одного кореня - 
навколишньої дійсності, що суб'єктивно нове знання, на уроках якого б предмета воно не 
набувалось, є органічним нарощуванням, природним збагачуванням уже засвоєних знань, 
що міжпредметні зв'язки є необхідною умовою для формування цілісної, чіткої системи 
знань. Все, що знаходиться у взаємному зв'язку, повинно викладатися у такій же 
послідовності. 

Однією з основних умов успішного викладання будь-якого предмета, Д.Локк, 
И.Г.Песталоцці, А.Дистервег вважали використання вчителями на всіх етапах уроку 
відповідних відомостей з інших наук, що створює умови для достатньо повного і 
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глибокого висвітлення об'єкта вивчення, забезпечує мобільність, усвідомленість цілісної 
системи знань учнями. 

Значно збагатив та узагальнив надбання педагогічної науки в питанні системності 
знань К.Д.Ушинський. Видатний педагог звертав увагу на те, які знання та ідеї засвоює 
учень, чи складаються вони в систему, яка постійно збагачується й розвивається. 

Одна з найважливіших характеристик знань - системність, пов'язана з інтеграцією 
[6,с.78] Системний підхід будучи загальнонауковим способом бачення та перетворення 
дійсності, застосовний на всіх рівнях пізнання та діяльності, оскільки він передбачає 
перехід до пояснення зовнішньої функції внутрішньою організацією чи внутрішнім 
механізмом[12,с. 29] В основі системного підходу лежить відмова від односторонніх, 
лінійно-причинних методів дослідження, та звертається увага на інтегровані властивості 
об'єкту , їх походження, зв'язки і структуру . Поняття структури розвивається через 
поняття елементів (інтеграційні процеси також розпочинаються лише за наявності раніше 
розрізнених елементів, зв'язків і відношень).Елементи - це відносно неподільні частини 
системи, які за своїми індивідуальними властивостями якісно відрізняються від системи 
як від цілого та один від одного (для порівняння: вихідні для інтеграції елементи також 
повинні мати оптимальне поєднання кількості подібних і різних ознак для ефективного їх 
інтегрування)[ 3, с.45] 

Інтегративні процеси передбачають взаємодію основ наук, спільне різнонаукове 
відображення теоретичних і практичних об'єктів педагогіки, взаємовплив наук, 
коректування науково-педагогічних чи інших галузей знань за рахунок відомостей з 
інших наук, взаємозв'язки, взаємопроникнення та перенос знань одних наук в інші з метою 
всебічного висвітлення педагогічного об'єкта, комплексний підхід до його дослідження. 
Взаємозв'язок як педагогічна закономірність передбачає, що вивчення навчальних 
дисциплін повинно здійснюватися в єдності, взаємоспрямовано й у взаємодії. Під впливом 
цієї закономірності змінюються майже всі компоненти навчального процесу[4,с.39] 

Інтеграційні зв'язки відіграють важливу роль у навчальному процесі -сприяють 
реалізації принципу науковості, формують цілісні практичні вміння та навички. Єдність 
знань, їх системність є основою підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах 
освіти. 

Структура особистості будь-якого спеціаліста об'єднує у собі знання предметного 
змісту своєї праці та відношення до об'єкту діяльності. У педагогічній діяльності учитель 
завжди виступає як цілісна особистість. У діях учителя завжди проявляється його 
внутрішній світ, його світогляд, почуття і воля, його розуміння своїх функцій як учителя і 
вихователя підростаючого покоління. 

Підготовка майбутнього вчителя-філолога у вищих закладах освіти здійснюється за 
трьома напрямами: соціально-культурологічним, фаховим або спеціальним та психолого-
педагогічним. Кінцева мета навчання полягає у підготовці спеціаліста високого рівня і, 
який би відповідав європейському. Основним завданням учителя-словесника є 
формування світогляду молодого покоління. Він повинен допомогти учням розкрити 
багатий світ рідної мови, скарбницю національної художньої літератури, яка допоможе 
вихованцям пізнати культуру та своєрідність свого народу. Це вимагає пошуку нових 
форм та підходів до процесу підготовки кваліфікованих учителів-філологів. 

"Підготувати" давати необхідний запас знань, передавати навички, досвід і т. ін. в 
процесі навчання, практичної діяльності; навчити, тренувати, підковувати [10,с. 359]. 
Професійну підготовку майбутнього вчителя О.Мороз розглядає як систему, що 
складається : з психологічної та практичної готовності, формування загальної культури, 
розвитку педагогічних здібностей [8]. 

Спеціальна підготовка передбачає оволодіння студентами фаховими знаннями та 
уміннями для передачі їх учням у процесі подальшої практичної роботи. Термін 
"спеціальний"/ "спеціальна": 1. Той, що стосується окремої галузі науки, техніки, 
мистецтва і т. ін.; призначений для спеціалістів цієї галузі. [14,с. 502]. 
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Професійну компетенцію вчителя-філолога становить цілий ряд складових, 
стверджує О.Семеног, а саме: 

- мовна компетенція - опанування мовною системою за рівнями фонетики, 
лексики, морфології, синтаксису, стилістики тексту; 

- лексико-семантична, морфолого-синтаксична компетенція; 
- лінгвістична; 
- мовленнєва (за Пентилюк М); 
- комунікативна: 
- іномовна комунікативна компетенція; 
- лінгвокраєзнавча, соціолінгвістична компетенція; 
- культурознавча, фольклорно-літературознавча; 
- методична компетенція; 
- педагогічна, психологічна та науково-дослідна компетенція. Для майбутнього 

вчителя української мови і літератури важливим є набуття мовленнєвого досвіду тобто 
практичне володіння мовою і емпіричне узагальнення спостережень за мовою. У період 
навчання продовжується формування мовної особистості, мовної індивідуальності, 
невід'ємними складовими якої є мовна свідомість і самосвідомість, національний 
характер, національно-культурні традиції [9] 

Психолого-педагогічна підготовка передбачає формування психолого-педагогічних 
знань, практичних умінь під час навчально-пізнавальної, практичної та самостійної роботи 
студентів у вищому закладі освіти. Цілісна система психолого-педагогічної підготовки 
забезпечує ефективність формування особистості майбутнього вчителя. Педагогічний 
процес розглядається як єдність духовно-особистісних, соціально-психологічних, 
технічних компонентів навчання і виховання [1,с. 9]. 

Основою психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога - є 
знання закономірностей індивідуального розвитку людини на різних вікових етапах та 
застосування цих знань під час педагогічної практики, а потім у безпосередній роботі з 
учнями. 

До психологічних компонентів системи підготовки майбутніх учителів, на думку 
Н.Кузьміної, належить: 

-диференціально-психологічний  (знання про особливості засвоєння учбового 
матеріалу конкретними учнями у відповідності з індивідуальними і віковими 
характеристиками); 

-соціально-психологічний (знання про особливості навчально-пізнавальної і 
комунікативної діяльності учбової групи і конкретного учня і ній, про особливості 
взаємовідносин учителя з класом, про закономірності спілкування); 

-ауто психологічний (знання про позитивні якості та вади особистої діяльності 
учителя, особливості його індивідуальності та її характерні якості [5,с 23.]. 

Головним об'єктом діяльності для вчителя-предметника є учень, його навчання і 
виховання, підготовка до праці і обґрунтованого вибору професії після закінчення школи. 
Це вимагає від учителя постійної уваги до формування в учнів моральної свідомості, 
стійкої системи моральних орієнтацій і позитивних соціальних відносин з навколишньою 
дійсністю, до людей, до праці і до самого себе як суб'єкта педагогічної діяльності. У своїх 
дослідженнях В.Н.Столетов звертає увагу на те, що „... процес повсякденного формування 
особистості і усвідомлення досвіду - початковий і кінцевий пункт руху думки педагога" 
[15,с 39.]. 

Це зобов'язує педагога не допускати стандартного виконання своїх обов'язків, а 
творчо, з великим тактом підходити до вирішення педагогічних задач, уміти керувати 
процесом формування, становлення особистості школяра. Пізнання реального світу 
школярами - процес досить складний. Організація навчальної та позакласної роботи з 
учнями вимагає від учителя врахувати різноманітні запити та інтереси, які потребують 
морального регулювання і диференційованого підходу до різних груп учнів. У міру 
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зростання та розвитку школярів як суб'єктів пізнання суттєво змінюється характер 
інформаційної взаємодії між учителем та учнями. Під час організації учбової діяльності 
завдання вчителя полягає у тому, щоб скерувати пізнавальні здібності учнів на правильне, 
об'єктивне відображення світу і закономірностей його розвитку. На кожному етапі 
навчання вчитель повинен уміти визначати не тільки цілі і задачі майбутнього уроку, але 
способи та прийоми за допомогою яких він зможе домогтися оптимального взаємозв'язку 
своїх дій з діями учнів. Уміння узгоджувати свої дії на праці з діями учнів, викликати у них 
пізнавальну зацікавленість, збуджувати інтелектуальну активність і самостійність у 
вирішенні навчальних задач, сформувати необхідність у праці, покликання до суспільно 
значимої професійної діяльності у цьому полягає головна мета професійної майстерності 
вчителя. 

Психолого-педагогічні знання вчителя втілюються в практику взаємодії з учнями 
успішніше при умові, коли педагог уміє: привести дітей у більш дієвий стан; так подавати 
інформацію, щоб вона була доступною для слабких учнів і достатньою для більш 
сильніших; залучати всіх учнів до корисної для них праці. 

Зміни у системі народної освіти ведуть до зростання рівня професіоналізму 
вчителя, відповідальності за результати праці. В цих умовах проблема вдосконалення 
педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу педагога виступає не тільки як 
об'єктивна соціальна необхідність вчителя у підвищенні професійної компетентності і 
майстерності. Школі потрібні педагоги-майстри, які глибоко знають свій предмет, 
володіють різноманітними методичними засобами, мають ґрунтовну психолого-
педагогічну підготовку, ерудовані, з високою культурою, зазначає Р.Суровцева [16,с. 10]. 

Учитель-словесник повинен уміти донести до свідомості своїх учнів, що володіння 
рідною мовою формує мовну особистість. Людина, що не знає рідної мови, не володіє її 
багатствами, залишається духовно вбогою істотою, бо вона позбавлена можливості пізнати 
історію, усну народну творчість, традиції і звичаї свого народу [7,с.18]. На вчителя-
словесника покладене важливе завдання у моральному вихованні своїх учнів. Вони 
повинні усвідомити, ... що для патріота дорогі всі надбання України: матеріальні й духовні, 
природні й соціальні, історичні та сучасні. Рідне слово через відбиті в ньому поняття й 
образи показує світові все життя народу, що ним мислить і говорить. У рідному слові живе 
минуле, теперішнє і майбутнє нашого народу, воно покликане служити своїм творцям 
[7,с.19]. Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури доводить, що науковці 
підтримують думку про те, що курс методики навчання є інтегруючим аспектом у системі 
підготовки майбутнього вчителя-філолога. 

Усі конкретні методики як галузі педагогічної науки ґрунтуються на теорії 
навчання (дидактиці), стверджує С.Гончаренко, теорії виховання і використовують 
результати досліджень у галузі педагогічної психології. Вони мають ряд спільних рис, 
спільних методів дослідження й результатів. Та водночас кожна методика - це самостійна 
наука за предметом, методами і результатами дослідження [2,с. 12]. 

Виступаючи інтегративним чинником спеціальної і психолого-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя-словесника, методика навчання спирається на 
дослідження проблеми викладання (навчання) як, насамперед, проблеми вчителя. Саме 
інтеграція як процес становлення цілісності не дає можливості готові положення 
дидактики чи педагогічної психології безпосередньо застосовувати в процесі вивчення 
конкретного навчального матеріалу з певного навчального предмета і в даному 
навчальному закладі [11,с. 18]. 

Структура змісту методичної освіти складається з таких елементів: 
- мета та завдання шкільної мовної та літературної освіти; 
-принципи здіснення шкільної мовної та літературної освіти; 
-зміст шкільної мовної та літературної освіти; 
-форми навчально-виховного процесу з мови та літератури; 
- засоби і методи навчання мови та літератури.  
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Методична освіта передбачає оволодіння студентами певними знаннями та 
вміннями під час навчання у вузі. Студенти повинні знати: історію становлення методики 
мови та літератури як науки; методологію методики; мету, завдання та зміст шкільної 
мовної та літературної освіти; діючі програми, шкільні підручники та посібники для учнів, 
методичну літературу; процес формування мовних та літературних знань; методи та 
прийоми навчання та виховання учнів на уроках мови та літератури; основні засоби 
навчання; форми організації навчання; форми та методи позакласної роботи; основні 
проблеми сучасної методики. Майбутні вчителі повинні вміти: застосовувати різні 
методи та прийоми проведення навчально-виховної роботи, як на уроках, так і в 
позаурочний час; готувати і проводити уроки різних типів: складати план-конспект уроку, 
оцінювати знання та вміння учнів; установлювати міжпредметні зв'язки; працювати з 
підручником; планувати навчальний матеріал на рік, півроку, з кожної теми, розділу, 
здійснювати моделювання навчального процесу; володіти технологією основних методів і 
прийомів навчання мови та літератури, оптимально використовувати засоби навчання, 
елементи програмування, алгоритмізацію і комп'ютеризацію на уроках мови та 
літератури, враховуючи специфіку матеріалу; обладнати шкільний кабінет; вести 
методичні дослідження; працювати з науково-методичною літературою. 

Методика навчання є окремим предметом зі своєю основою: мета, завдання, 
закономірності, зміст, форми, принципи, методи. Одночасно вона с складовою системи 
професійно-педагогічної освіти студентів. Методика навчання базується на спеціальній, 
педагогічній та психологічній підготовці майбутніх учителів-предметників. Кожний з цих 
елементів є самостійною системою, але водночас вони становлять підсистеми основної 
цілісності -професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-словесників. Методика 
навчання завершує процес становлення майбутнього вчителя-предметника у вищому 
закладі освіти. 

Отже, досягнення високого рівня підготовки майбутнього учителя-філолога у 
вищих закладах освіти можливе за умови узгодженості і наступності в діяльності кафедр з 
формування знань і вмінь. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядається готовність майбутніх інженерів до управлінської 
діяльності як невід'ємна складова їх професіоналізму поряд з високим рівнем знань, умінь и 
навичок та відповідних особистісних якостей в обраній сфері діяльності. 

Постановка проблеми. Питання про критерії якості підготовки фахівців -ключове, 
таке, що визначає спрямованість освітнього процесу вищого навчального закладу. Щоб 
реально розв'язувати проблему орієнтації освіти на формування висококваліфікованої 
вітчизняної управлінської еліти, необхідно ввести до критеріїв оцінки якості освіти разом із 
знаннями і такий параметр, як готовність до управлінської діяльності. 

Для того, щоб мати повне уявлення про досліджуваний предмет (готовність), 
необхідно визначити основні підходи до вивчення цього явища, їх особливості; виявити 
структуру готовності; визначити сутність готовності майбутніх інженерів до 
управлінської діяльності. 

З урахуванням цього положення звернімося до аналізу накопичених знань, 
присвячених цьому питанню. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемі готовності людини до ефективної 
професійної діяльності присвячені дослідження А.Ганюшкіна, В.Мерліна, В.Мясищева, 
Н.Льовітова, Б.Паригіна, Н.Кузьміної, Е.Климова, К.Платонова, Л.Кандибовича, 
В.Моляко, Л.Карамушки. 

На думку К.Платонова професійна готовність - це суб'єктивний стан особистості, 
що усвідомлює себе здатною і підготовленою до тієї або іншої професійної діяльності і 
прагне до її виконання. Він розглядає готовність до професійної діяльності як результат 
трудового виховання, професійного навчання, психологічної підготовки [9]. 

 Е.Климов у своїй роботі зауважує: «Без розуміння того, образ якого результату 
діяльності повинен утримувати в свідомості професіонал або той хто навчається професії, 
підвищує професійну кваліфікацію, ми не зможемо розраховувати ні на добру постановку 
професійної освіти, ні на добру організацію праці, ні на доладне проектування кожною 
людиною своїх чергових кроків на професійному життєвому шляху, ні навіть на добре 
взаєморозуміння людей у суспільстві» [4]. 

В.Байденко і Б.Оскарссон ведучи мову про психологічну готовність до професійної 
діяльності, використовують поняття «Базові навики» як «особистісні і міжособистісні 
якості, здібності, навики і знання, які виражені в різних формах, у різноманітних ситуаціях 
роботи і соціального життя. Для індивіда в умовах розвиненої ринкової економіки існує 
пряма відповідність між рівнями наявних базових навиків і можливістю отримання 
зайнятості». До переліку базових навиків автори включають: комунікативні навики і 
здібності; творчість; здатність до аналітичного мислення; здатність до креативного 
мислення; пристосовність; здатність працювати в команді; здатність працювати самостійно; 
самосвідомість і самооцінка [10]. 
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Н.Кузьміна вважає, що психологічна готовність до професійної діяльності 
характеризується наявністю у фахівця знань, умінь і навиків, що дозволяють йому 
здійснювати свою діяльність на рівні сучасних вимог науки і техніки [5]. Оскільки будь-яка 
діяльність є виконання незліченного ряду завдань, професіоналізм (психологічна 
готовність) в ній виявляється, перш за все, в умінні бачити завдання, їх формулювати, 
застосувати методологію і методи спеціальних наук для поставлення діагнозу й прогнозу, 
оцінювати й обирати методи, найбільш придатні для виконання завдань. 

А.Штейнмец визначив психологічну готовність до професійної діяльності як 
процес формування сукупності (системи) психічних утворень - уявлень і понять, способів 
мислення і умінь, спонук, якостей особистості і ін., що забезпечують мотиваційно-
смислову готовність і здатність суб'єкта до здійснення професійної діяльності [12]. 

Професійна готовність майбутнього інженера досліджується як найважливіша 
частина загальної підготовки особистості фахівця. її розглядають через професійну 
майстерність, професійну компетентність, оволодіння управлінською технікою і 
технологією, що слугує показником соціальної зрілості інженера і являє собою 
професійно важливу якість, яка передбачає наявність психологічних знань, умінь й 
особистісних рис, що характеризують спрямованість на ефективну взаємодію з колегами в 
процесі здійснення професійної діяльності. 

Оцінюючи готовність, дуже важливо визначити внутрішні сили особистості, її 
потенціали і резерви, спрямовані на підвищення продуктивності професійної діяльності в 
майбутньому [11]. 

У зв'язку з цим точнішим, на наш погляд, є розуміння готовності як інтегральної 
особової освіти, системи якостей фахівця, що забезпечує результативність його діяльності. 

Вельми значущий в цьому плані висновок В.Мерліна про те, що готовність до праці 
- це, насамперед готовність особистісна. Серед усіх параметрів готовності до професійної 
діяльності на перший план він висуває особистісний параметр [7]. 

Цієї ж точки зору дотримується Я.Коломинський, вважаючи готовність до праці 
певним рівнем у розвитку особистості, що передбачає сформованість цілісної 
структурованої системи ціннісних, когнітивних, емоційно-вольових і операційно-
поведінкових якостей особистості, що забезпечують її оптимальне орієнтування в 
діяльності [2]. 

Таким чином, професійна готовність трактується багатьма дослідниками як один із 
критеріїв результативності процесу підготовки, як система інтеграційних властивостей, 
якостей особистості і як установка на майбутню діяльність. 

Принципові підходи до розуміння структури психологічної готовності в цілому 
закладено в низці робіт М.Дяченка, Л.Кандибовича, В.Моляко; психологічної готовності 
до управлінської діяльності - Л.Карамушки. 

Важливим для нашого дослідження є запропоноване Г.Баллом розуміння структури 
готовності як комплексної здатності де, як і в будь-якій цілісній якості особистості, можна 
виокремити сторони: мотиваційну, що відіграє стрижневу роль, інструментальну( яка 
визначає зміст і стильові особливості) та вольову, що забезпечує її реалізацію в реальних 
умовах [1]. 

Л.Карамушка спирається на розуміння психологічної готовності як особистісного 
утворення, що забезпечує успішну взаємодію керівників з учасниками управлінського 
процесу та ефективність управління в цілому. Теоретико-емпірична модель готовності до 
управлінської діяльності включає функціонально пов'язані компоненти: мотиваційний; 
когнітивний; операційний; особистісний [3]. 

Основна частина. Готовність майбутніх інженерів до управлінської діяльності є 
результат цілеспрямовано організованого процесу становлення особистості інженера, що 
включає сприйняття й осмислення управлінських цінностей, формування власного 
ставлення до мети і завдань професійної діяльності, реалізацію їх у своїй управлінській 
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діяльності з урахуванням власної індивідуальності, уявлень про свої подальші професійні 
плани [8]. 

У зв'язку з цим, чималий інтерес становить питання про те, що розуміють майбутні 
інженери під поняттям «Готовність до управлінської діяльності». У 2006 - 2007 
навчальному році було опитано 140 студентів IV курсу факультетів механіки та металургії 
Донбаського державного технічного університету. 63% студентів до «готовності» схильні 
відносити тільки наявність управлінських знань, умінь і навиків, 17% студентів готовністю 
називають деякі особистісні якості, 15%) студентів поняття готовність розкривають через 
сукупність духовних і матеріальних цінностей, 5% студентів пов'язують готовність до 
управлінської діяльності з загальною культурою людини, яку необхідно освоювати в 
процесі навчання в університеті і в практичній діяльності. 

Ми розглядаємо готовність майбутніх інженерів як сутнісну характеристику 
особистості фахівця, що характеризує його готовність до управлінської діяльності через 
сформованість таких складових: управлінської 

позиції й особистісних якостей; професійних знань, професійних умінь і творчого 
характеру управлінської діяльності; саморегуляції особистості та професійної поведінки 
майбутнього інженера. 

Інтегральним критерієм оцінювання готовності майбутніх інженерів до 
управлінської діяльності є психологічна готовність до професійної діяльності, 
управлінської зокрема, а також висока її продуктивність [6]. 

Психологічна готовність до управлінської діяльності має такі складові: 
- наявність загальних і спеціальних здібностей, цікавості до управлінської 

діяльності; 
- готовність до прийняття ризикованих рішень під час розв'язання складних 

проблем, подолання напружених ситуацій, до активних дій в екстремальних умовах; 
- ціннісне ставлення до професіоналізму; 
- наявність спеціальних знань і вмінь; 
- готовність до збільшення стресових навантажень; 
- готовність до зміни умов праці й особистого життя; 
- самооцінку, самоаналіз, самоконтроль. 
У період навчання майбутнім інженерам необхідно сформувати такі якості: 
- систему мотиваційних і ціннісних установок, моральних і інших властивостей 

особистості, особистісну, професійну і життєву позицію; 
- індивідуально-типологічні властивості інженера, комунікативні уміння і стиль 

ділового спілкування, емоційність і її динаміку, здатність до імпровізації і професійну 
інтуїцію; 

- уміння і навички фахівця, система яких необхідна і достатня для організації 
цілісного, особистісно-орієнтованого процесу і реалізації в управлінській діяльності 
професійної й особистісної позиції; 

- систему знань майбутнього інженера, що повинна адекватно відповідати 
цілісній науковій картині професійної діяльності. 

Ефективність процесу формування готовності майбутніх інженерів до 
управлінської діяльності забезпечується реалізацією сукупності наступних системою 
засобів: а) формуванням цілісного уявлення про цінності, способи ефективної 
управлінської діяльності; б) систематизацією власного управлінського досвіду і поглядів, 
виробленням своєї позиції, стилю діяльності і поведінки; в) розглядом змісту процесу 
підготовки на підставі міждисциплінарних зв'язків [10]. 

Формування готовності майбутніх інженерів до управлінської діяльності має 
розглядатися як невід'ємна складова їх професіоналізму поряд з високим рівнем знань, 
умінь и навичок та відповідних особистісних якостей в обраній сфері діяльності. 

Висновки. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності в системі 
вищої технічної освіти потребує удосконалення змісту, форм і методів навчально-
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виховного процесу, створення спеціальної системи психолого-педагогічної й управлінської 
підготовки, спрямованої на оволодіння знаннями з педагогіки і психології управління, 
міжособистісного спілкування, управлінської культури й управлінських технологій. 

Наведені результати теоретичних досліджень не вичерпують всього комплексу 
проблем щодо формування готовності майбутніх інженерів до управлінської діяльності в 
системі вищого навчального закладу. Вони потребують подальшого наукового 
дослідження, зокрема вивчення можливостей включення управлінських дисциплін до 
складу професійно орієнтованих.  
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УДК 377:5 Кечик О.О. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ – 
СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Реформування системи освіти в Україні на принципово нових соціально-
економічних засадах зумовлює посилення уваги суспільства до підвищення 
загальноосвітньої, фахової, комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів, 
забезпечення їхньої конкурентноспроможності.  

Відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI 
столітті щодо стратегічних напрямів професійної підготовки особистості майбутнього 
вчителя можна чітко простежити тенденцію, спрямовану на підвищення ролі 
самостійності під час навчання у вищій педагогічній школі.  

Виконання завдань, що постали перед вищою школою, вимагають пошуку шляхів 
удосконалення навчально-виховного процесу, розробки нових методів та організаційних 
форм взаємодії викладача і студента. Загальновідомо, що тільки ті знання, до яких студент 
прийшов самостійно, завдяки власному досвіду, думці та діям, стають справді міцним 
його здобутком.  
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Інноваційна освіта ставить за мету розвиток творчої особистості студентів, 
вироблення у них самостійного підходу до будь-якої наукової, соціальної, технічної чи 
життєвої проблеми, формування уміння глибоко розуміти ці проблеми, аналізувати. 
Широке впровадження самостійної роботи у практику вищих навчальних закладів дещо 
гальмується, оскільки методика її організації є нелегкою та копіткою справою. Таким 
чином, сучасна організація навчання  у ВНЗ потребує негайної та кардинальної 
перебудови. Саме тому вища школа поступово  переходить від передавання інформації у 
готовому вигляді до керівництва самостійною пізнавальною діяльністю студентів, 
формування у них досвіду самостійної навчальної роботи. 

Студент, не підготовлений до самостійного здобуття нових знань, не зможе 
розвинути в собі ці якості у процесі роботи вчителем у школі. Саме тому педагогічні 
коледжі, які мають статус вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації, покликані 
забезпечити не тільки високий рівень професійних знань і вмінь студентів, оволодіння 
ними активними методами педагогічного впливу, але й сформувати творчу особистість 
спеціаліста, здатного до самовдосконалення і самоосвіти, а також розвитку цих якостей у 
своїх майбутніх учнів. 

Ґрунтовний аналіз стану організації самостійної роботи студентів у вищих закладах 
освіти свідчить про ряд суперечностей та проблем. Серед яких – брак єдності в розумінні 
сутності самостійної роботи студентів; зміст, форми та види завдань для неї обмежені і 
трактуються неоднозначно; завдання з різних дисциплін та їх обсяг не узгоджені, що 
призводить до нерівномірності завантаження або перевантаження студентів;  нехтується 
потреба стимулювати самостійну навчальну діяльність; немає системи в розробці та 
застосуванні форм контролю самостійної роботи [2]. 

 На теоретико-методологічному рівні проблема організації самостійної роботи 
студентів знайшла своє висвітлення в працях багатьох педагогів (А.М.Алексюка, 
С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалька, І.Г.Гердера, Д.Дьюї, 
В.А.Козакова, О.Г.Мороза, П.І.Підкасистого, М.М.Солдатенка), психологів 
(А.В.Петровського, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, К.К.Платонова, С.Л.Рубінштейна), 
методистів (О.М.Біляєва, Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк, К.М.Плиско).   

Самостійна робота – це організована і контрольована самим студентом відповідно 
до його внутрішніх пізнавальних мотивів навчальна діяльність, що здійснюється ним у 
більш зручний, раціональний з його точки зору час на основі позааудиторного 
опосередкованого системного управління цією діяльністю викладачем [4]. 

Аналізуючи різні підходи до підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності в школі, слід визначити етапи розвитку їхньої готовності до керівництва 
самостійною діяльністю школярів. Їх кілька, а саме [1]: 

•  становлення особистісної пізнавальної самостійності студентів педагогічного 
ВНЗ, що співвідноситься з початковим етапом педагогічної освіти і передбачає адаптацію 
вчорашніх випускників до вузівських форм навчання; 

•  формування науково-теоретичної основи педагогічної діяльності, коли студенти 
найбільш інтенсивно засвоюють теоретичні знання із спеціально-предметних і психолого-
педагогічних дисциплін; 

•  забезпечення функціональної зрілості та широкого застосування готовності до 
керівництва самостійною навчальною діяльністю школярів (її розвиток збігається з 
періодом педагогічних практик, коли студенти оволодівають технологією реалізації 
особистісного підходу до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів). 

Визначаючи професійно значущі якості, які впливають на підготовку майбутніх 
учителів до самостійної діяльності, слід виходити з того, що самостійна робота не дає 
позитивних результатів, якщо не забезпечити включення кожного студента у педагогічний 
процес з чіткою професійною установкою і програмою професійного зростання за роками 
навчання у ВНЗ. 

Конструювання змісту самостійної роботи слід вести у двох напрямках [1]: 
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•  теоретичному (конкретизація тем для самостійного вивчення студентами, 
визначення обсягу професійно-педагогічних знань та вмінь, яких має набути студент 
самостійно, формулювання питань для самоконтролю, встановлення природних зв’язків 
теоретичних положень, що вивчаються, із шкільною практикою, форми і види цих 
зв’язків); 

•  практичному (реалізація системи завдань для самостійної пізнавальної діяльності 
студентів у позааудиторний час; розробка форм організації керівництва і контролю за 
самостійною роботою студентів).  

При визначенні змісту самостійної роботи велика увага приділяється не тільки 
змісту тем, що вивчаються, а й характеру завдань, які пропонуються студентам у процесі 
самопідготовки. 

Існують різні шляхи побудови завдань для самопідготовки студентів: 
•  репродуктивний (передбачає повторення, закріплення, відтворення, порівняння, 

перенесення способів діяльності); 
•  дослідницький (передбачає активізацію творчого начала та самостійності 

студентів при виконанні завдань); 
•  моделювання професійних ситуацій (вони вимагають активних дій студентів в 

обстановці професійного вибору та нестандартного вирішення запропонованих завдань). 
Організуючи самостійну роботу, доцільно використовувати такі завдання, які 

вимагають від студентів діяти у ситуаціях професійного вибору. Це: форми, методи, 
засоби педагогічного впливу, які забезпечують оптимальне вирішення професійних 
завдань. До системи завдань ми включаємо педагогічні ситуації «студент – вчитель, група 
– клас», педагогічні ігри, спеціальні завдання та вправи професійної спрямованості. 
Кожне із таких завдань містить типову для майбутньої професійної діяльності ситуацію, 
відповідно до якої потрібно не тільки визначити своє ставлення до неї, а й встановити її 
професійну значущість, обрати оптимальні засоби педагогічного впливу та методи 
мотивованого її виконання. 

Треба зазначити, що процес організації самостійної роботи тісно пов'язаний з 
використанням комп'ютерних технологій, які надають можливість диференціації, 
поглиблення індивідуалізації навчання, розширення можливостей інформаційних, 
контролю та самоконтролю за процесом, використання творчих завдань [3]. Але їх 
потрібно використовувати разом із традиційними методами і формами навчання на певних 
етапах засвоєння навчального матеріалу. 

Таким чином, самостійна робота слугує дійовим засобом професійного розвитку 
майбутніх педагогів. Розвиток пізнавальних можливостей майбутніх фахівців 
визначається раціональною організацією самостійної роботи, в основі якої – залучення 
кожного студента до виконання завдань професійної спрямованості, чергування постійних 
і тимчасових завдань, групових, індивідуальних і колективних. Також слід зазначити, що 
одним з головних завдань організації самостійної роботи студентів є використання 
традиційних та інноваційних форм і методів навчання, які б, доповнюючи один одного, 
становили єдину систему, яку можна адаптувати до особливостей навчального процесу в 
конкретному вищому навчальному закладі з метою оптимізації навчання та підготовки 
висококваліфікованих фахівців. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
У статті з погляду історичних традицій розглядається гуманістична сутність 

педагогічної діяльності, обґрунтовується необхідність розвитку гуманістичної 
спрямованості майбутніх учителів. Обґрунтовується доцільність і окреслюються 
технологічні передумови реалізації відповідного педагогічного впливу у професійній 
підготовці вчителів початкових класів. 

Постановка проблемы. Профессиональная подготовка будущих учителей 
начальных классов происходит в контексте общей тенденции гуманизации образования, 
которая основывается на воплощении идеи гуманизма в педагогическую деятельность. 
Для того, чтобы деятельность будущих учителей в современных условиях гуманизации 
образования была успешной, уже во время обучения у них должна быть сформирована 
ориентация на гуманистическую систему ценностей, а именно - гуманистическая 
направленность.  

В работах А.А. Бодалева, А.Б. Орлова, В.А.Семиченко, Т.С. Яценко и др. 
раскрываются психологические предпосылки гуманистического педагогического 
общения. В работах К.А. Абульханова-Славской, А.Г. Асмолова, Л.И. Божовича, Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна по проблеме личности. 
Направленность с точки зрения доминирования какого-нибудь побуждения (потребности, 
интереса, установки и т.д.), являющегося доминирующим, анализируется во взаимосвязи с 
разными механизмами жизнедеятельности индивида Г.И. Щукиной, Б.А. Ядовым. 
Направленность сквозь призму потребностей рассматривают Л.И. Божович, А.В. 
Петровский, В.С. Ильин и др.  

Изложение основного материала исследования. Гуманистическая направленность 
становится залогом гуманизации профессиональной деятельности учителей, так как 
реализуется через деятельность и в деятельности. Философское содержание понятия 
"деятельность" включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности. И 
если основой деятельности есть цель, то основа самой цели находится в сфере 
человеческих мотивов, идеалов, ценностей. Причем эти мотивы, идеалы и ценности 
должны быть обязательно осознаны личностью. Соответственно гуманизация 
деятельности учителя предусматривает идею гуманизма в качестве главного мотива, 
идеала, ценности специалиста в сфере образования, она должна стать его моральным 
ориентиром. 

История развития общества в целом, развитие образования, в частности, 
демонстрирует важность моральных ориентиров во время принятия решений, следствия 
которых отражаются на условиях жизни и деятельности других людей. Недаром все чаще 
и чаще говорится о важности этических аспектов деятельности педагога.  

Гуманизм в общефилософском понимании - это социально-ценностный комплекс 
идей, которые утверждают отношение к человеку как к высочайшей ценности, признают 
его право на свободу, счастье, развитие и творческих проявлений своих физических и 
духовных сил. Он составляет основу такого мировосприятия, в котором взгляды, 
убеждений, идеалы, которые выражают отношения человека к природе, что его окружает, 
социальной сфере строятся вокруг одного центра - человека [11,80]. 

Гуманизм рассматривается современными учеными как одна из фундаментальных 
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характеристик общественного бытия и сознания, определенное направление мышления и 
деятельности, которая ориентируется на благо всех людей как высочайшую ценность и 
смысл жизни при безусловном уважении к свободе каждой личности [2, 39] 

Выдающиеся представители зарубежной и отечественной педагогики 
эффективность педагогической деятельности тесно связывали с личностными 
особенностями учителя, характером его отношения к детям, способностью создавать 
благоприятные условия для развития личности школьника. 

При этом под гуманизмом понимались такие важные для эффективной 
педагогической деятельности проявления, как  внимание к личности ребенка, глубокое 
понимание внутреннего мира ребенка,  искренность в выражении чувств и переживаний в 
межличностном общении.  

Тенденция гуманизации образования предусматривает существенные изменения в 
педагогике, при котором гуманизм может стать и личностной характеристикой учителя. 

С точки зрения В.Т. Пуляева, если гуманизм характеризует человека, то означает 
прежде всего его человечность, способность независимо от конкретных ситуаций 
апеллировать к значимости самостоятельной личности, индивидуальности, к 
осуществлению индивидуально-личностного начала. Гуманистическое миропонимание 
связано с определенной системой ценностей и самоценностей, оно реализуется в 
отношении к Природе, Обществу, самому Себе. Ценности и самоценности, которые 
утверждают гуманизм, проявляются в самораскрытии (самореализации) личности, в ее 
свободной ориентации и способности развернуть свой духовный потенциал в творческом 
порыве [7, 4]. 

Гуманность формируется на основе повседневного доброжелательного отношения 
человека к тем, кто ее окружает. По мере того как в процессе межличностного общения 
такое отношение приобретает глубокой осознанности, постоянства, оно превращается в 
качество личности, - утверждает  К.В. Гавриловец [1, 6]. 

Движение человечества к качественно новому состоянию, в основе которого 
согласие и сотрудничество людей, актуализирует проблему гуманистически 
ориентированного воспитания. Ее практическое решение  во многом определяется 
моральными качествами учителя, важнейшим из которых является гуманность. От 
сформированности человеческих начал в личности учителя зависит уровень его 
профессиональной деятельности, способность к сотворчеству с учащимися, понимание 
душевного состояния ребенка, желание помочь ему. 

В то же время практика показывает, что не у всех учителей развиты такие 
незаменимые для гуманного взаимодействия особенности, как неугасаемый интерес к 
личности ребенка, глубокое его понимание, умение соединять требовательность с 
уважением к учащимся, проявлять диалогичность и общение с ним. 

Обеспечение достижения воспитательной цели профессиональной подготовки – 
формирование гуманной личности учащихся - требует усиления стимулирующих функций 
учебно-воспитательного процесса в вузе; создания условий для самовыражения, 
самореализации личности, развития ее способностей. 

Одновременно с усилением тенденций на гуманизацию всех видов социальных 
отношений в системе высшей школы обостряются противоречия между потребностями в 
развивающих технологиях воспитания гуманности и традиционными средствами 
педагогического инструментария, между типовой системой подготовки учителя и 
индивидуально – творческим характером его деятельности. 

Исследуя проблему формирования гуманистической направленности будущих 
учителей, целесообразно остановиться на современных подходах к вопросу о воспитании 
профессионально значимых качеств учителя.  

Специфика педагогической деятельности, как указывает Н.В. Кузьмина, 
заключается в том, что личные качества самого учителя выступают главными орудиями 
труда, решающими успех педагогического дела. Опираясь на структуру педагогической 
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деятельности, автор  прослеживает механизм и последовательность развития 
педагогических способностей и мастерства учителя в системе его подготовки и в первые 
годы самостоятельной работы. Ею выделены следующие компоненты педагогических 
способностей: проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный, 
гностичный [3]. 

К основным критериям она относит: осознание педагогической деятельности как 
процесс решения творческих задач, умение находить правильное решение в сложных 
педагогических ситуациях. В качестве главной задачи воспитания будущих учителей 
Кузьмина выделяет формирование у них педагогической направленности. 

Педагогический аспект проблемы формирования личности учителя раскрывает 
В.А. Сластенин. Он отмечает, что профессиональная подготовка и формирование 
личности учителя представляют собой единый, неделимый, внутренне связанный 
процесс.Поэтому совершенствование профессионально – педагогической подготовки 
является важным фактором воспитания будущих учителей. К условиям, способствующим 
становлении гуманной личности учителя, он относит: повышение теоретического уровня 
преподавания педагогики, обеспечивающие не только усвоение знаний, но и 
формирование методологической культуры мышления; использование задачного метода 
при организации профессионально ориентированной деятельности будущих учителей.; 
установление субъект-субъектных отношений между преподавателями и студентами [9, 
82-84]. 

В 70-90 годы в педагогике интенсивно разрабатывается проблема интегративного 
характера процесса формирования личных качеств (А.И.. Кочетов, И.С. Марьенко, 
И.Ф.Харламов), суть которой заключается в том, процесс выработки личных качеств 
начинается с формирования простейших элементов поведения, которые, в дальнейшем 
интегрируясь, определяют развитие и углубление данного качества. 

Гуманистическая направленность тесно связана с профессионально-педагогической 
направленностью учителя и обусловлена прежде всего средой обучения. Чем больше 
гуманизирована среда обучения и жизнедеятельности студента, тем больше оснований для 
возникновения у него гуманистической направленности.  

Гуманизм как качество личности проявляется прежде всего в стиле общения 
учителя с учениками, в его умении быть тактичным, доброжелательным, оптимально 
сочетать межролевые контакты с межличностными. В работах   А.А. Бодалева, А.Б. 
Орлова, В.А.Семиченко, Т.С. Яценко и др. раскрываются психологические предпосылки 
гуманистического педагогического общения, обосновываются условия и средства, 
способствующие развитию гуманного по своему характеру «коммуникативного ядра» 
личности. Как одно из наиболее перспективных направлений, обеспечивающих 
подготовку учителя к гуманистическому педагогическому взаимодействию вследствие 
изменения системы ценностных ориентаций, центрации личности, выделяется социально-
психологический тренинг. 

Ряд авторов обращают внимание на то, что многие ошибочные действия и неудачи 
учителей обусловлены недостаточным уровнем развития гуманности, неумением педагога 
сочувствовать, сопереживать, нежеланием разобраться во внутреннем мире 
воспитанников. 

Определение гуманности как качества личности не позволяет свести ее к 
отдельным чертам или свойствам, поскольку качество как философская категория – «это 
объективная и всеобщая характеристика объектов обнаруживающаяся в совокупности их 
свойств» [10, 561]. 

Качество личности - более емкое понятие, оно выражает целостную 
характеристику, отличие одной личности от другой. Свойства есть выражение данного 
качества в отношении к другим качествам. К.К. Платонов указывает, что качества 
личности является ее обобщенными свойствами [6, 53]. 

Изучение гуманности как качества личности требует рассмотрения имеющихся 
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подходов к пониманию категории «личность». В психолого-педагогической литературе 
данное понятие трактуется неоднозначно. 

Исходя из анализа работ, в которых освещены вопросы по проблеме личности 
(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.Н.Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), в ходе исследования мы будем 
опираться на следующие положения этих авторов: 

- личность – это общественный индивид как носитель сознания, как существо, 
способное к трудовой и познавательной деятельности; 

- человек не рождается личностью, а становится ею в результате культурного и 
социального развития; 

- личность не есть пассивный результат воздействия извне на индивида, она 
развивается в процессе его собственной деятельности; 

- личность может быть описана со стороны своих мотивов и стремлений, а также 
как деятельное «Я» субъекта, как система планов, отношений, направленности, 
смысловых образований, регулирующих выход ее поведения за пределы исходных 
планов; 

- личность характеризуется способностью обуславливать изменения значимых 
аспектов индивидуальности других людей, быть субъектом преобразования поведения и 
сознания окружающих через свою представленность в них. 

 Система основных свойств, отношений и действий, отражающих структуру 
педагогической деятельности, в совокупности образуют личность учителя. 

 Однако, как отмечает В.А. Сластенин, сложная динамическая структура личности 
учителя не позволяет сводить ее к простой сумме свойств и характеристик. Личность 
учителя представляет собой единое, целостное образование, логическим центром и 
основанием которого является мотивационная сфера, определяющая ее 
коммуникативную, профессионально–педагогическую и познавательную направленность 
[8, 22]. 

Структурной единицей внутреннего мира личности выступает интегральные 
качества. В них выражается единство сознания и поведения . 

Именно эту сущностную характеристику гуманности выделяет В.Н. Мясищев, 
подчеркивая, что ее нельзя представлять как часть или элемент, а следует понимать, как 
интегральную «позицию» личности в целом [5, 111]. 

В исследовании мы рассматриваем гуманность как устойчивое закрепившееся 
ценностное отношение человека к другим людям, в котором выражается его стремление 
действовать им на благо; как определенную систему мотивов, форм способов поведения, в 
которых эти отношения реализуются в повседневной практике человека. 

Основой для такого определения является тот факт, что содержание гуманности 
как качества личности ряд ученых раскрывают именно через признание ценности 
человека. Так, Я.Л. Коломинский указывает, что «гуманность – это прежде всего комплекс 
качеств личности, в которых отражается отношение человека к человеку». 

Е.Н. Шиянов определяет гуманность как совокупность нравственно-
психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое 
отношение к человеку как к высшей ценности [11]. К.В. Гавриловец утверждает, что 
гуманность – это личностное качество, содержание которого обусловлено следствием 
принципам гуманизма [1].  

Подытоживая вышеизложенное, конкретизируем базовое понятие нашего 
исследования – гуманистическую направленность – в контексте его родового понятия – 
гуманности.  

Если в понятии «гуманность» отображается прежде всего личностный аспект, 
базовая черта личности, то понятие «гуманистическая направленность» представляет 
собой интеграцию личностного и деятельностного начал, где гуманность занимает 
ведущее место в системе устойчиво доминирующих мотивов личности, что выступает 



 274 

основной детерминантой как отдельных поступков и действий, так и деятельности в 
целом. Соотношение между ними – это прежде всего соотношение сущности и способа 
его проявления. Иначе говоря, гуманистическая направленность выступает динамической, 
активно-действенной формой проявления гуманности как базового качества личности, 
которое в свою очередь представляет собой совокупность убеждений, нравственных норм, 
идеалов, ценностей.  

В современной психологии в связи с проблемой формирования гуманности как 
базового качества человека, определяющего его нравственное развитие, большое значение 
приобретает теоретическое обоснование и экспериментальное изучение направленности 
личности. 

Впервые в психологию понятие направленности личности ввел С.Л. Рубинштейн, 
который определил ее через установки и тенденции, потребности, интересы и мотивы. Он 
рассматривает мотивы как совокупность различных тенденций, в основе которых лежат 
потребности, мотивы деятельности. Для более полного и глубокого изучения 
направленности личности, ее структуры необходимо изучение иерархии мотивов, исходя 
из доминирования одних мотивов и подчиненности других. 

Особое значение имеет проблема мотивации в обучении и воспитании. Как 
утверждает А.Ф.Линенко, одна из главных задач воспитания - сформировать у каждого 
человека такую мотивационную сферу, в которой бы адекватно отражались общественные 
отношения, а иерархия мотивов определялась сочетанием общественных и 
индивидуальных потребностей [4].  

 Эффективность подготовки учительских кадров во многом зависит от уровня 
сформированности гуманистической направленности, которая выступает в качестве 
важнейшего условия развития личности будущего учителя. Формирование 
гуманистической направленности – сложный процесс, начинающий задолго до 
поступления в вуз и продолжающий после его окончания. 

Специальные исследования и практика школ свидетельствуют:  далеко не у всех 
выпускников педвузов данная направленность находится на достаточно высоком уровне. 
Это обуславливается как некоторыми социальными факторами, так и недостатками 
работы вузов по формированию гуманистической направленности. Давая подчас самую 
квалифицированную специальную подготовку будущим учителям, работники высшей 
школы часто упускают из поля зрения ее гуманистическую направленность, без которой 
все знания, умения и навыки в конце концов, оказываются используемыми не по 
назначению. В результате такого упущения вузы готовят специалистов, которые выходят 
в свет психологически не подготовленными к преодолению трудностей, быстро 
разочаровываются в своей профессии. 

От формирования гуманистической направленности зависит не только отношение к 
учению в вузе, но и отношение к себе. Гуманистическая направленность занимает важное 
место в структуре самосознания личности. Гуманистическая направленность определяет 
выбор идеала, самоанализ, самооценку и требовательность к себе. Это не случайно: 
жизненные цели определяют программу самосовершенствования  (каким быть, чтобы 
достичь поставленной цели), представление о себе в будущем требует сравнения себя с 
настоящим. А чтобы объективно судить о себе, надо иметь идеал, уметь анализировать 
себя, давать объективную самооценку. Исходя из “Я” в настоящем, надо планировать 
конкретную работу над собой, чтобы осуществить “Я” в будущем. Для этого необходима, 
как пусковая система самовоспитания,  требовательность к себе. Самосознание личности 
функционирует наиболее правильно именно при наличии гуманистической 
направленности личности, через нее самосознание становится управляющим центром 
самовоспитания личности человека. Однако все-таки основным индикатором 
гуманистической направленности личности является ее отношение к другим. 

В современных условиях актуальной проблемой гуманизации профессиональной 
подготовки будущих учителей становится формирование у специалиста такой 
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направленности, в центре системы ценностей которой был бы человек. Условия 
жизнедеятельности характеризуются возрастанием количества проблемных ситуаций, 
решение которых зависит, в первую очередь, от того, какие ценностные ориентиры, 
мотивы деятельности являются ведущими у специалиста, ведь от них в основном и 
зависят те решения, которые будут приняты. Успешность взаимодействия учителя и 
ученика во многом зависит от того, будет ли решение проблемных вопросов базироваться 
на единой системе ценностей, едином подходе. Поэтому решение задачи 
профессиональной подготовки будущих учителей в контексте гуманизации образования 
требует разработки теоретической модели гуманистической направленности учителей. 
Такая модель разрешит определить актуальные задачи гуманизации профессиональной 
подготовки будущих учителей. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Підготовка вчителя, здійснювана в даний час в системі вищої освіти, є різною за 

якістю, але у будь-якому випадку вона повинна бути орієнтована на формування його 
готовності здійснювати педагогічну діяльність на рівні творчості. 

Нові стратегічні орієнтири розвитку загальної і вищої освіти зумовили актуалізацію 
пошуку таких підходів до практики підготовки майбутнього вчителя, які формують 
фахівця нового типу -педагога-дослідника, здатного до інноваційної діяльності. Нова 
якість підготовки фахівця в області освіти повинна визначати не тільки готовність до 
застосування на практиці вже відомих способів вирішення педагогічних проблем, але і 
здібність до самостійного проектування педагогічних систем, процесів і ситуацій. На цю 
особливість підготовки вчителя фокусується увага стандартів вищої освіти, де як одна з 
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характеристик професійної діяльності сучасного педагога окреслена як готовність до 
конструювання і проектування освітнього процесу. 

Тим часом, проведений нами аналіз педагогічних джерел показав, що рівень 
вивченої проблеми формування готовності вчителя до творчого проектування 
дидактичних технологій ще недостатній, а деякі її аспекти практично не досліджені. 

Для поглиблення наукових уявлень у зазначеному контексті ми звернулися до 
довідкових джерел. У енциклопедичному словнику подане таке визначення поняття 
«творчість» як «діяльність, що породжує щось якісне нове, таке, що ніколи раніше не 
було» [17, 621].  

У словнику С.І. Ожегова «творчість» визначається, як «створення нових за задумом 
культурних або матеріальних цінностей».  

Педагогічний словник трактує значення «творчість» як продуктивна людська 
діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 
значення [5, 326]. 

Цілком очевидно, що проблема творчого розвитку особистості є багатоаспектною, 
вона розглядається різними областями науки, включаючи філософію, психологію і 
педагогіку. 

У філософській літературі серед різноманіття формулювань, що визначають 
поняття творчість, можна виділити наступне: «творчість -це процес людської діяльності, 
що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності»[2, 25]. Психологи також 
пов'язують дане поняття з відходом від звичного, трафаретного і шаблонного. Неоцінимо 
значення творчості і для навчально-виховного процесу. У творчій діяльності розвивається 
здібність особистості до гнучкої переорієнтації в обстановці, що змінюється, до 
багатоваріантності і нестандартності в рішенні поставлених задач, до самостійності в 
ухваленні рішень. Навчання ж, у свою чергу, є складовою частиною розвитку і виховання 
особи, що «є наслідком і причиною одне іншого» [13, 19]. 

Науковці єдині у визначенні, що творчість є вищим пізнавальним процесом. Воно є 
породженням нового знання, активною формою творчого віддзеркалення і перетворення 
людиною дійсності. Творчість породжує такий результат, якого ні в самій дійсності, ні у 
суб'єкта на даний момент часу не існує.  

Творчість - це рух ідей, що розкриває суть речей. Його підсумком є не образ, а 
деяка думка, ідея. Специфічним результатом творчості може виступити поняття - 
узагальнене віддзеркалення класу предметів в їх найбільш загальних і істотних 
особливостях. 

Творчість - це рух думки, що розкриває зв'язок, який веде від окремого до 
загального і від загального до окремого. Тому творчість є своєрідним опосередкуванням, 
засноване на розкритті зв'язків, відносин, тобто узагальненим пізнанням об'єктивної 
реальності.  

Зауважуємо, що педагогічна творчість також містить елементи певної новизни, яка 
частіше за все пов’язана не стільки з продукуванням нових ідей і принципів навчання та 
виховання, скільки з деякою модернізацією прийомів навчально-виховної роботи. 
Творчість виступає провідним критерієм педагогічної майстерності вчителя. Педагогічна 
творчість припускає наявність у вчителя якостей, безпосередньо не пов’язаних із родом 
діяльності, – ерудиції, почуття нового, здатності до аналізу та самоаналізу, гнучкості 
мислення, активності, вольових якостей, фантазії тощо. 

Значний внесок у вивчення процесів становлення вчителя внесли дослідження й 
творча діяльність В.Сухомлинського, який сам втілював найкращі риси творчого вчителя. 
Він писав, що вчитель – головна дійова особа творчої взаємодії, співробітництва з 
вихованцем, і вважав, що педагогічні ідеї стимулюють вихователя аналізувати особисту 
діяльність і породжують прагнення творчо втілювати задуми в реальний виховний процес 
[18, 55].  
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Людина, розв’язуючи нову, незнайому для неї  задачу, займається творчістю. 
Близький до цієї думки С.Л.Рубінштейн, який визначає творчість як діяльність щодо 
створення чогось нового, оригінального, що входить не тільки в історію розвитку самого 
творця, але й в історію розвитку науки та мистецтва. К.К.Платонов розглядає творчість як 
мислення у його найвищій формі, яке виходить за межі необхідного для розв’язування 
задачі вже відомими способами.  

У сучасній психолого-педагогічній літературі, в якій відзеркалено  проблему 
педагогічної творчості можна виокремити різні наукові позиції дослідників.  

Конкретизуємо перш за все точку зору психологів на проблеми. Л.С.Виготський 
визначає творчість як діяльність, в результаті якої створюється щось нове [4, 67]. Причому 
така діяльність може бути спрямована як на роботу з певним об’єктом зовнішнього світу, 
так і над побудовою розуму або почуття, яке живе і виявляється в самій людині. 

В.О.Моляко також дає визначення творчості як процесу створення, відкриття 
нового, що раніше для даного конкретного суб’єкта було невідомим [12, 56].  

Г.С.Костюк характеризує творчість особистості як вищу ступінь її активності, що 
спрямована на подолання конкретних суперечностей з метою пошуку істини [8,75]. 

Розглядаючи феномен «творчість» (В.Кан-Калик) конкретизує педагогічний ідеал 
вчителя в системі завдань, які розв’язуються в конкретних умовах педагогічної праці. Н.В. 
Кічук розглядає як найважливіший критерій якісного становлення особистості вчителя в 
його потребі працювати творчо.  

Особливо значною, як уважає дослідник, є сформованість у вчителя креативного 
рівня ставлення до професійної праці – потреба у творчому підході, застосування 
нестандартних прийомів роботи. Але головною особливістю є те, що "сутністю його стає 
творення (формування, виховання) людини – завжди неповторної та унікальної" [7, 14].  

За влучним висловом С.Сисоєвої,  «взаємодія суб’єктів навчально-виховного 
процесу, спрямована на формування творчої особистості учня»[15,25].  

В.І.Андрєєв визначає творчість як один із видів людської діяльності, спрямованої 
на розв’язання творчого завдання і для якої необхідні об’єктивні (соціальні, матеріальні) і 
суб’єктивні особистісні умови (знання, вміння, творчі здібності), а результат має новизну 
й оригінальність, особисту та соціальну значимість, а також прогресивність [1,  228]. 

У словнику С.И.Ожегова термін «проектування» відсутнє, але дається тлумачення 
словам «проект» і «проектувати». Значення їх - побудова, планування чого-небудь. 

Якщо звернутися до етимології слова, то проектування (від латів. projectus - 
кинутий вперед) - це один з основних способів створення інших виробів. Для 
проектування характерні певна логіка і певні можливості. Педагогікою термін 
«проектування» запозичений з технічної області знання, де він означає створення 
випереджаючої проекції того, що потім буде матеріалізоване. Розвиток педагогічного 
знання, поява різноманітних методів, засобів, форм педагогічної діяльності зробило її 
надмірно складною. Саме в зв'язку з цим педагогіка вимушена удатися до рекомендацій 
технократичній орієнтації: «діячи цього напряму переконані в тому, що на зміну 
аморфності в питаннях регулювання поведінки повинна прийти ефективна педагогічна 
техніка» [6, 7]. 

У сучасному трактуванні слово «проектування» означає процес створення проекту 
- прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкту, його стану [17, 1077]. 

Зауважимо, що термін «проектування» має різне значення: з одного боку, це спосіб 
створення чого-небудь; з іншою, - це процес створення проекту; нарешті, це одна з 
педагогічних функцій. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зафіксувати, що ряд важливих 
теоретичних ідей були закладені у вітчизняній педагогіці ще в 20-і роки ХХ в. 
(П.П.Блонский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий і ін.). 

У вітчизняній педагогіці основоположником теорії і практики педагогічного 
проектування по праву може вважатися А.С.Макаренко, який розглядав виховний процес 
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як особливим чином організоване «педагогічне виробництво» [11, 465]. Він був 
супротивником стихійності процесу виховання і тому висував ідею розробки 
«педагогічної техніки», «техніку створення нового человека». 

Продуманість дій, їх послідовність, терпіння, орієнтованість на вихованця до цих 
пір вражають в його педагогічній системі. А.С. Макаренко був переконаним 
прихильником проектування в людині всього кращого. В зв'язку з цим він наполегливо 
рекомендував вузам перебудувати роботу так, щоб випускати педагогів-техніків: 
«Дійсним стимулом людського життя є завтрашня радість. У педагогічній техніці ця 
завтрашня радість є одним з найважливіших об'єктів роботи» [11, 132]. 

У 60-і рр. минулого століття в публікаціях отримала віддзеркалення думка про 
необхідність формування нової наукової дисципліни - педагогічного проектування і появи 
фахівця педагога-проектувальника (Г.П.Щедровицкий).  

На початку 70-х років ХХ сторіччя в педагогічній літературі стали з'являтися такі 
терміни, як «програма діяльності», «проекти виховання, навчання, організації», «плани», 
«програми», «проектування особи», «техніка виконання, гри, користування книгою», 
«інструмент виховання», «інструмент розвитку особи», «інструментування педагогічної 
дії» і т.п. Все це вимагало теоретичного осмислення, і педагогіка все глибше проникала в 
область проектування. 

Науковець В.А.Сухомлинский [18, 418-487] виділяє такі складові частини, як 
науку, майстерність і мистецтво. У поняття «майстерність» він вкладав всі нюанси 
навчально-виховного процесу, чітко визначаючи їх причинно-наслідковий зв'язок, а також 
уміння педагога розбиратися в складності і багатогранності педагогічних явищ. Не 
використовуючи термінів «проектування» і «технологія», В.А.Сухомлинский, проте, сам 
був високотехнологічним педагогом. 

На початку 70-х років ХХ в. учені сталі ширше трактувати і сам статус педагогіки: 
«Она є галузь діяльності, в якій поєднуються, по-перше, функція дослідження реально 
протікаючого процесу навчання і виховання, по-друге, функція створення (проектування) 
систем навчання і виховання [9, 5-68].  

В кінці 80-х рр. ХХ в. з'явилася перша праця з педагогічного проектування 
В.П.Беспалько [3, 87]. По суті в цьому доробку міститься визнання проектування і 
технології як самостійних видів педагогічної діяльності. 

Формування нових напрямів педагогічної науки кінця 80-х початки 90-х рр. ХХ в. 
зумовило активізацію досліджень і в галузі проектування. Фактично з того часу воно стає 
самостійним предметом педагогічної науки і спеціально організовуваної діяльності. 
Починають складатися різні підходи до вивчення проектування як особливого механізму 
управління в освіті, як категорії дидактики, як алгоритм створення педагогічних систем. 

Так, одні дослідники (В.о.Болотов, І.І.Исаев) пропонують розглядати педагогічне 
проектування як процес вирощування новітніх форм спільності педагогів, що вчаться, 
нового змісту і технологій освіти, способів педагогічної діяльності і мислення. Інші 
(В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов) розглядають проектування як змістовне, організаційно-
методичне, матеріально-технічне і соціально-психологічне оформлення задуму і реалізації 
цілісного рішення педагогічної задачі, здійснюваної на эмирико-інтуїтивному, досвідчено-
логічному і науковому рівнях. Треті (В.П.Беспалько) визначають проектування як 
багатокрокове планування, як діяльність по визначенню умов реалізації певної 
педагогічної системи. У деяких роботах (Н.Г.Алексеев, В.И.Слободчиков) проектування в 
освіті розглядається як ідеальна побудова (задум) і практичне втілення того, що можливо, 
або того, що повинне бути. 

Зокрема, Н.О.Яковлева розглядає це поняття як: «цілеспрямована діяльність 
педагога по створенню проекту, який є інноваційною моделлю педагогічної системи, 
орієнтованою на масове використання» [19, 13].  

У деяких працях діяльність проектування розглядається в аспекті проектувальних 
умінь педагога загальноосвітньої школи (О.А.Абдуллина, З.И.Васильева, О.С.Газман, 
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Ф.Н.Гоноболин, Н.П.Гузик, В.Ю.Кричевский, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, 
А.И.Щербаков і ін.). 

На думку Н.В.Кузьміної [10, 65], ці уміння дозволяють здійснювати проектування: 
1) зміст майбутніх занять; 2) системи и22 послідовності дій вчителя; 3) системи і 
послідовності дій учнів. 

На думку В.А.Сластенина [16, 77], уміння проектування повинні забезпечувати три 
аспекти діяльності педагога: 1) змістовний (відбір і композиція учбового матеріалу, 
планування і побудова учбового процесу); 2) оперативний (планування своїх дій і дій 
учнів); 3) матеріальний (проектування учбовий-матеріальної бази педагогічного процесу). 

Отже, педагогічне проектування можна розглядати з двох позицій: як науку і як 
мистецтво. Зрозуміло, в своїй основі воно має одночасно і нормативний і творчий 
характер. Нормативний характер виявляється в тому, що педагогічне проектування 
регламентоване і має свої етапи, форми, принципи і прийоми здійснення. Воно 
здійснюється педагогом цілеспрямовано і свідомо. Але якщо при проектуванні спиратися 
тільки на теорію, логіку, то системи, процеси і ситуації, що проектуються педагогом, 
робляться догматичними, відірваними від життя. 

У зв'язку з цим слід мати на увазі і творчий аспект процесу педагогічного 
проектування.   
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УДК 37.035 Муромець В.Г. 
 
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
В останній час у сучасному суспільстві спостерігається посилення та активізація 

уваги до проблем толерантності, що зумовлено багатьма факторами, про що й піде мова 
у даної статті. 

Зацікавленість до проблем толерантності у свій час виявляли такі провідні науковці 
як А.Асмолов, Н.Боритко, Б.Вульфов, П.Комогоров, М.Марон, З.Гасанова, В.Лекторський, 
О.Клепцова, Л.Скворцов, А.Погодіна та ін.  

В умовах оновлення суспільства й освіти пріоритетним стає самовизначення 
педагога за особистісно-міжособистісною характеристикою, адже на сьогодні педагог 
повинен цілком  усвідомлювати, що успішність його професійної діяльності залежить ще 
й від міжособистісних контактів з учнями, студентами, вихованцями тощо. Пріоритети 
виховної, розвивальної діяльності вчителя дозволили визначити певні характеристики без 
яких неможлива сьогодні професійна культура педагога.  

Наприклад, зараз якщо гуманізація та гуманітаризація освіти сприймається як 
реальність, то навчання, виховання та розвиток - як єдиний процес. У такому випадку 
виховний простір можна віднести й до освітнього простору в цілому. Так позиція 
педагога, як  вихователя, допомагає усвідомити новий напрям педагогічної науки - 
педагогіки взаємодії, у межах якої ведеться пошук перспективних форм та різноманітних 
методів навчання, що цілком відповідають актуальності не тільки суспільного розвитку, а 
ще й особистісного, що заснований на суб'єкт-суб'єктному характері взаємодії між всіма 
учасниками виховного процесу.   

Розглядаючи дану проблему не можна не згадати видатного педагога- гуманіста 
В.Сухомлинського, сутність педагогічної системи якого полягала у всебічній актуалізації 
можливостей педагогічного процесу на основі непорушної єдності навчального та 
виховного начал, розвитку взаємодії педагогічного й учнівського колективів, створення 
сприятливого тла взаємодії, що допомагало гармонійному розвиткові всього колективу і 
кожного учня, а учень у цьому випадку виступає об'єктом педагогічного впливу.  

Звертаючи увагу на значущість комунікативної культури педагога,  педагог В.Кан-
Калік виділяє у структурі процесу навчання дві підсистеми: дидактичну (змістовну) та 
комунікативну (формоутворювальну) [3, с. 25].  

На його думку, якщо не враховується комунікативний аспект, успіху у навчальній 
діяльності досягти  досить важко. У процесі організації навчальної діяльності 
комунікативна підсистема виступає як професійно значущий компонент, тому кожний 
дидактичний компонент має бути забезпечений комунікативним компонентом. Таким 
чином і навчання, і виховання, і розвиток учнів вимагають перебудови особистісної 
позиції педагога однаковою мірою, і завдання гуманізації освітнього простору можуть 
реалізуватися як у навчальній, так і виховній діяльності.  

У сучасних умовах комунікативна культура практично незначуща, якщо вона не 
підкріплена високими духовними особистими якостями самого педагога, його моральною 
зрілістю. Звичайно  не можна не визнати той факт, що саме на цьому шляху педагог 
отримує впливовість неформального лідера, саме на цьому шляху протікає становлення 
його професійної педагогічної культури.  

Цілісному, концептуально побудованому осмисленню комунікативної культури 
передували дослідження педагогів, психологів, соціологів, філософів, присвячені 
вивченню особистості та комунікативно-інформаційного підходу до даної категорії.  
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У сучасному науково-педагогічному інформаційному просторі представлені різні 
підходи до тлумачення даного поняття: так з методологічної точки зору його розглядали 
О.Бондаревська, Н.Кузьміна, В.Сластьонін, Г.Щукіна та ін.; з психологічної точки зору 
Б.Ананьєв, Р.Андрєєва, І. Котова, О.Леонтьєв та ін.; із соціологічної - Т.Дрідзе, С.Самигін 
та ін.; з лінгвістичної - Б. Головін, Н. Кохтерев. Як наголошує вчена  Н. Кузьміна,  що для 
виявлення суті комунікативної культури педагога необхідний детальний аналіз поняття 
«спілкування»: по-перше, спілкування - це не просто обмін або рух інформації, саме тут 
мається  на увазі відносини двох індивідів, кожен з яких виступає активним суб'єктом [4, 
с. 59]. 

На думку С.Батракової комунікація може бути представлена як інтерсуб'єктний 
процес та як суб'єкт-суб'єктні відношення активного обміну інформацією, в ході якого 
буде спільно досягнутий предмет спілкування, а як обмін інформацією передбачається  
взаємовплив суб'єктів, тобто припускається  психологічна взаємодія на поведінку 
партнера з метою його зміни [1, с. 11].  

Отже, формування комунікативного впливу можливе лише тоді, коли суб'єкти 
володіють єдиною або схожою системою кодування і декодування, тобто тоді, коли вони 
говорять однією мовою,  коли знаки та закріплені за ними значення відомі всім суб’єктам 
та коли для спілкування характерні комунікативні бар'єри, що носять соціальний або 
психологічний характер. З одного боку, це різне світовідчування, світобачення, що 
породжує різну інтерпретацію одних і тих же понять, а з іншого боку ці ж бар'єри можуть 
носити певний психологічний характер внаслідок індивідуальних особливостей 
особистості (соромливість, скритність, недовір'я, несумісність та ін.).  

Звернемося тепер до проблеми педагогічного спілкування, яке одночасно реалізує 
комунікативну, перцептивну та інтерактивну функції, використовуючи при цьому всю 
сукупність вербальних, образотворчих, символічних та кінетичних засобів. За функціями 
спілкування буває контактне і дистанційне, інформаційне, спонукальне, координаційне, 
таке, що встановлює відносини взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу, а 
характеризується воно подвійною спрямованістю, інформативністю, високим ступенем 
репрезентативності Таке спілкування утворює специфічний синтез усіх головних 
характеристик, що виражається у новому якісному змісті та визначається характером 
взаємодії суб'єктів освітньо - виховного процесу. До структурних компонентів з даної 
проблеми зверталися такі вчені як Ю.Бавовна (особистісно-професійна індивідуальність 
вчителя); Г.Качан (особистісно-педагогічна саморегуляція вчителя); Л.Заніна ( гуманна 
педагогічна позиція вчителя)  та ін. 

Творчий пошук та реалізація їх на практиці у цьому напрямку  дослідження 
детермінований необхідністю вирішенню ряду проблем, характерних для сучасної вищої 
школи щодо проблем професійної підготовки майбутніх вчителів на засадах формування 
комунікативної толерантності. Також існує  проблема, щодо  відсутності реальної 
практики конструювання педагогічного процесу як засобу розвитку комунікативної 
культури та толерантності майбутнього  вчителя та  між вимогами державного освітнього 
стандарту до розвитку у майбутніх фахівців професійної комунікативної культури та 
комунікативної толерантності.  

Отже, з усього вище зазначеного можна зробити висновок, що провідні 
характеристики майбутнього вчителя повинні виявлятися саме у спілкуванні та 
толерантності між вчителем та учнями, між вчителем та батьками, між вчителем колегами 
та керівниками за спільною діяльністю. Це не випадково адже специфіка професійної 
діяльності вчителя полягає  саме у спілкуванні та саме від її культури та толерантності 
використання цих основних засобів педагогічної діяльності залежить і професійна 
культура педагога.  

Таким чином, одним з перспективних напрямів розвитку професійної культури 
педагога у сучасних умовах стає розвиток культури та толерантності у педагогічному 
спілкуванні та комунікативної культури в цілому.  
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ У ГУМАНІТАРНОМУ КЛАСІ 
Сучасна освіта України активно реформується. Одним з напрямів реформування 

освіти є впровадження профільного навчання.  
В Концепції профільного навчання однією з вирішальних умов  її реалізації названо 

кадрове забезпечення. «З цією метою потрібно у вищих навчальних закладах 
педагогічного профілю передбачити підготовку педагогічних кадрів  з урахуванням 
потреб профільної школи»[3]. 

 Зупинимося на підготовці до роботи в умовах профільного навчання вчителів 
математики.  Майбутньому вчителеві математики доведеться викладати як у профільних 
математичних, так і у загальноосвітніх та гуманітарних класах. Дослідники погоджуються 
з тим, що викладання математики у математичному та гуманітарному класі повинно бути 
різним. Успішність такого викладання залежить  від того, наскільки у студентів будуть 
сформовані професійні якості, необхідні для відповідної діяльності. Традиційно вивчення 
професійних якостей пов’язується з вивченням якостей особистості. У своїй статті 
спробуємо окреслити ті якості особистості, які необхідно формувати та розвивати у 
майбутніх вчителів математики для успішної роботи останніх у гуманітарному класі,  
шляхи  перетворення особистості студента в особистість вчителя-професіонала, який 
зможе розв’язувати  найрізноманітніші завдання,  пов’язані з навчанням школярів у 
класах гуманітарного профілю.   

Проблемі розвитку професійних якостей особистості вчителя присвятили свої 
дослідження такі педагоги, як Афанасьєв А.О., Пометун О.І., Гончаренко С.У., Мітіна 
Л.М., Шадриков В.Д., Сластьонін В.А., Крутецький В.А.  та інші.  

Дослідження свідчать, що в структурі професійної педагогічної діяльності  важливу 
роль відіграє система професійних знань, форм і видів педагогічної діяльності, 
особливості особистості. 

Структурно-ієрархічна модель особистості вчителя детально розроблена Мітіною 
Л.М.  Особистість вчителя, як вважає Лариса Максимівна, розвивається і формується в 
системі суспільних відношень, в залежності від умов його життя і діяльності, і перш за все 
в процесі педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, і кожна зі сфер праці 
вчителя висуває особливі вимоги до особистісних якостей вчителя.  

Інтереси підготовки майбутніх учителів математики до роботи у гуманітарних 
класах вимагають чіткого з’ясування того, до чого вони повинні прагнути. З цієї метою 
розробляється професіограма вчителя. Професіограма є орієнтиром готовності 
майбутнього вчителя до професійної діяльності. Дослідники включають у професіограму 
різні компоненти. Так, Сластьонін В.А.[8] у професіограму включив властивості та 
характеристики особистості вчителя, вимоги до писхолого-педагогічної підготовки 
вчителя, обсяг і склад спеціальної підготовки, зміст методичної підготовки. Ми ж 
обмежимо загальну професіограму вчителя та розглянемо лише  ті вимоги, які висуває до 
формування особистості вчителя математики необхідність роботи в умовах профільної 
старшої школи, зокрема, в гуманітарних класах. 
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Основною категорією у структурі особистості вчителя Мітина Л.М., Мордкович 
А.Г.  вважають її педагогічну спрямованість. Під педагогічною спрямованістю в контексті 
нашого дослідження  будемо розуміти сукупність особистісних якостей вчителя 
математики, які сприяють його ефективній роботі з учнями-гуманітаріями.  

До структурних компонентів педагогічної спрямованості віднесемо, як це робить і 
Є. Аршанський,  спеціально-методичний, культурологічний, гуманістичний і 
психофізіологічний.  

Спеціально-методичному компоненту педагогічної спрямованості особистості 
відповідають такі якості як знання мети і особливостей навчання математики в 
гуманітарних класах; культурологічному – ерудиція, широкий кругозір, захопленість 
мистецтвом, літературою,  прагнення до особистісного самовдосконалення; 
гуманістичному – любов до дітей, гуманність, доброта, чуйність, справедливість; 
психофізіологічному – емоційність, розвинене образне мислення, багатство асоціацій, 
артистичність, почуття гумору, вразливість.  

Кан-Калик вважає, що структура особистості вчителя адекватна психологічній 
структурі його діяльності. Спробуємо виокремити основні види діяльності вчителя 
математики при викладанні у гуманітарному класі відповідно до структурних компонентів 
його особистісної спрямованості.  

1. Спеціально-методичний компонент педагогічної спрямованості має на увазі  
спеціальні знання і вміння вчителя математики. При цьому успішній роботі вчителя у 
гуманітарному класі сприяє виконання ним таких видів діяльності: 

•  Відбір змісту, форм і методів навчання в гуманітарному класі; 
•  Підготовка і проведення уроків та позакласних заходів для учнів- гуманітаріїв; 
•  Складання математичних задач з історичним або гуманітарним змістом; 
•  Виготовлення наочних посібників і оформлення кабінету  з урахуванням 

гуманітарного профілю учнів. 
2. Культурологічний компонент пов'язаний  з рівнем загальної та педагогічної 

культури вчителя математики. Високий рівень культури повинен сприяти виконанню 
наступних видів діяльності: 

•  Відбір і включення в канву уроків уривків з літературних творів, музики, 
історичної або мистецької інформації; 

•  Складання віршів, казок, малювання картин з математичною тематикою; 
•  Використання на уроці  літературної мови, яка насичена метафорами, 

порівняннями, епітетами. 
3. Гуманістичний компонент особистості в контексті викладання в гуманітарному 

класі має на увазі, що вчитель математики повинен сприйматися учнями не лише як 
спеціаліст у своїй галузі, а як інтелігентна і високоморальна особистість. Ці якості мають 
проявитися у таких видах діяльності: 

•  Встановлення демократичного стилю спілкування з учнями; 
•  Організація навчання гуманітаріїв з урахуванням їхніх інтересів та 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності; 
•  Відбір матеріалу, який сприяє вихованню моральних якостей учнів. 
4. Психофізіологічний компонент має на увазі наявність у вчителя математики 

специфічних особливостей навчально-пізнавальної сфери, характеру і темпераменту, які 
сприяють успішній роботі в гуманітарному класі. Якщо порівнювати психофізіологічні 
особливості математиків і гуманітаріїв, то математиків характеризують розвинена логічна, 
термінологічна і механічна пам'ять, лаконічність, великий обсяг уваги, спостережливість, 
спосібність до абстрагування; для гуманітаріїв же типовим є вербальний інтелект, добре 
володіння мовою, багатий словниковий запас, образне мислення, емоційна пам'ять. Таким 
чином, психофізіологічний компонент особистості вчителя математики, якій працює в 
гуманітарному класі повинен поєднувати в собі математичні і гуманітарні складові. Це 
сприятиме виконанню таких видів діяльності: 
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•  Емоційне викладання математики; 
•  Широке використання асоціацій; ейдетичних прийомів; 
•  Розробка завдань, які сприяють розвиткові образного мислення та  пам’яті 

учнів. 
Всі вище перелічені якості особистості повинні формуватися і вдосконалюватися в 

процесі навчання майбутніх учителів. Та  підготовці до роботи у гуманітарному класі ми 
не повинні підпорядкувати весь навчально-виховний процес, бо випускникові 
педагогічного закладу доведеться працювати не лише в гуманітарному, а й в інших 
профільних класах. Тому вважаємо, що формувати окреслені якості потрібно поряд з 
іншими, для чого, по-перше, включати студентів у таку діяльність, у процесі якої 
формуватимуться необхідні якості, а по-друге, якнайповніше використовувати 
гуманітарний потенціал усіх дисциплін, які вивчаються майбутніми вчителями 
математики. 

Звернемо увагу на  формування культурологічного та психофізіологічного 
компонентів педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя математики. 
Вважаємо за необхідне у процесі професійної підготовки розвивати саме ті якості 
особистості, які традиційно слабко розвинені у студентів-математиків.  Так, з метою 
тренування образної та асоціативної пам’яті потрібно частіше  звертатися до аналогій, 
асоціацій. Корисним тут буде складання казок з математичним змістом, віршів. Студенти 
можуть вчитися складати казки не лише на заняттях з методики викладання,  ця форма 
роботи з успіхом може використовуватися і на заняттях з інших дисциплін. Написати 
казку непросто, а написати математичну казку – удвічі важче, адже потрібно  художніми 
образами описати абстрактні поняття, не спотворивши при цьому їхньої математичної 
суті. Створення казки передбачає не лише вміння фантазувати на математичні теми, а й  
мовну грамотність, впевнене володіння математичними поняттями. Складаючи 
математичну казку, бажано дотримуватися таких рекомендацій:  казка повинна  мати не 
тільки математичних героїв, а й відображати якісь суттєві властивості об'єктів; сюжет 
повинен бути цікавим, оригінальним, завершеним, розгортуватися послідовно і логічно; 
казка повинна містити  життєву мудрість, бути повчальною, добро повинне перемагати 
зло. Найголовнішою ж серед усіх інших вимог, що висуваються до математичної казки, є 
відсутність фактичних змістовних помилок.  

Важливим є  також ознайомлення майбутніх учителів як з мнемонічними, так і з 
ейдетичними прийомами запам’ятовування матеріалу. Поширеним у ейдетиці є прийом 
створення яскравих, незвичних, емоційно забарвлених живих образів. Наприклад, всім 
відомий образ, коли при вивченні дистрибутивної властивості множення відносно 
додавання, множник за дужками  уявляємо хорошим офіціантом, який обслуговує всіх без 
винятку клієнтів у обмеженому дужками залі. Вивчаючи властивість транзитивності( 
наприклад, відношення рівності: а = в, в = с ⇒а =с ), підкреслюємо, що у місті «в» ми 
побували транзитом на своєму шляху від а до с. Цікавою аналогією є порівняння медіани 
з медіумом, який знаходиться посередині між небом і землею. Корисним з точки зору 
розвинення образної пам’яті є створення піктограм, опорних схем. Всі ці прийоми можуть 
бути використані  викладачами у процесі навчання студентів-математиків.  

У гуманітарному класі вчитель повинен  широко використовувати візуалізацію, 
наочне моделювання матеріалу. Тому приклади унаочнення знань мають зайняти 
відповідне місце і у підготовці студента. Поряд зі строгими доведеннями доцільно 
показувати і описово-наочні міркування( наприклад, як одне з «доведень» теореми 
Піфагора – встановлення безпосереднім зважуванням, що 2 квадрати, побудовані на 
катетах,  за вагою дорівнюють одному квадратові, побудованому на гіпотенузі), широко 
використовувати в процесі навчання можливості візуалізації знань за допомогою 
комп’ютерної графіки.  

Зупинимось тепер на другому шляху формування необхідних вчителеві якостей – 
гуманітаризації викладання спеціальних дисциплін. Зауважимо, що говорячи про 
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гуманітаризацію природничо-наукових дисциплін, дослідники вказують на різні шляхи її 
здійснення. Так, Проказа А.Т.[6] зупиняється лише на персоніфікації навчального 
матеріалу з фізики, Клименко Л.А. [4] вважає гуманітаризацією навчання фізики 
переорієнтацію її на прикладний характер,  Родигіна І.В.[7]  серед шляхів гуманітаризації 
хімії  називає використання міжпредметних зв’язків, історичних матеріалів, творів 
художньої літератури, регіональних матеріалів, висвітлення практичної значущості науки, 
її місця в житті людини і розвитку цивілізації. Серед  напрямків гуманітаризації 
дослідниками називається здійснення зв’язків викладання фізики з предметами 
естетичного циклу( літературою, музикою, живописом).  

Академік Краєвський вважає необхідним виокремлення гуманітарного аспекту всіх 
навчальних предметів як одного  з аспектів гуманітаризації. Ми ж спробуємо означити 
основні напрями реалізації гуманітарного потенціалу математичних дисциплін, які 
вивчаються у ВНЗ. Мордкович А.Г. серед напрямів, які розкривають гуманітарний 
потенціал математики, називає такі: математичне моделювання процесів навколишньої 
дійсності, вплив математики на формування мислення та особистісних якостей людини, 
розвиток предметного(лаконічного) та літературного мовлення,  усвідомлення свого 
розвитку в процесі оволодіння математикою. 

Спільним для всіх дисциплін є «олюднення»  матеріалу, що вивчається. Мається на 
увазі, що кожна математична дисципліна має велику кількість теорем, формул, законів, які 
носять імена видатних математиків. І в процесі  вивчення  цих математичних фактів 
потрібно акцентувати увагу не лише на їх доведенні та  ролі у розвиткові математики, а й 
на особистості авторів теорем. Вивчення біографій вчених-математиків має величезні 
виховні можливості у формуванні моральних якостей особистості студентів. При чому 
потрібно звертати увагу не лише на факти біографії вчених, а й на їхній стиль мислення, 
переконання, які дозволили здійснити певне відкриття.  

Основні поняття математичної дисципліни викладач має реконструювати в 
історичному та загальнокультурному аспекті, щоб показати їхній зв'язок з певною 
культурною традицією, з картиною світу, яка характеризує певний історичний період. Так, 
в більшості наукових або технічних розрахунків обчислюють або границі відношень  
нескінченно малих(швидкість, прискорення) або границі їх сум( площа, об’єм, маса). 
Витоки цих понять математичного аналізу відносяться до часів античності. Відновлюючи 
цей ланцюжок від реальних задач до сучасних формальних способів їх розв’язання маємо 
можливість продемонструвати майбутньому вчителеві походження математичного знання, 
його зв'язок з існуючою картиною світу. Вивчення понять в їх історичному розвиткові дає 
можливості обговорювати питання світосприйняття, вплив математичних відкриттів на 
філософію. Наприклад, появлення несуперечливої системи аксіом геометрії Лобачевского 
продемонструвало неспроможність тезису Канта про те, що людина  має вроджене  
істинне уявлення про властивості простору.  

Знайомлячи студентів з математичною термінологією,  необхідно звертати увагу на 
етимологію, використання математичних омонімів, багатозначних слів, синонімів, 
історизмів, неологізмів тощо, вказувати на метафоричне використання математичних 
термінів, знайомити з використанням математичних слів у розмовній, політичній лексиці 
тощо. Так, синонімами є  терміни «модуль» та «абсолютна величина», «криволінійна 
трапеція» і «підграфок функції». Термін «корінь» в математиці використовується у 
багатьох значеннях: корінь рівняння, квадратний корінь. У математиці слова група, поле, 
площа, гіпербола, корінь  і багато інших позначають зовсім не те, що в розмовній мові. Ці 
знання студенти зможуть використати у майбутній роботі з учнями, які поглиблено 
вивчають мови. З цією ж метою в канву практичних занять з математики можна органічно 
вплітати різноманітні лінгвістичні завдання: шаради, ребуси, лінгвістичні ряди, анаграми 
тощо. 

Відповідно до теми, що вивчається, доцільним є наведення прикладів з художніх 
творів, в яких змальовуються математичні сюжети. Серед літературних творів є класичні й 
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сучасні, написані у різних жанрах, такі, які повністю присвячені математичній проблемі 
чи ґрунтуються на певному  математичному факті, або такі,  в яких лише у маленькому 
уривкові мова йде про математику. Як приклад можна навести використання у 
аналітичній геометрії уривку з відомого всім «Гіперболоїда інженера Гаріна» при 
вивченні поверхонь другого порядку або звертання до маловідомого оповідання  А. 
Порджерса «Саймон Флегг і диявол» при вивченні великої теореми Ферма. Одним із 
завдань індивідуальної роботи студентів може  бути і відшукання фрагментів 
літературних творів, пов’язаних з певною темою, складання завдань або розробок уроків 
за мотивами літературного твору, пошук цитат, висловлень відомих особистостей, які 
могли б стати епіграфами при вивченні тієї чи іншої теми.  

Наступним напрямком реалізації гуманітарного компоненту є встановлення 
міжпредметних зв’язків. У державній програмі «Освіта»(«Україна ХХІ ст.») метою 
гуманітаризації названо формування цілісної картини світу, духовності, культури 
особистості. Вирішення завдання формування цілісної картини світу в межах  однієї 
навчальної дисципліни неможливе. Реалізуючи міжпредметні зв’язки,  можна як впливати 
на формування цілісної картини світу, так і стимулювати розкриття здібностей студентів. 
Колмогоров А.М. закликав бачити математику цілісною, з усіма її зв’язками з іншими 
видами людської діяльності. Реалізація зв’язків між математикою і спорідненими 
предметами(фізикою, хімією, біологією, географією, трудовим навчанням, інформатикою, 
кресленням тощо) передусім здійснюється шляхом вивчення в курсі математичних 
дисциплін навчального матеріалу, необхідного для засвоєння змісту інших предметів 
природничо–математичного циклу, а також за допомогою безпосереднього використання 
математичних  ідей, методів і математичного апарату під час розв’язування задач, що 
виникають при вивченні названих дисциплін. Достатньо уваги має приділятися моментам, 
що дають змогу зрозуміти, як математичні задачі виникають на ґрунті задач з інших 
предметів, математичному моделюванню. Не слід обминати і міждисциплінарні зв’язки, 
які мають як безпосередній, так і опосередкований характер. Наприклад, безпосередні 
зв’язки можна встановити між математикою і літературою, розглядаючи  використання 
теорії ймовірностей у теоретичному дослідженні віршів, а опосередковані зв’язки 
математики з народознавством можуть реалізовуватися в напрямах поповнення знань 
студентів стосовно способів вимірювання різних величин(часу, довжини, площі, 
відстаней), ознайомлення з народними прийомами швидких обчислень; визначення 
математичних основ оригінальних методів розв’язування задач життєвої практики, якими 
користувалися люди раніше.  

 Не зайвим у підготовці студента до роботи в гуманітарному класі буде 
використання цікавого матеріалу на лекціях і практичних заняттях, пошук некласичних 
моментів( парадокси, протиріччя, боротьба ідей). Наприклад, з вивченням першої теми 
математичного аналізу «Дійсні числа» пов'язаний «некласичний» момент – відкриття 
піфагорійцями несумірності. Іншим прикладом можуть бути апорії Зенона, пов’язані з 
введенням у математику поняттям нескінченності.  

 Важливим напрямком виховання якостей,  потрібних вчителеві математики в  
гуманітарному класі,  вважаємо підвищення емоційного рівню викладання математики у 
ВНЗ, на що майже не звертають уваги дослідники. Багато з тих, хто займався 
математикою, вважав її чарівною наукою, говорив про її красу. Викладачеві потрібно не 
тільки знайомити майбутніх учителів з такими  висловленнями математиків, а й самому 
так викладати, щоб студенти змогли побачити красу в математичних міркуваннях, в 
досконалості форм, в ритмічності, упорядкованості, взаємозв’язку; відчути радість від 
самостійно знайденого доведення тощо. Наставник повинен вміти викликати у студентів 
різні емоційні реакції: почуття захоплення, здивування,  почуття піднесеного, граціозного. 
Для цього потрібно використовувати найрізноманітніший арсенал засобів(вербальних і 
невербальних), серед яких особливості мови викладача, залучення поезії, музики, творів 
мистецтва. 
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Таким чином, щоб отримати фахівця-математика, який буде успішно викладати у 
класах гуманітарного профілю, потрібно дбати про формування у студентів необхідних 
для цієї діяльності якостей. Цьому сприятиме залучення студентів до певних видів 
діяльності та широке використання гуманітарного потенціалу дисциплін, які передбачені 
ОПП підготовки майбутніх учителів математики. Як складові гуманітарного компоненту 
математики ми розглянули персоніфікацію науки, використання історизму, звернення до 
етимології математичних термінів, використання художньої літератури, творів мистецтва, 
емоційність викладання, встановлення міжпредметних зв’язків.  Ми розглянули 
фрагментарне включення гуманітарної складової у курси спеціальних математичних 
дисциплін. Крім того, вона може реалізовуватися і як окремий курс типу «Гуманітарні 
аспекти математики».   Та при цьому не слід забувати, що майбутнього вчителя потрібно 
готувати не тільки до викладання у гуманітарному класі, а до роботи у профільній школі 
взагалі. Тому як перелік необхідних якостей особистості  студента-математика, так  і 
арсенал засобів формування цих якостей значно ширші від перелічених у статті.  
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УДК 377.1 Стецько І. 

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО 
ВИХОВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

В умовах розбудови української держави перед педагогічною освітою постають 
важливі завдання, які неможливо вирішити без фундаментальної перебудови змісту, 
форм і методів навчання й виховання, зорієнтованих на формування альтруїстично – 
спрямованої особистості. Це водночас потребує створення сприятливих умов для 
розвитку гуманної, високоморальної, висококультурної й освіченої особистості, а також 
виховання дитини, для якої дороговказом у житті слугуватимуть принципи альтруїзму, 
добра, милосердя, толерантності, любові, взаємоповаги й взаєморозуміння, тощо.  

Успішне вирішення задачі перебудови загальноосвітньої та середньої спеціальної 
школи тісно пов'язане з проблемою підвищення якості підготовки педагогів, у тому числі і 
вчителів іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема сутності й особливостей 
підготовки педагогічних кадрів до виховної роботи, зокрема морального й гуманістичного 
виховання у сучасній школі знайшла віддзеркалення у працях багатьох учених (Л. 
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Бродська [1], І. Бужина [2], І. Казанжи [3], А. Крамаренко [4] , Н. Молодиченко [5], Н. 
Савчак [6], А. Сущенко [7] та інші). 

Разом з тим, аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми 
дослідження вказує на той факт, що до цього часу недостатньо вивчені педагогічні засади 
підготовки вчителів до виховання альтруїзму з урахуванням фахового спрямування; не 
розроблені шляхи і методи, які б сприяли ефективній підготовці вчителів до виховного 
процесу в загальноосвітніх школах. Необхідність вивчення і дослідження цієї проблеми 
зумовлюється як реаліями сучасного соціуму, так і процесами, що відбуваються у юнацькому 
середовищі, зокрема.  

Метою статті є висвітлення результатів та аналізу дослідно-експериментальної 
роботи щодо підготовки майбутніх учителів іноземної мови  до виховання альтруїзму у 
старшокласників, що були отримані нами в результаті розробки системи методичного 
забезпечення.  

Виклад основного матеріалу.  
Означена система методичного забезпечення була розроблена з метою оптимізації 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови до виховної діяльності, а саме виховання 
альтруїзму. 

Одним із можливих шляхів розв’язання цього завдання була розробка, 
впровадження й апробація авторського спецкурсу „Методична підготовка вчителів 
іноземної мови до виховання альтруїзму” у навчально-виховний процес вищих 
навчальних закладів.  

Метою змістових модулів розробленого спецкурсу було:  
•  забезпечити розуміння студентами понятійного апарату, запропонованого у 

спецкурсі з метою ефективної підготовки до виховання альтруїзму; 
•  забезпечити розуміння студентами історичного та соціокультурного підґрунтя до 

виховання альтруїзму; 
•  розкрити основні теоретичні підходи та концептуальні положення вітчизняних і 

зарубіжних учених щодо вище окресленої проблеми;  
•  ознайомити студентів з особливостями підготовки вчителів іноземної мови до 

виховної діяльності, зокрема до виховання альтруїстично-спрямованої особистості. 
Основними завданнями змістових модулів є: 
•  вивчити та краще зрозуміти сутність основних складових характеристик поняття 

„альтруїзм” та базових понять, запропонованих у спецкурсі; 
•  розглянути сутність поняття „альтруїзм” та визначити фактори, які впливають на 

його формування; 
•  розглянути теоретичні підходи до обґрунтування й вивчення категорії 

„альтруїзм” в історичному та сучасному аспектах; 
•  дослідити проблему виховання альтруїстичних якостей у вітчизняній та 

зарубіжній філософсько-педагогічній думці (історичний аспект); 
•  показати актуальність формування альтруїзму в сучасній вітчизняній і зарубіжній 

школі;  
•  розглянути традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл України; 
•  визначити особливості методичної підготовки вчителів іноземної мови до 

виховання альтруїзму. 
Узагальнюючи викладене вище, при опануванні студентами означеного спецкурсу 

передбачалося забезпечення майбутніх учителів іноземної мови відповідними знаннями й 
вміннями, необхідними для ефективного виховання альтруїстичних якостей 
старшокласників у сучасній загальноосвітній школі; психолого-педагогічна підготовка 
для професійного становлення особистості взагалі. 

Експериментальним дослідженням, яке проводилося впродовж 2005 – 2007рр. 
серед студентів вищих навчальних закладів України, було охоплено 719 осіб. У 
дослідженні брали участь студенти факультету іноземних мов Волинського державного 
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університету ім. Л.Українки; Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича; Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
В.Гнатюка; Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти; 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка; Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди; Таврійського національного 
університету ім. І.Вернадського; Республіканського вищого навчального закладу 
„Кримський гуманітарний університет”. 

Результати прикінцевого діагностичного зрізу, що проводився за аналогією з 
констатуючим етапом експерименту, а саме за такими ж критеріями, якісними 
характеристиками рівнів готовності, за допомогою тих самих методів, що дозволило 
отримати об’єктивну картину досліджуваного явища, дають змогу констатувати про 
суттєві позитивні зрушення щодо формування готовності майбутніх учителів іноземної 
мови до виховання альтруїзму в експериментальних групах у порівнянні з контрольними, 
які практично залишилися незмінними (різниця коливається в межах кількох десятих й 
сотих відсотка). 

Узагальнюючи результати дослідження наведемо динаміку сформованості 
готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховання альтруїзму у старшокласників 
у контрольних та експериментальних групах (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка рівня сформованості готовності майбутніх учителів іноземної мови до 

виховання альтруїзму у старшокласників контрольних і експериментальних груп (у %) 

Рівні  

Контрольна група 
(359 осіб) 

 

Експериментальна 
група  

(360 осіб) 

Високий 9,7% 21,8% 

Достатній 39,9% 52% 
Середній 33,5% 22,5% 
Низький 16,8% 3,7% 

 
Для унаочнення подамо результати дослідження у діаграмах (рис 1,2). 
 

9,7%
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Рис.1. Діаграма рівнів готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховання 
альтруїзму у старшокласників (КГ) 
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Рис. 2. Діаграма рівнів готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховання 
альтруїзму у старшокласників (ЕГ) 

Наведені дані засвідчують значне підвищення рівнів готовності майбутніх учителів 
іноземної мови до виховання альтруїзму у старшокласників у експериментальній групі. 
Такий стан речей пояснюється проведеною експериментальною роботою.  

Як показують діаграми, високий рівень готовності до виховання альтруїзму 
властивий 9,7% студентів КГ й 21,8% - ЕГ. Достатній рівень виявлено у 39,9% студентів 
КГ та 52% - ЕГ; середній - відповідно у 33,5% КГ проти 22,5% ЕГ. Низький рівень 
зазначеної готовності діагностовано у 9,7% -КГ проти 3,7% - ЕГ. Ці дані дають підстави 
стверджувати, що в цілому майбутні учителі іноземної мови підготовлені до виховання 
альтруїстичних якостей у підростаючого покоління. 

Наочно позитивну динаміку підготовленості майбутніх учителів іноземної мови до 
виховання альтруїзму у старшокласників подано на рис. 3.  
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Рис. 3. Динаміка рівня сформованості готовності майбутніх учителів іноземної 

мови до виховання альтруїзму у старшокласників контрольних і експериментальних груп 
(у %) 

Висновки: Отже, загальна динаміка процесу підготовки майбутніх учителів 
іноземної до виховання альтруїзму свідчить, що в тих групах, де були створені визначені 
нами педагогічні умови і проводилася цілеспрямована робота з підвищення професійної 
компетенції до виховання бажаних характеристик в учнів старших класів, спостерігаємо 
значні позитивні зміни порівняно з тими групами, де така робота не проводилася. Як 
свідчать результати проведеного дослідження в експериментальних групах значно зріс 
рівень сформованості готовності студентів іноземної мови до виховання альтруїзму у 
старшокласників на кінець експерименту у порівнянні з контрольними. Як бачимо, 
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високий та достатній рівень сформованості переважає в експериментальних класах, 
значно зменшилася кількість досліджуваних з середнім та низьким рівнем сформованості.  

Таким чином, аналіз результатів експериментального дослідження показав, що 
впровадження в традиційну систему підготовки спецкурсу „Методична підготовка 
вчителів іноземної мови до виховання альтруїзму” та використання окремих положень 
спецкурсу при викладанні предметів психолого-педагогічного циклу сприяло підвищенню 
рівня готовності майбутніх учителів до виховання альтруїзму у старшокласників. 
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УДК 378.37                                                                                                    Туркіна Л.В. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 

ДРУГОЇ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 
У статті пропонуються результати вивчення змісту навчання англійської мови як 

другої спеціальності у сфері аудіювання. Визначаються критерії відбору аудитивного 
матеріалу, пропонуються різні види вправ для формування відповідних навичок,  модель 
роботи з фономатеріалом, сформульовано особливості змісту навчання англійської мови 
як другої спеціальності. 

Проблема навчання аудіювання як складова частина загальної проблеми розвитку 
усного мовлення вивчалась багатьма вченими, а саме: Акерман М.І., Бичковою Н.І., 
Гоцкіним Н.Г., Єлухиною Н.В., Єсютиною А.М., Зайцевою Л.О., Золотницькою С.П., 
Куліш Л.Ю., Мусницькою О.В. та іншими.Однак розв‘язання цієї проблеми набуває 
особливого значення в умовах вивчення іноземної мови як другої спеціальності, коли 
кількість годин, відведених на її вивчення, значно обмежена (у порівнянні з факультетами, 
де іноземна мова вивчається як основна спеціальність), а вимоги навчальної програми 
високі. 

Як відомо, в основі аудіювання як важливого й одного з найскладніших аспектів 
всього процесу навчання іноземної мови – складні психічні перцептивно-мнемічні та 
розумові процеси. У найбільш загальному вигляді сутність цих процесів полягає у 
сприйнятті на слух акустичних сигналів, подальшого перекодування їх у лінгвістичні 
символи-фонеми, подальшого граматичного та семантичного аналізу отриманого 
ланцюжка фонем, результатом чого є розуміння смислу повідомлення. Ситуація, 
пов‘язана з навчанням студентів цього виду мовленнєвої діяльності, ускладнюється тим, 
що в методичній літературі немає чітко розробленої системи вправ, незважаючи на велику 
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кількість праць, присвячених цьому питанню, а викладачі не мають відповідних 
посібників для виконання поставлених програмою завдань, які, зазвичай, не є 
уніфікованими. 

Методами опитування та анкетування викладачів, що працюють на факультетах з 
вивченням іноземної мови як другої спеціальності, нами було встановлено, що кожний 
викладач (з опитаних) намагається виконати вимоги програми, виходячи з конкретних 
умов та можливостей. Трапляється, що за таких умов аудитивний матеріал не відповідає 
сучасним методичним вимогам, а саме навчання аудіювання має епізодичний характер. Як 
результат цього – незадовільне володіння студентами цим видом мовленнєвої діяльності. 
Це зумовило необхідність пошуку шляхів та принципів відбору змісту навчання 
аудіювання, адекватного специфіці вище згаданої спеціальності.  

З огляду на відсутність базової теорії у методичній науці про зміст навчання 
іноземної мови саме як другої спеціальності, ми спирались на теорію Б.А. Лапідуса про 
навчання іноземної як другої мови, правомірність чого доведена у нашому дослідженні.  

Отже, до моменту закінчення навчання студенти повинні вміти розуміти мовлення 
носіїв мови, а також у звукозапису, оскільки “механізм мовлення” у звукозапису буде 
найбільш вірогідним джерелом поповнення знань мови випускників через слуховий канал 
після закінчення вищого навчального закладу. Це є актуальним саме для спеціальності, що 
досліджується, оскульки, курс іноземної мові як другої спеціальності, як відомо, має на 
меті не тільки забезпечити готовність студента викладати цей предмет у школі після 
закінчення вищого навчального закладу, але й закласти відповідну базу для подальшого 
самовдосконалення у цій мові. Одним із завдань навчання аудіювання повинно також 
бути розуміння кодифікованого літературного та розмовного різновиду мови. Однак разом 
із Б.А. Лапідусом ми вважаємо недоцільним навчання розуміння діалектів, що нам 
уявляється недосяжним та неактуальним для студентів вище згаданої спеціальності. 

Для досягнення вище зазначених цілей в умовах, характерних для факультетів з 
подвійною спеціальністю, звичайно, необхідний, перш за все, раціональний розподіл часу, 
що витрачається на відпрацювання різних механізмів аудіювання, на усунення різних 
труднощів під час аудіювання (ненаголошеність багатьох службових слів, залежність 
розуміння від орієнтирів особливого типу, наприклад, логічного наголосу і т.ін.), а також 
чіткий, адекватний поставленим цілям, відбір аудитивного матеріалу.   

Оскільки студентам важко здогадатися про значення невідомих слів під час 
аудіювання і це заважає їм зрозуміти зміст повідомлення, нам уявляється необхідним 
навчати студентів не семантизувати невідому лексику, а сприймати зміст тексту в цілому. 

З іншого боку, одним з найважливіших чинників, що забезпечують володіння 
студентами усним мовленням іноземною мовою – як у плані говоріння, так і у плані 
аудіювання – є, як відомо, міцне засвоєння ними лексичного мінімуму, тобто значної 
кількості лексичних одиниць. 

У процесі вивчення першої іноземної мови в цьому плані, як стверджує А.М. 
Єсютина, не виникає труднощів через необмежені можливості формування словника для 
аудіювання (велика сітка годин, великий обсяг активного словника студентів, що 
перевищує 4000 слів). Однак, що стосується активного словника під час вивчення 
іноземної мови як другої спеціальності, то він не виходить за межі 2500 слів. У зв‘язку з 
цим ми вважали цілком доцільним здійснити спеціальне вивчення одного із можливих 
джерел збагачення “усного пасиву” студентів – аудитивної здогадки. 

Ми приєднуємось до думки тих методистів, які вважають, що для практичного 
володіння іноземною мовою здогадка відіграє досить важливу роль. Більш того, з огляду 
на специфіку спеціальності, що вивчається, аудитивна здогадка має виняткове значення, 
оскільки, як стверджує А.М. Єсютина, вона є важливим джерелом економії навчального 
часу. Так, знаючи межі дії мовної здогадки, викладач може не пояснювати студентам 
значення певного типу невивчених слів та разраховувати на те, що студенти зможуть 
самостійно розкрити значення цих слів у процесі рецептивної діяльності.  
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Важливим висновком експериментальних досліджень про роль аудитивної 
словотворчої здогадки у контексті спеціальності, що досліджується, ми вважаємо 
наступний факт. Словотворчі елементи та моделі, як переконує А.М. Єсютина, що були 
доведені до автоматизму в плані читання, будуть зрозумілими студентам у процесі 
аудіювання без спеціальних підготовчих вправ. Це дозволить викладачу зекономити 
навчальний час на занятті без будь-якої шкоди процесу навчання, а, навпаки, сприятиме 
розширенню потенціального словника студентів для аудіювання за рахунок дериватів, 
створених за словотворчими моделями та автоматизованих у процесі читання, а, відтак, не 
презентуючих будь-яких труднощів для того, хто сприймає на слух у процесі аудитивної 
здогадки. 

Як бачимо, процеси читання та аудіювання можуть бути пов‘язані між собою 
спільною рисою – характером лексичного матеріалу. Звернувшись до авторитетного 
вчення Б.А. Лапідуса, знаходимо підтвердження цього припущення. Вчений доходить 
висновку про те, що словник для читання (студентів, що вивчають іноземну мову як 
другу) є реальним словником для аудіювання. 

Тому постає питання – як відбирати матеріал для навчання аудіювання з огляду на 
вище зазначений зв‘язок лексичного матеріалу та враховуючи специфіку спеціальності, 
що вивчається?  

У методиці викладання іноземних мов є достатня кількість  робіт, де розглядаються 
окремі питання проблеми аудіювання – Апатова Л.І., Бичкова Н.І., Гез Н.І., Єлухина Н.В., 
Золотницька С.П. та ін. Однак питання відбору аудитивного матеріалу ще недостатньо 
досліджено. Спираючись на методичні положення вище зазаначених авторів та 
враховуючи специфіку спеціальності, що досліджується, нами визначено основні вимоги 
щодо відбору аудитивного матеріалу. 

Так, відбір аудитивного матеріалу має, на нашу думку, визначатись наступними 
критеріями: 

� видом та характером аудіювання;   
� аналізом комунікативних ситуацій або тематики спілкування; 
� адекватністю граматичного матеріалу; 
� тривалістю звучання аудіотексту та кількість його пред‘явлень;  
� особливостями композиційної структури мовленнєвого повідомлення. 
Спираючись на специфічні особливості змісту та умов навчання іноземної мови як 

другої спеціальності, пропонуємо модель роботи з фономатеріалом, що складається з 
чотирьох послідовних етапів. 

На першому етапі відбувається усунення мовних труднощів. Перед 
прослуховуванням фонограми студентів ознайомлюють з власними іменами, реаліями і 
лексико-фразеологічними одиницями. Викладачем формулюється чітке підготовче 
завдання, тобто заради чого, власне, проводиться аудіювання і на що конкретно студентам 
необхідно спрямувати свою увагу.  

На другому етапі студенти сприймають основну думку та відтворюють її. Вони 
прослуховують фонограму, щоб потім коротко переказати її зміст. На цьому етапі 
студенти виконують вправи, що відповідають текстовому матеріалу і сприяють розвитку 
навичок прогнозування змісту. 

На третьому етапі має розширюватись словниковий запас студентів або 
активізуватись активний вокабуляр за розмовною темою або комунікативною ситуацією 
заняття на матеріалі текстів, що сприймаються на слух. Вправи цього етапу 
використовуються для закріплення лексико-фразеологічного матеріалу фонограми. 
Завдання на переклад та підбір еквівалентів водночас сприяють і розвитку мовної 
здогадки. 

На четвертому етапі детально контролюється розуміння фономатеріалу після його 
повторного прослуховування. На цьому етапі повторне прослуховування фонограми 
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можуть супроводжувати такі вправи, як реакція на хибні та правильні твердження, а також 
фонодиктанти для розвитку оперативної пам‘яті. 

Необхідно зазначити, що у структурній організації заняття з іноземної мови як 
другої спеціальності, обмеженого рамками навчального часу, нам уявляється ефективним 
використовувати передтекстові аудитивні вправи з різними функціями. За допомогою цих 
вправ викладач може підготувати до сприймання студентами проблеми, що порушується у 
тексті; пояснити важкі для розуміння факти цього тексту, реалії, тощо. Аудитивні вправи, 
що йдуть за основним текстом, як правило, у нашій практиці викладання виконують 
контролюючу функцію. Використовуючи аудитивні вправи з цією метою ми дійшли 
висновку про те, що підготовчі завдання контролюючих аудитивних вправ повинні 
пред‘являтись відповідно до підготовчих завдань до читання текстів. Таким чином, між 
підготовчими завданнями до вправ, що передбачають розвиток різних навичок всіх видів 
мовленнєвої діяльності, повинен бути певний зв‘язок. Так, між аудитивними вправами, що 
виконують контролюючу функцію, та текстом для читання цей зв‘язок підготовчих 
завдань може бути безпосереднім та опосередкованим (непрямим). Передумовою 
безпосереднього зв‘язку є той факт, що обидва тексти – один для читання, інший для 
аудіювання – тематично пов‘язані між собою. При опосередкованому зв‘язку обидва 
тексти поєднані лише сферою знань. 

Ми вважаємо, що специфіка навчання аудіювання студентів, що вивчають іноземну 
мову як другу спеціальність, зумовлює необхідність формувати у них: 

1. аудитивну здогадку, що сприяє розкриттю значень невивчених слів та 
поповненню потенціального словникового запасу студентів; 

2. навички сприймати основний зміст тексту, незважаючи та не зупиняючись на 
незнайомих словах або тих словах, що не впливають на загальне розуміння змісту; 

3. уміння і навички, спрямовані на отримання  спеціальної інформації, що 
міститься в повідомленні. 

Аналізуючи й узагальнюючи результати конкретних спеціальних досліджень, а 
також досвід навчання студентів, що вивчають англійську мову як другу спеціальність, 
можна зробити такі висновки щодо особливостей змісту навчання аудіювання студентів, 
які вивчають іноземну мову як другу спеціальність: 

1) навчання студентів сприймання іноземної мови має відбуватись в умовах, що 
наближаються до реальних. За допомогою вправ і текстів студентів потрібно поступово 
готувати до аудіювання мовлення в реальних умовах, тобто з першого прослуховування 
тексту, що подається в нормальному темпі і різними голосами; 

2) тексти мають бути доступними для студентів цієї спеціальності і добиратись з 
урахуванням поступового наростання труднощів: спочатку використовується відомий 
мовний матеріал, що грунтується на активному запасі слів, пізніше – на активному і 
пасивному, нарешті, - на активному, пасивному і потенціальному; 

3) студентів потрібно навчати умінню розуміти на слух мовлення, що містить 
невідому лексику. До текстів для аудіювання можна включати незначний відсоток 
невідомої лексики, про значення якої важко здогадатись. При цьому потрібно 
дотримуватись таких вимог щодо лексичного матеріалу текстів: невідомі слова повинні 
мати другорядне, найменш інформативне значення в реченні і рівномірно розміщуватися в 
тексті; 

4) необхідно враховувати функції аудитивних вправ у структурній організації 
занять з іноземної мови як другої спеціальності для того, щоб забезпечити послідовність 
підготовчих завдань до вправ, що передбачають розвиток різних видів мовленнєвої 
діяльності, не обмежуючись лише аудіюванням; 

5) потрібно, щоб в одній вправі чи серії вправ відповідна лексика і граматичні 
конструкції достатньо повторювались, що б забезпечило ефективне засвоєння 
відповідного мовного матеріалу та сприяло б більш результативному аудіюванню; 
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6) обсяг тексту має збільшуватися поступово; на початку навчання рекомендуємо 
використовувати текст тривалістю звучання до однієї хвилини (що було обгрунтовано 
нами раніше), а наприкінці першого етапу і на початку другого – 2,5 – 3 хвилини; 

7) рекомендуємо дотримуватись певної послідовності пред’явлення текстів 
(відповідно до труднощів сприймання): спочатку – фабульний монологічний текст, потім 
– фабульний монологічний текст з елементами діалогу, пізніше – нефабульний монолог-
розповідь, нефабульний монолог-розповідь з елементами діалогу, після цього – описовий 
монологічний текст і, нарешті, - діалог; 

8) тексти для аудіювання мають бути ідейно спрямованими, змістовними 
(інформативними) і цікавими, оскільки інакше – втрачається інтерес студентів до самого 
процесу прослуховування інформації, а, відтак, і сама мотивація необхідності оволодіння 
цим видом мовленнєвої діяльності; 

9) темп пред‘явлення аудіотекстів повинен бути доступним для слухачів і 
відповідати нормальному темпу мовлення. Щоб студенти могли поступово звикнути до 
природного потоку іноземного мовлення, його своєрідного ритму й мелодії, на першому 
етапі доцільно робити паузи між окремими фразами чи частинами складного речення. 

10) паралельно з аудіюванням потрібно формувати у студентів навички  говоріння, 
читання та письма з використанням тієї самої лексики та граматики. 

Отже, розвиток навичок аудіювання – важкий процес. Ця складність зумовлена 
психологією сприйняття мовлення на слух: опорою сприйняття мовлення на слух є лише 
звуковий образ у широкому розумінні цього слова, тоді як під час читання, наприклад, ми 
спираємось і на зоровий, і на слуховий образи, які “створюємо” самі. Все це говорить про 
необхідність систематичних тренувань в аудіюванні на заняттях з іноземної мови, тим 
більше там, де вона вивчається як друга спеціальність.    
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СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ 
У статті розглядається ставлення вчителів інформатики до профорієнтаційної 

діяльності із старшокласниками. 
Дослідженню профорієнтаційної діяльності вчителя присвячено ряд наукових 

робіт: В.Ф.Афанасьєв[1], Є.Н.Вольский[2], Г.І.Галкіте[3], В.Д.Симоненко[4], 
Є.А.Клімов[5]; Л.Л.Кондратьєва[6], Д.Н.Скаткін[7], Д.О.Сметанін[8], С.Н.Чистякова[9], 
П.О.Шавир[10], Л.Н.Шестакович[11], Б.О.Федоришин [12] та ін. 

У більшості з них профорієнтаційна роботу вчителя визначається як планомірна, 
науково обґрунтована система заходів, спрямованих на забезпечення допомоги школярам 
в активному, свідомому професійному самовизначенні та трудовому становленні з 
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урахуванням інтересів, здібностей та нахилів особистості для повноцінної реалізації в 
професійній діяльності. 

Поставивши за мету нашого дослідження, виявити ставлення вчителів інформатики 
до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками, ми визначили такі завдання: 

1. Стан профорієнтаційної роботи у школі. Зокрема: 
1.1. Анкетування директорів шкіл, анкетування вчителів; 
1.2. Наявність науково-методичної літератури з організації профорієнтаційної 

діяльності у школі. 
2. На основі аналізу результатів дослідження дати характеристику сучасного 

ставлення вчителя до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками, рівня її науково-
методичного забезпечення і виявити головні недоліки, що негативно відбиваються на 
ефективності роботи. 

Дослідження здійснювалось на базі 30-ти шкіл м. Рівного. У дослідженні брали 
участь: 100 вчителів шкіл м. Рівного та Рівненської області; 30 директорів шкіл м. Рівного. 
Всього: 130 осіб. 

Ми запропонували оцінити (за 5-ти бальною системою) сучасний рівень 
профорієнтаційної роботи в своїй школі вчителів м.Рівного та Рівненської області.(дод.І) 
11 % вчителів не відповіли на питання, піклуючись чи знатиме директор про результати 
опитування; 9 % вчителів поставили два бали; 62 % вчителів поставили три бали; 18 % 
вчителів поставили чотири бали; відмінно не оцінив роботу жоден учитель, (табл. 1) 

Те саме було запропоновано зробити і директорам шкіл, (дод.2) 6,67 % утримались 
від відповіді; 36,66 % опитаних оцінили роботу на три бали; 50 % поставили чотири бали; 
6,67 % опитаних директорів вважають, що профорієнтаційна робота в їх школах 
здійснюється на п'ять балів. Як виявилось, директори значно вище оцінили рівень 
профорієнтаційної роботи в своїх школах. Та коли це ж питання було сформульовано по-
іншому: "Чи вважаєте Ви, існуючу на сьогоднішній день, систему профорієнтації у школі 
достатньо ефективною?", то лише 6,67 % опитаних дали позитивну відповідь, а 93,33 % 
вважають, що сучасна система профорієнтаційної роботи у школі не ефективна. 

Таблиця І. Самооцінка учителями базових знань з основ профорієнтації 
Рівень Достатньо Частково Дуже мало 

Знання у % від заг. к-ті у % від заг. к-ті у % від заг. к-ті 

Діагностика здібностей та 
задатків учнів 

- 86,67 13,33 

Профорієнтація - 66,67 33,33 

Профконсультація - 40,00 60,00 

Професіографія - 30,00 70,00 

Ми з'ясували у директорів з якого ж віку у їхніх школах здійснюється 
профорієнтаційна робота. На питання: "З якого віку, на Вашу думку, доцільно починати 
профорієнтаційну роботу у школі" 70 % назвали саме той вік, з якого починають роботу в їх 
школах, і 30 % опитаних вважають, що роботу слід починати з початкових класів, що 
значно раніше, ніж у їх школах. 

Отже, у школах спостерігаються значні розбіжності у підходах, не відповідність 
між переконанням, як повинно бути і тим, як реально робиться в практиці школи. На даний 
час існують лише окремі напрацювання, рекомендації, але немає чіткої єдиної системи 
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профорієнтаційної роботи у школі. А тому, процес профорієнтаційної діяльності набув 
стихійності, не контрольованості і здійснюється вкрай неефективно. 

Ми з'ясували, чи є у розпорядженні директора школи директивні документи, 
методичні посібники, рекомендації, інструкції щодо головних вимог до організації і 
здійснення профорієнтаційної роботи у школі. Виявилось, що 30 % відповіли "Так, є", але 
не назвали які саме. 10 % відповіли "Ні, немає". 50 % мають у розпорядженні методичні 
посібники, та застарілі; 10 % назвали інформаційний збірник Міністерства освіти України. 
Отже максимально, чим може керуватись сучасна школа в організації профорієнтаційної 
роботи, це застарілі методичні посібники. 

Серед головних труднощів, з якими стикається школа при організації 
профорієнтаційної роботи з учнями, директори назвали застарілі підходи і відсутність 
сучасної науково-методичної літератури з даної проблеми. Вказувалось також та погану 
підготовку вчителів з основ профорієнтаційної роботи у школі. Однією із причин 
називались втрата інтересу та довіри до профорієнтаційних заходів в учнів та їх батьків, 
оскільки через "економічну кризу в державі випускники не можуть ефективно реалізувати 
свої можливості та здібності"; "дипломна освіта не гарантує забезпечення роботою"; 
"батьки та діти не прислухаються до наших порад, рекомендацій, а влаштовують майбутнє 
дітей за своїми можливостями". 

Тривалі спостереження показують, що у сучасній школі профорієнтаційну роботу 
здійснюють, в основному, вчителі, які з об'єктивних причин не знають достатньо глибоко 
структури виробництва, потреб народного господарства та конкретних його галузей в тих, 
чи інших спеціалістах, не володіють інформацією про кон'єктуру ринку, не мають не те 
що достатнього рівня підготовки, а нерідко і елементарного поняття про особливості 
профорієнтаційної роботи, основні вимоги до її здійснення, не володіють 
профорієнтаційною термінологією. Не так просто вплітати в канву навчального матеріалу 
профінформацію, вирішувати завдання профорієнтації, особливо при відсутності 
спеціальної психолого-педагогічної підготовки з основ профорієнтаційної роботи у школі. 
Спецкурс з основ профорієнтації читається лише на окремих спеціальностях педагогічних 
вузів. Уже із студентської лави у майбутніх педагогів відчувається дефіцит знань, які їм 
будуть необхідні у повсякденній роботі. 

Таким чином, відсутність психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до 
профорієнтаційної роботи в навчальних програмах факультетів педагогічних вузів є одним 
із чинників, що в майбутньому породжують недоліки в профорієнтаційній роботі школи. 

На питання про те, чи здійснюється вчителями профінформація учнів на уроках з 
предметів, які вони викладають, ми отримали такі відповіді: 

Таблиця 2. 
Варіанти відповідей % 
Лише в тій мірі, що передбачається програмою 36,00 
Частково, без певної системи 24,00 
Регулярно і в певній системі 07,00 
Від випадку до випадку 18,00 
Не проводиться, через відсутність часу 12,00 
Не проводиться, оскільки вчитель вважає, що це не потрібно 03,00 

Часто вчителі інформатики, складаючи поурочні плани, включаючи в них елементи 
профорієнтаційної роботи, дещо спрощено розуміють загальну мету. Здебільшого, вони 
називають лише окремі професії, або, у кращому випадку, приблизно описують ті, з якими 
пов'язана тема уроку, а головне завдання полягає у тому, щоб учні зрозуміли, опановуючи 
певний матеріал, як ці знання допоможуть усвідомити соціальну значущість праці, що 
виконується людьми даної професії, як можна на основі засвоєного підвищити якість, 
продуктивність праці. 

Профорієнтаційна робота у школі повинна здійснюватись, і здійснюється, в цьому 
впевнені 100 % опитаних директорів шкіл. Та на питання: "Які форми профорієнтаційної 
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роботи здійснюються у Вашій школі?", ми отримали такі відповіді: 33,33 % опитаних 
назвали такі форми профорієнтаційної роботи, як професіографічні екскурсії, 
профінформаційні бесіди, зустрічі, виховні години і, нажаль, все, 66,67 % переплутали 
між собою форми роботи та методи дослідження (спостереження, експеримент, 
тестування) та окремі компоненти профорієнтації (профдіагностика, профконсультація, 
профінформація). Отже всю термінологію, яка тим чи іншим чином має відношення до 
профорієнтації видавали за форми профорієнтаційної роботи, що здійснюються у їхніх 
школах. 

Ми задали подібне питання вчителям цих шкіл: "Якими формами, методами Ви 
здійснюєте завдання профорієнтації на своїх уроках?" 70 % опитаних вчителів назвали 
диспут, 69 % назвали бесіду, 30 % назвали екскурсію, 2 % назвали методи анкетування, 
тестування,  11  % назвали, що здійснюють профорієнтаційну роботу лише інколи, та не 
вказали в яких формах, та якими методами при цьому користуються, 19 % визнали, що не 
здійснюють профорієнтаційної роботи взагалі, вказуючи при цьому на такі причини: 
"Важка програма, - не залишається часу", "На уроках з предмету інформатики не можлива 
ніяка профорієнтація", "А як її (профорієнтацію) здійснювати, коли немає ніякої 
методичної літератури", "А для чого її проводити, все рівно підуть туди, куди батьки 
скажуть". 

Отже, намагаючись дізнатись, якими ж формами здійснюється профорієнтаційна 
робота в сучасній школі, ми, в загальному, від директорів та учителів інформатики почули 
такі форми роботи: професіографічна екскурсія, профінформаційна бесіда. Директори ще 
називали зустрічі та виховні години (вчителі про них не згадували), а вчителі ще називали 
диспут, та директори не відмічали, що в їх школах здійснюється така форма роботи. Отже, 
відповіді вчителів та директорів відрізняються. 

35 % педагогів поєднує профорієнтаційну роботу лише із позаурочними заходами. 
65 % опитаних педагогів трактують профорієнтаційну роботу у школі як сукупність 
окремих заходів, а не як частину всієї системи навчально-виховної роботи, органічно 
пов'язану із формуванням всебічно розвинутої особистості, підготовки учнів до 
самостійного життя, праці, яка повинна здійснюватись планомірно в процесі навчання та 
позакласної роботи. На жаль, деякі учителі розцінюють профорієнтацію як одноразовий 
звітний захід, -забезпечення першості в олімпіаді, перемоги в спортивних змаганнях, 
здобуття призового місця в конкурсі, і т.п.. Такий підхід породжує ще один недолік: 
педагоги турбуються не про розвиток інтересів, нахилів, здібностей учнів, а лише 
займаються пошуком, в межах школи, видатних спортсменів, талановитих музикантів, 
обдарованих фізиків, біологів і т. ін. Це робить систему профорієнтації аморфним 
заходом, чим завдає шкоди школі та і всій системі освіти. 

Як свідчать результати проведеного нами дослідження, профорієнтаційна робота у 
школах здійснюється формально, поверхнево. Дослідження ставлення 

вчителів інформатики до профорієнтаційної роботи проявило три головні 
тенденції: скептичне ставлення до ефективності існуючої системи профорієнтації; 
ігнорування та формалізм; відсутність спеціальної психолого-педагогічної підготовки для 
ефективного здійснення завдань профорієнтації школярів. Одним із головних чинників 
такої ситуації є непідготовленість педагогів до такого важливого аспекту педагогічної 
діяльності як профорієнтаційна діяльність, низький рівень знань з основ профорієнтаційної 
діяльності із старшокласниками. 
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РОЗДІЛ V   ТЕОРІЯ  І  ПРАКТИКА  ВИХОВАННЯ 
 
 
УДК 37.036 Вертегел В.Л. 
 
ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У статті розглядається підготовка майбутніх працівників ОВС до виконання 

професійних обов’язків і їх особистісно-духовного розвитку, ядром якого є високий рівень 
загальної культури та морально-естетичного розвитку особистості. 

Розвиток соціально-економічних реформ в Україні у світлі сучасних концепцій 
освіти та виховання в умовах гуманізації та демократизації суспільства висуває 
принципово нові вимоги до чинних критеріїв оцінки ефективності підготовки майбутніх 
фахівців, зокрема, працівників органів внутрішніх справ. З огляду на це перед вищими 
навчальними закладами МВС України постає завдання не лише якісної підготовки 
майбутніх працівників ОВС до виконання професійних обов’язків, а і їх особистісно-
духовного розвитку, ядром якого є високий рівень загальної культури та морально-
естетичного розвитку особистості. 

Одним із центральних складників естетичної культури є естетичний смак, що 
виступає своєрідним регулятором естетичного ставлення людини до дійсності. За своїм 
змістом та функціями він є комплексний виразник особливостей естетичної культури 
особистості. Смак не тільки віддзеркалює сучасні норми естетичного, але й сприяє 
подальшому розвитку взаємин між людиною та світом, що її оточує. Тому звернення 
педагогічної науки до проблеми виховання естетичного смаку особистості є цілком 
закономірним. 

Останнім часом у педагогічній літературі багато уваги приділялося визначенню, 
розгляду та аналізу можливих педагогічних умов, що забезпечують ефективну організацію 
процесу освіти, в тому числі й мовної. Ефективність виховання естетичного смаку 
засобами іноземних мов забезпечується вдалим вибором педагогічних умов цього 
процесу. 

Незважаючи на свою специфіку, процес естетичного виховання є органічною 
частиною загального виховного процесу. Естетичний розвиток особистості, виховання її 
естетичного смаку може бути здійснено не тільки за рахунок спілкування з мистецтвом. 
але й за рахунок упливу естетичного в природі, побуті, праці, суспільному житті. 

Організовуючи життя особистості та впливаючи на її свідомість, залучаючи 
мистецтво до формування моральних ідеалів, методи педагогічного впливу можуть 
чинити безпосередній уплив на виховання естетичного відношення особистості до 
дійсності. Крім того, для забезпечення ефективності процесу естетичного виховання 
поряд зі специфічними використовуються й методи педагогічного впливу. Практичне 
застосування методів педагогічного впливу з метою естетичного виховання особистості 
передбачає організацію її життя й діяльності „за законами краси”, впровадження 
естетичних засад у повсякденну діяльність і побут особистості, формування її естетичного 
ставлення до моральної сторони життя суспільства. У навчально-виховному процесі це 
втілюється у вихованні естетичного смаку студентів. 

Традиційно багато уваги приділяється виховному наповненню викладання 
іноземної мови, шляхом добору текстів мовою оригіналу певного змісту. Ця ідея є 
базовою для декларування такої педагогічної умови виховання естетичного смаку 
студентів засобами іноземних мов, як інтеграція в навчально-виховний процес значних 
виховних можливостей навчальної дисципліни „Іноземна мова”, застосування естетично 
спрямованого навчального матеріалу, використання потенціалу соціокультурного 
компонента процесу вивчення іноземної мови. 



 301 

Соціокультурний компонент процесу вивчення іноземної мови реалізовується через 
залучення до навчального процесу елементів дисципліни „Лінгвокраїнознавство” (вона, на 
жаль, не передбачена навчальним планом нефілологічного вищого закладу освіти як 
окрема дисципліна). 

У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення 
культури відповідного народу – як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння 
світових духовних цінностей. Таким чином, соціальне замовлення передбачає не тільки 
формування в тих, хто навчається, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й 
ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю, що 
неможливе без висвітлення естетичного ідей певного суспільства на різних етапах його 
розвитку, матеріального втілення естетичних потреб в архітектурі, живопису, музиці 
тощо, естетичного судження, характерного для цього соціуму, або видатних його 
представників. 

Таке завдання ставить перед собою лінгвокраїнознавство, що досліджує питання 
відбору та прийомів подачі студентам відомостей про країну, мова якої вивчається, з 
метою забезпечення їх практичного володіння цією мовою, розуміння не тільки її 
формальних символів, але й змісту, підвищення пізнавальної активності, отримання 
задоволення від оволодіння мовними навичками, та розширення їх кругозору, а також 
формування особистісного ставлення до іншої країни. Лінгвокраїнознавство – це аспект 
методики викладання іноземних мов, який відбиває національно-культурний духовно-
особистісний компонент мовного матеріалу. 

Як уже зазначалося, навчальним планом нефілологічного вищого закладу освіти 
системи МВС не передбачено викладання країнознавства як окремої дисципліни, отже 
існує потреба давати ці знання на заняттях з іноземної мови. Мова йде про включення 
елементів лінгвокраїнознавства в навчальний процес на заняттях з дисципліни „Іноземна 
мова”, але це включення якісно іншого виду порівняно із загальним країнознавством. Ми 
говоримо про змістовне наповнення матеріалу в руслі естетичного виховання, надання 
знань з естетики в ході викладання іноземної мови, розкриття національних особливостей 
естетичної культури країни, мова якої вивчається, спрямування навчального процесу на 
виховання естетичного смаку студентів. 

Виховання естетичного смаку засобами іноземної мови з використанням 
потенціалу соціокультурного компонента буде ефективним за умов оволодіння знаннями 
про культуру, історію, естетичні ідеї та ідеали країни, мова якої вивчається; залучення до 
діалогу культур (іншомовної та рідної); усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої 
системи світогляду, через який сприймається дійсність (естетичне судження); формування 
особистого ставлення до мови, історії, поглядів, культури, мистецтва, країни, мова котрої 
вивчається (естетичне почуття, естетичне переживання); порівняння явищ іноземної мови 
та культури, що вивчаються, з рідною мовою й культурою; набуття навичок самостійної 
роботи з іншомовними джерелами (працювати з книгою, підручником, довідковою 
літературою, словниками, аудіо- , відео- та Інтернет матеріалами), виховання потреби та 
звички до самостійної діяльності з вивчення та удосконалення іноземної мови. 

Важливою умовою для виховання естетичного смаку засобами іноземних мов є 
поінформованість студентів про заходи, спеціально спрямовані на розвиток у них 
естетичної культури та всіх компонентів естетичної свідомості, в тому числі й естетичного 
смаку, як комплексної інтегративної складової останньої, а також роз’яснення тим, хто 
навчається, можливостей реалізації набутих знань і вмінь у навчанні та повсякденній 
діяльності. 

Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та завданнях 
виховання естетичного смаку особистості засобами іноземної мови, у змісті та прийомах 
цього процесу, що дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з формування 
фонових естетичних знань на будь-якому етапі оволодіння іноземною мовою. На наш 
погляд, можна говорити про естетичний зміст оригінальних іншомовних текстів для 
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кожного з видів роботи (лексика, граматика, фонетика, навички мовленнєвої діяльності), 
тому що він складає основу цілей, змісту та прийомів навчання. 

Із вищесказаного випливає, що головною метою лінгвокраїнознавства в процесі 
виховання естетичного смаку засобами вивчення іноземної мови разом з вивченням 
культури країни, мова якої вивчається та розумінням її змісту, є підвищення рівня 
загальної культури особистості, її естетичної розвинутості, виховання естетичного смаку 
як емоційно-раціонального способу освоєння дійсності. Лінгвокраїнознавчий аспект 
навчання – це самостійний аспект навчання іноземної мови (поряд з фонетичним, 
лексичним, граматичним та стилістичним), який відбиває національно-культурний 
компонент та естетичний зміст і форму мовного матеріалу. Кінцевою метою засвоєння 
цього аспекту виховання естетичного смаку є формування у студентів цілісної системи 
уявлень про основні культурні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, їх 
естетичне наповнення, що дозволяє студентам зрозуміти світогляд носіїв мови, поповнити 
власний соціокультурний та естетичний досвід особистості, формує в неї позитивну 
мотивацію та чуттєве переживання освоєння мовної інформації, виховує звичку та 
внутрішню потребу в оволодінні, вдосконаленні та реалізації набутих мовних умінь. 

Мова має свою особливу форму активності, в якій проявляються її власні творчі 
можливості. Виховання в процесі вивчення іноземної мови здійснюється завдяки трьом її 
аспектам: лінгвістичному (фізичне вираження мови в звуковій або граматичній формі, а 
також те, що називають значенням мовних одиниць, тобто звуки, букви, слова, 
формоутворюючі елементи тощо, і який запам’ятовується студентом незалежно від 
наявності у нього навичок і вмінь володіння мовою); психологічному (дієвість, 
процесуальність. Цей аспект не передбачає обов’язкової наявності позамовних мотивів 
висловлювання, ситуацій та інших моментів, що супроводжують природне мовлення, 
зустрічається така мовленнєва діяльність практично лише на занятті, тобто це навчання 
підготовленого мовлення); соціальному (мова як засіб нефілологічної діяльності; уміння і 
навички зорієнтовані тут на конкретні ситуації та розглядаються як комунікативні, які 
включають і позамовні засоби прийому й передачі інформації, тобто інтонацію, жести 
тощо). 

Також важливою умовою виховання естетичного смаку засобами іноземних мов є 
оновлення методики, завдяки використанню оригінальних літературних текстів. З метою 
виховання у студентів вищих навчальних закладів МВС України потреби в спілкуванні з 
естетичними цінностями та відпрацьовування алгоритму їх належного засвоєння. 

Вищі заклади освіти МВС України – це навчальні заклади, що створені для 
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів для органів внутрішніх справ 
України та інших держав, згідно з домовленостями. Навчально-методична робота тут, 
окрім загальних для всіх вищих навчальних закладів України рис, має свої організаційні 
особливості навчання, що пов’язано зі специфікою закладів. Це накладає свій відбиток на 
організацію навчально-виховного процесу. 

Пошук нових ефективних шляхів підготовки майбутніх правознавців, рівень освіти 
яких повинен відповідати потребам соціально-економічної ситуації в країні, вимогам 
МВС України, полягає, зокрема, у розробці нових технологій навчання, які б створювали 
умови для розвитку творчого потенціалу тих, хто навчається. 

Специфіка службової діяльності працівника органів внутрішніх справ полягає 
загалом у тому, що відбувається інтеграція почуттєвого та раціонального, тобто виникає 
своєрідний діалог між ними, на основі якого сприйнята інформація входить у почуття чи 
залишається на чуттєвому рівні, без дії вищих психічних процесів. Отже, маємо справу з 
двома аспектами естетичної культури: зовнішнім і внутрішнім. Звичайно, більш цінним 
для професійної діяльності є внутрішній аспект. 

За визначенням провідного українського деонтолога С. Сливки, під естетичною 
культурою юриста розуміється почуттєвий уплив „діалогу мистецтва” і законів краси у 
правовій естетиці на формування професійної правосвідомості фахівця-юриста та його 
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поведінку з метою пізнання та кваліфікованого вирішення ним правових ситуацій [1, 
с. 242]. 

Основною сферою морально-естетичного виховання є професійна діяльність. 
Професійна діяльність працівників органів внутрішніх справ різноманітна за своїм 
змістом і включає в себе пізнавальні, моральні, організаційні, педагогічні та естетичні 
аспекти, діалектично пов’язані між собою. Розкрити естетичний зміст професійної 
діяльності працівників органів внутрішніх справ – означає виявити специфіку вираження 
загальних ознак естетичного (безпосередній конкретно-чуттєвий характер естетичного, 
його універсальність, загальність, інтегративність, творчий і особистий характер, зв’язок 
зі свободою). Ціль діяльності правоохоронних органів за своїм змістом не лише не 
протистоїть естетичній, а включена до неї та слугує їй. Боротьба з потворним в ім’я 
прекрасного – таким є соціальне призначення працівника міліції. 

Професійна майстерність виражає ступінь досконалості процесу праці, є 
показником розвитку творчих сил працівників і слугує важливим засобом у боротьбі зі 
злочинністю, потворним і низьким. Разом з тим, вона є джерелом естетичної насолоди. 
Мета діяльності, завдяки почуттям, із суспільно значущої стає індивідуально значущою й 
перетворюється на внутрішню потребу. 

Основними формами культури спілкування особистості є культура поведінки, мови 
та зовнішнього вигляду. Кожна з цих форм має певний естетичний потенціал, який, з 
одного боку, передає рівень естетичної культури, а з іншого – формує цю культуру своїм 
упливом на естетичну свідомість працівника органів внутрішніх справ, зовнішнім 
показником якої і є естетичний смак. 

Ми б хотіли звернути увагу й на такий актуальний для сучасного суспільства 
аспект життя соціуму в цілому та студентства вищих навчальних закладів МВС зокрема, 
як уплив субкультур на виховання естетичного смаку особистості, орієнтації на 
притаманний широкому загалу естетичний ідеал. Торкаючись питання естетичного смаку 
студентів вищих навчальних закладів МВС України – майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ, – особливого висвітлення потребує питання протиставлення, 
вироблення імунітету до впливу кримінальної субкультури. 

Стосовно культури суспільства кримінальна субкультура підмінює її, хоча і є 
антиподною, оскільки має виражену антисоціальну спрямованість. Вона має характер 
„сурогатної”, але на тлі багаторічного руйнування загальнонаціональної культури в період 
тоталітаризму легко засвоюється масами, оскільки не вимагає підготовленого сприйняття: 
широкої ерудиції, спеціальних знань і певного рівня освіти. Зазначимо, що будь-яка 
субкультура, так само як і повноцінна культура, характеризує особливості поведінки, 
свідомості й діяльності людей у конкретних сферах громадського життя. У ній фіксується 
спосіб життєдіяльності окремого індивіда, соціальної групи або всього суспільства в 
цілому. Вияви трансформованого смаку, як правило, зумовлені соціокультурними 
чинниками. Через підміну цінностей у дитинстві, підлітковому віці може утворитися 
середовище, здатне культивувати жорстокість, агресивність, насильство над слабшими, 
ненормальні стосунки між статями. Такому викривленню смаку сприяють криваві сцени з 
телефільмів (зґвалтування, маніакальні явища, катастрофи, терористичні акти, вбивства). 

Тому, крім виховання естетичного смаку особистості, у вищих навчальних закладах 
системи МВС стоїть завдання виробити в майбутніх правоохоронців звичку до 
протистояння впливам кримінальної субкультури, чуттєвому неприйняттю його. 

У реалізації особистісно орієнтованого підходу необхідними є психолого-
педагогічна допомога студентові у становленні його особистості, культурної 
ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні, формуванні звички та потреби в 
самоосвіті й самовдосконаленні. 

Для забезпечення варіативності форм і методів особистісно орієнтованого підходу 
до студентів та ефективного вирішення завдань виховання естетичного смаку засобами 
іноземних мов, на нашу думку, в навчально-виховному процесі доцільно дотримуватися 
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таких положень: орієнтація процесу викладання іноземної мови на вироблення 
особистісних естетичних оцінок дійсності та виховання естетичного смаку; добір 
літературних джерел естетичної спрямованості іноземною мовою; уключення в освітній 
процес систем творчих завдань, що організовують разом з предметною й естетичну 
діяльність особистості з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей, 
професійної (спеціальної) спрямованості; цілеспрямоване залучення особистості до 
вирішення естетично спрямованих завдань; забезпечення повноцінної взаємодії 
навчально-пізнавальної та творчої діяльності при створенні мовного середовища в умовах 
самостійної роботи як можливості самовираження естетичної думки студентами; надання 
педагогічної підтримки розвитку індивідуальності студента через створення емоційно-
комфортної атмосфери на заняттях; залучення для досягнення мети виховання 
естетичного смаку студентів різних видів самостійної роботи в їхньому комбінуванні та 
інтерактивних методів навчання залежно від педагогічної ситуації в конкретній групі; 
урахування індивідуальних особливостей та мовленнєвого рівня розвитку студента, 
особистісно орієнтований добір завдань з огляду на здібності та ступінь підготовленості 
особистості. 

На нашу думку, при дотриманні вищевказаних умов буде максимально реалізовано 
особистісно орієнтований підхід до студентів, використаний потенціал варіативності його 
форм та методів у процесі виховання естетичного смаку особистості. При створенні й 
дотриманні цих педагогічних умов буде можлива цілеспрямована і систематична, 
спеціально організована робота розвитку кожної особистості на заняттях і засобами 
самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови, що сприятиме вихованню 
естетичного смаку студентів. 

До перспективних напрямів вивчення цієї проблематики доцільно віднести місце 
виховання естетичного смаку в системі підготовки вищими навчальними закладами МВС 
України майбутніх працівників до виконання їх професійних обов’язків, їх особистісний і 
духовний розвиток, закріплення мовних навичок та попередження забування іноземної 
мови не тільки завдяки когнітивному, але й емоційно-чуттєвому їх освоєнню. 

Література: 
1. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник. Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: 

Атіка, 2003. – 320 с. 
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СЕРЕДОВИЩЕ СІМ’Ї  ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ДОСВІДУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
У даної статті розглядається сутність поняття середовище сім'ї, його 

особливості та можливості як соціально – педагогічні умови  формування соціального 
досвіду молодшого школяра. 

Довгі роки наша педагогічна наука розробляла теорію виховання особистості через 
колектив, причому сім’я теж розглядалась як малий колектив зі своїми соціальними 
принципами управління, закономірностями розвитку, формами і методами впливу на 
особистість. Однак при цьому поза увагою залишались особливості сім’ ї як унікального 
осередку виховання та соціалізації особистості, де крім “колективістських” засад діють 
інші, інтимні, суто особистісні фактори впливу на дитину і які у певних межах мають 
вирішальне виховне значення. Безумовно, що відродити цей осередок виховання, надати 
йому нових сил і можливостей – першочергове завдання соціально – педагогічних  наук  і 
відповідних державних структур. 

Інститутами соціалізації є сім’я, школа, громадськість, різні за характером 
об’єднання дітей [1]. За словами І.Беха, сім’я – це «сприятливе середовище розвитку в 
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дитини моральної любові, тобто почуття гармонії, коли одна людина духовно зливається з 
іншою в одне ціле, стає здатною бажати щастя та блага іншим» [2]. 

Середовище, що оточує людську особистість, можна умовно поділити на природне 
(географічне), соціальне і сімейне, кожне з яких відіграє певну роль у розвитку людини.  У 
середовищу людина соціалізується. Соціалізація – процес двобічний: з одного боку, 
індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству й 
соціальним групам, до яких він належить, а з іншого – активно залучається до системи 
соціальних зв’язків і набуває соціального досвіду. Соціалізація залежить від багатьох 
чинників, які можна звести до трьох груп:  

•  макрочинники (суспільство, держава, планета, світ і космос); 
•  мезочинники (етнокультурні умови і тип поселення, в яких живе і розвивається 

людина); 
•  мікрочинники (сім’я, дитячий садок, школа, позашкільні виховні установи, 

релігійні організації, товариства однолітків, ЗМІ та інші інститути виховання) [5, с. 55-56]. 
Цілком очевидна сила виховного впливу сімейного середовища. Соціальний досвід 

особистості несе в собі не тільки те, що вона привласнює з матеріальної й духовної 
культури, але й те, як вона співвідносить себе з дійсністю, тобто певні соціальні 
відносини. "Становлення особистості - це і є, очевидно, становлення її основних відносин. 
Міра їхньої сформованості, визначеності і є міра зрілості особистості, що не 
"прикріплена" жорстко й однозначно до вікового членування часу життя" [2,с.29]. 

Цю особливість особистості як суб'єкта життя обґрунтував С. Рубінштейн. Він 
доводив, що людина особистісне активна й завжди сама створює умови свого життя й 
свого відношення до неї. Як складові елементи основного поняття "життєві відносини" 
особистості С.Рубінштейн називав три: відношення до предметного миру, до інших 
людей, до самого себе. У цих особистісних відносинах завжди взаємозалежне зовнішнє і 
внутрішнє [7,с.379]. 

Нам представляється важливим підкреслити, що соціальні відносини 
переживаються вже дитиною, і значить переживання ці мають важливе значення в 
соціальному досвіді дітей, у тому числі, молодшого шкільного віку. 

Соціальні відносини, будучи сутнісною характеристикою соціального досвіду, 
проявляються в трьох основних формах. По-перше, в емоційно-оцінюючій. Прояв 
соціального відношення в молодших школярів виступає, по-друге, у когнітивній формі, у 
вигляді інтересу до суспільного й морального життя суспільства. Показниками такого 
інтересу є питання дітей до вчителя, батьків, взагалі до дорослих людей (наприклад, листа 
з питаннями ведучим улюбленої телепередачі, дитячому письменникові, навіть 
президенту). Третьою формою прояву соціального відношення в молодших школярів є 
діючо-перетворювальна: окремі дії, вчинки, щоправда, часто за аналогією з діями 
дорослих, однолітків, навіть героїв кінофільмів. Тут варто враховувати, що сама практика 
соціальної поведінки  дітей у цьому віці ще дуже обмежена. 

Опираючись на викладені вище теоретичні позиції, соціальний досвід молодших 
школярів можна представити у вигляді візуальної моделі його психолого-педагогічних 
характеристик [3]. 

Соціальний досвід як узагальнене на особистісному рівні дія суб'єкта змістовно 
виражений у вигляді компонентів: пізнавального, аксіологічного, комунікативного і 
діючого. Кожний із цих компонентів, проектуючись на "мир речей" й "мир людей", 
народжує найважливіші соціальні новотвори особистості: соціальні знання і переконання, 
соціальні установки, навички соціальної взаємодії й практичної діяльності. Сукупність 
цих новотворів у їхньому реальному прояві створює в дитини "образ світу", тобто 
ціннісну систему соціальних відносин. У діяльності і поведінки учнів соціальний досвід 
проявляється в трьох формах соціальних відносин (емоційно-оцінної, когнітивної, 
дійовопрактичної), які змістовно пов'язані з головними соціально значимими цінностями: 
життя як цінність, природа як цінність, людина як цінність, праця як цінність. 
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Соціальна педагогіка шукає свій предмет дослідження, оскільки повинна 
обґрунтувати соціальне середовище, що включає  школяра  в процес соціалізації в якості її 
суб'єкта. Для цього необхідно визнати, що соціалізація в її сутнісній характеристиці - це 
оволодіння соціальним досвідом(Т.Алексєєнко, І. Звєрєва, А.Капська, М.Лукашевич і ін). 

Порушивши питання в такому ракурсі, ми виходимо на одну з найважливіших і 
"вічних" проблем теорії виховання - проблему співвідношення суспільного досвіду 
(закодованого в культурі й призначеного до передачі молодому поколінню) і 
індивідуального соціального досвіду дитини. У рішенні цієї проблеми в різних 
теоретичних інтерпретаціях можна виділити два підходи. 

1. Соціальний досвід дитини - це результат спеціально організованого засвоєння 
суспільного досвіду, тобто завжди "похідна" від цілеспрямованого виховання й навчання. 

2. Соціальний досвід властивий дитині споконвічно, як якась "апріорна" сутність, а 
в умовах цілеспрямованого виховання й навчання (особливо в їх твердих, авторитарних 
формах) вона бідніє і навіть умирає. Не випадково Л.Толстой уважав, що кожна дитина 
знає про життя набагато більше, ніж дорослий, тому що "знає" він серцем, душею, а 
дорослі вже втратили цей "канал" сприйняття світу. 

Неважко помітити поляризацію цих двох підходів: перший абсолютизує виховно-
освітній процес як джерело соціального досвіду, другий - генетичні передумови й 
соціалізацію. 

Так, соціологія вважає соціальний досвід провідною соціологічною 
характеристикою особистості в конкретній соціальній структурі (І.Кон, А..Харчев); 
соціальна психологія особливо підкреслює як сутність соціального досвіду систему 
соціальних відносин особистості (Б. Паригін, А. Петровський); психологія, що ставить у 
центр уваги механізми психічного розвитку особистості, характеризує соціальний досвід 
як визначеність самого суб'єкта, від якого залежить його внутрішня позиція (К. 
Абульханова-Славська, А. Асмолов, Л. Божович, Л. Виготський). Педагогічний підхід до 
характеристики соціального досвіду полягає в тому, щоб обґрунтувати істотні ознаки його 
прояву в діяльності й судженнях дітей і педагогічних умов процесу формування 
соціального досвіду.  

Соціальний досвід особистості несе в собі не тільки те, що вона привласнює з 
матеріальної й духовної культури, але й те, як вона співвідносить себе з дійсністю, тобто 
певні соціальні відносини. "Становлення особистості - це і є, очевидно, становлення її 
основних відносин. Міра їхньої сформованості, визначеності і є міра зрілості особистості, 
що не "прикріплена" жорстко й однозначно до вікового членування часу життя" [2,с.29].     

Відповідно до цього відбувався пошук і вибір соціально - педагогічних умов. Для 
досягнення мети використані були такі методи: вивчення літератури, що відбувалося у 
двох напрямках (сім’я – суспільство і соціальні інститути та суспільство і соціальні 
інститути – сім’я, що представлено в табл. 1), аналіз оцінки і самооцінки батьків і 
педагогів, їх систематизація та узагальнення, вивчення праць учених і практиків, які 
займаються сімейним вихованням, за чим відбувалась статистична обробка даних та 
написання рекомендацій. 

Успішне вирішення поставленого нами завдання передбачає, в першу чергу, 
підвищення ролі людського фактору. Суспільство може успішно розвиватися лише при 
умові оптимального поєднання зусиль тих, хто своєю працею піднімає господарство, і тих, 
хто з дитини ростить громадянина, формує надійну зміну старшому поколінню. 

Сьогодні ні в кого не виникає сумніву, що процес виховання особистості може бути 
сповна реалізований лише в системі спільної чи скоординованої діяльності всіх суб’єктів 
виховного процесу, адже “виховання, – за словами А. Кодратюка , – це формування 
світогляду, моралі, високих естетичних смаків і почуттів, керівництво фізичним 
розвитком людини, тобто формування ставлення людини до дійсності, до предметів, явищ 
та процесів об’єктивного світу” [6]. 
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Таблиця 1  
Соціальне середовище соціалізації молодшого школяра 

 Комплекс соціально-
педагогічних умов 

 

Характерні 
особливості сім’ ї 
(типологія) 

  Державні  соціальні 
інститути виховання 

  Діагностика статусу 
сім’ ї        

та її особливостей 

  

Структура, 
цикли, функції, 

динаміка розвитку сім’ ї 

  Об’єднання за 
інтересами 

  Підвищення 
педагогічної  

культури батьків 

  

Особливості 
розвитку  дітей молодшого 
шкільного віку 

  Служби допомоги 
сім’ ї 

  Психолого-
педагогічна терапія 

  

Сімейне спілкування 
на принципах народної 
педагогіки та 
християнської етики 

  Освітні заклади 

Соціальне – виховне  
    середовище 
   сім’ ї та школи 

 

Сформувати весь цей комплекс атрибутивних характеристик людини – не під силу 
якійсь одній, окремо взятій виховній інституції. Дитина самовизначається і реалізується 
не лише в сім’ ї, а й поза її межами, насамперед у навчально-виховних закладах (дитсадки, 
школи, гуртки і т.д.). Школа з потужною педагогічною базою все ж не може скласти 
конкуренції сім’ ї у стимулюванні навчання дитини на повну силу, відповідно до її 
здібностей. З іншого боку, співпраця батьків і вчителів має позитивний вплив на родину: 
вона дає змогу батькам відчути свою значимість, посилює виховний вплив на дитину. 
Тому в сучасних умовах систематизація та удосконалення доцільних форм 
співробітництва школи і сім’ ї, перебудова організаційних форм роботи з батьками, 
внесення відповідних змін у зміст і методику педагогічного керівництва виховним 
процесом є одним із пріоритетних напрямків розвитку не лише системи освіти, але й 
соціальної педагогіки [4]. 

Вимога сучасної дійсності – чітко показати реальний стан потенціалу виховного 
середовища сім’ ї та школи, побачити його в динаміці, в усій суперечності і складності 
реалізації численних функцій, що дозволяють точніше визначити умови його подальшого 
вдосконалення. Соціальні дослідження та їх подальший психолого-педагогічний аналіз 
повинні чітко відображати стан речей та сприяти прогнозам і подальшій державній 
політиці у розв’язанні проблем, пов’язаних з інститутом школи, сім’ ї, батьківства та 
дитинства. 

Соціальний досвід школяра змістовно є не просто набором подань, навичок, умінь, 
зразків поведінки, а являє собою узагальнений спосіб діяльності й спілкування 
(життєдіяльності), яким особистість володіє, оскільки він пережитий, узагальнений і 
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засвоєний. Тому педагогічно важливо враховувати, що сама специфіка соціального 
досвіду є похідною не стільки від соціальних впливів, оточення, форм матеріальної й 
духовної культури, що адресується учневі, скільки від того, яку позицію в контексті 
життєдіяльності він займає, як співвідносить себе з дійсністю, яка ступінь його соціальної 
активності, розуміння свого внутрішнього миру й сформованості соціальних установок на 
себе. Це дає підставу вважати, що соціальний досвід виступає потенційним носієм 
суб’єктності школяра в процесі соціалізації й виховання у сім'ї. 
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УДК 371.21                                                                                           Гайдамака И.Г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
Педагогічний аспект єдності діяльності школи з родиною, їхньої дії по створенню 

обстановки, що виховує, у школі й сім'ї, єдність вимог до дітей, уміле використання 
різноманітних методів і прийомів виховання розглядаються в даній статті. 

Основными воспитателями молодежи традиционно считаются семья и школа. 
Ведущим звеном в системе воспитания подрастающего поколения является школа. Тем не 
менее большинство педагогов В.А. Сухомлинский, И.Д. Бех, И.В.Гребенников, 
Б.Т.Лихачев, И.Ф.Харламов, А.Г.Харчев, Т.И. Пониманская, В.Г. Постовой и другие 
полагают, что реализация воспитательной функции школы, а в несколько меньшей 
степени обучающей и развивающей, невозможна без помощи родителей учащихся, опоры 
на семью. Поэтому педагогизация родительской общественности является одной из 
важнейших проблем, стоящих перед украинской школой и педагогикой. 

Результативность воспитательного процесса во многом зависит от установления 
тесной связи воспитательных коллективов - школ с семьей. Школа без активной помощи 
семьи не может решить задачи, стоящие перед ней. Поэтому нужно учесть большую 
возможность семьи как воспитательного коллектива, в котором воспитание детей носит 
продолжительный характер и способствует формированию направленности личности 
ребенка. 

Целью данной статьи является рассмотрение взаимодействия семьи и школы как 
результата их согласованных действий, направленных на достижение главной цели - 
формирования этической культуры родителей как источника гуманизации воспитания 
младших школьников. Эффективность взаимодействия семьи и школы определяется 
уровнем воспитанности школьника.  

Условием успешного взаимодействия семьи и школы является согласованность в 
оценке воспитанности детей, выработка единой позиции в воспитании. 
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Наше исследование показало, что 80% родителей не обращаются за помощью к 
учителю, предпочитают обходиться собственными силами в затруднительных ситуациях. 
Причины могут быть самые разные. Для успешной выработки единой позиции в 
воспитании необходимо развитие и совершенствование различных форм взаимодействия 
семьи и школы(Р.К.Сережникова)[4]. Речь идет не только о традиционных родительских 
собраниях, заседаниях родительского комитета, но и о совещаниях родителей (которые 
мы называем родительскими консилиумами), об индивидуальных формах работы учителя 
с родителями. 

Другим условием повышения эффективности взаимодействия семьи и школы 
является педагогическая подготовка родителей. Наши результаты показали, что 
большинство родителей не умеют применять знания в конкретных случаях, видеть 
истинные причины поступков, а следовательно, принимать педагогически правильные 
решения. Отдельные родители полагаются на интуицию, но она помогает чаще всего 
тогда, когда подкреплена системой знаний. В связи с этим мы считаем, целесообразным 
практиковать различные формы занятий с родителями, на которых решались бы 
конкретные вопросы воспитания. Родители учились не только постигать суть того или 
иного поступка ребенка, но и предвидеть его, анализировать конкретные ситуации, 
овладевать методикой воспитания. Мы стремились преодолеть пассивность родителей, их 
боязнь обсуждать наболевшие вопросы, способствовать их активному включению в 
воспитательный процесс во взаимодействии с учителем. 

Учитель - гуманист способствует становлению в каждом чувства собственного 
достоинства, эмпатии и самоуважения, стремится обеспечить максимальный 
психологический комфорт для его полноценного развития. 

Например, Г.К. Байдельдинова [3] отмечает необходимость общности целей, задач 
и содержания воспитания, реализуемого семьей и школой. По мнению автора, для 
целенаправленного воздействия на семейный педагогический процесс со стороны школы 
необходимо получить объективную информацию о состоянии семьи, проанализировать 
полученные характеристики и только на такой основе предлагать научно обоснованные 
педагогические рекомендации. Подчеркивая многоплановость семьи, автор таким образом 
говорит о семье как о системе, взаимодействие с которой со стороны образовательного 
учреждения невозможно, не учитывая взаимосвязь и взаимозависимость всех структурных 
компонентов семьи и их качественные характеристики. 

Г.К. Байдельдиновой [3] систематизированы различные каналы взаимодействия 
педагогов и семьи: 

1. Организация педагогического просвещения родителей. Результативность 
данного вида взаимодействия может быть оценена через процент охвата родителей, 
систематичность посещения родителями занятий, уровень активности на занятиях, 
положительное отношение к педагогическому самообразованию, наличие педагогических 
умений в воспитании детей. 

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности школы: 
•  организация и проведение экскурсий, посещение с учащимися театров, музеев, и 

т.п. 
•  проведение этических бесед, организация встреч с интересными людьми; 
•  профориентационная работа; 
•  участие в проведении и подготовке классных часов; 
•  подготовка отдельных вопросов к родительскому собранию и самих собраний; 
•  участие в рейдах по обследованию семейной обстановки; 
•  беседы с родителями слабоуспевающих, недисциплинированных школьников.  
3. Участие родителей в учебной деятельности школьников: 
•  проведение отдельных кружковых занятий, участие в работе предметного 

кружка; 
•  организация и проведение предметных, тематических вечеров; 
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•  участие в оформлении стендов, обучение школьников изготовлению наглядных 
пособий; 

•  организация и проведение учебных тематических экскурсий; 
•  оформление совместно со школьниками учебных кабинетов; 
•  проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими учениками; 
•  выступления с докладами сообщениями перед группами учащихся; 
•  совместно со школьниками просмотр научно-популярных, учебных фильмов, их 

обсуждение и комментарии. 
4 Опосредованное взаимодействие со школой через ученика; 
5 Взаимодействие родителей с классным руководителем - учет воспитательных 

возможностей семьи в работе классного руководителя. 
Несмотря на то, что некоторые формы взаимодействия родителей и школы 

невозможны в силу изменившихся социально-экономических условий существования 
украинского общества (занятость родителей на нескольких работах, уменьшение 
количества неработающих родителей и, ухудшение их финансового положения), данная 
классификация показывает разнообразие и многоплановость средств, способствующих 
установлению конструктивных отношений между семьей и школой.  

Нередко на общешкольных родительских собраниях ставились научно-
педагогические и региональные вопросы воспитательной работы в семье, например: " О 
роли авторитета родителей в воспитании", "Об  акселерации развития учащихся и ее 
влиянии на воспитание", "Особенности национального воспитания в семье" и др. 

Более оперативной формой организационно – педагогической работы с семьей 
являются собрания родителей учащихся отдельных  классов. На этих собраниях классные 
руководители делают сообщения о состоянии успеваемости и дисциплины учащихся, 
обсуждаются доклады родителей об опыте воспитательной работы с детьми, а также 
решаются вопросы, связанные с улучшением учебной работы и поведения отдельных 
школьников. Особенно важны эти собрания для установления единой линии в 
воспитательной работе семьи и школы. Если родители будут знать, какие воспитательные 
вопросы решает школа, и хорошо представлять себе, какая конкретная помощь требуется 
от них, они чаше всего будут работать в одном направлении с учителями. В 
педагогической литературе неоднократно подчеркивается, что влияние школы на 
воспитательную деятельность семьи во многом зависит от того, в какой мере школа 
ставит перед родителями конкретные воспитательные задачи и дает методические советы 
и рекомендации по их решению. 

Нами выяснялись реальные взаимоотношения родителей с учителями, оценивалось 
стремление родителей к общению со школой. Респондентам был задан вопрос: « 
Помогаете ли Вы школе в меру своих возможностей?». Результаты самооценки 
родителями помощи, которую они оказывают школе, представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 
 
Ответы родителей: 
1- да, помогаю;           3- стремлюсь, но не всегда есть время; 
2- помогаю иногда;    4- нет, не помогаю; 
На данный вопрос отвечали 160 человек. Оказалось, что третья часть опрошенных 

(34.8%) иногда помогают школе, по мере возможности. Немногим меньше отметили, что 
стараются, но не всегда есть время (31.7% ), каждый пятый- шестой участник опроса 
(21.3%) на этот вопрос ответил утвердительно и категорически «нет»-12.2%. 

Насколько полученные данные отражают общую тенденцию отношения родителей 
к школе, судить трудно. Но не принять во внимание нельзя. От стремления к общению 
будет зависеть его интенсивность и стабильность. 

Одной из самых распространенных форм работы с родителями учителя называют 
родительские собрания. Посещение родителями родительских собраний - один из 
показателей  активности,  участия  в  делах  класса,  заинтересованности. На вопрос: 
«Посещаете ли Вы родительские собрания?» 75.1% (120 человек) ответили «всегда»; 
23.9(38 человек)- «редко»; 1% (2 человека)-"иногда". Мы полагаем, что снижение 
заинтересованности родителей в посещении родительских собраний происходит по 
причине однообразия их проведения. И хотя родители проявляют стремление к 
взаимодействию с классным руководителем в воспитании детей, в решении тех проблем, 
которые встают перед ними, тем не менее они не находят удовлетворения в общении с 
педагогами на родительских собраниях. Этим, видимо, объясняется снижение 
посещаемости родительских собраний.    

Чтобы изучить данное явление, мы просили родителей из восьми предложенных 
качеств, назвать три наиболее значимых. Нас интересовали суждения родителей об 
удовлетворенности общением с педагогами, о том, что радует и волнует в собственных 
детях. 

В соответствии с замыслом исследования мы сочли необходимым изучить характер 
взаимоотношений родителей и учителей. Это было связано с предположением о том, что 
эффективность деятельности учителя зависит не только от их готовности к этой работе, но 
и от желания самих родителей общаться с педагогами. С этой целью было проведено 
анкетирование родителей учащихся шести классов средних школ г. Харцызска №1, №3 
для определения, существует ли стереотип сдержанных отношений родителей и учителей 
на  практике и как эти отношения определяют характер общения. 
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Таблица  1 
Оценочные суждения родителей о контактах с педагогами 

1 место по 
значимости 

2 место по 
значимости 

3 место по 
значимости 

всего № 
п/
п 

Показатели общения 

абс.
ч. 

% абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 Умение устанавливать 
контакты с родителями 

21 16.2 10 7.7 30 23.1 61 46.9 

2 Умение располагать к 
себе 

39 30.0 28 21.5 10 7.7 77 59.2 

3 Умение выслушивать 
другого человека 

34 26.1 20 15.4 14 10.8 68 52.3 

4 Педагогический такт 20 15.4 29 22.3 27 20.8 76 57.8 
5 Умение понимать 

партнера по общению 
4 3.1 8 6.2 3 2.3 16 12.3 

6 Способность управлять 
своим эмоциональным 
состоянием 

2 1.5 15 11.5 26 20 42 32.3 

7 Способность 
сопереживать 

4 3.1 13 10.0 18 13.8 35 26.9 

8 Умение предвидеть 
результаты общения 

6 4.6 7 5.4 2 1.5 15 11.5 

 
Мы посчитали, что общение, характер их взаимоотношений являются значимыми 

показателями педагогической культуры и гуманистичности как учителей, так и родителей. 
Их проявление мы изучали по следующей методике. 

Оценочные суждения родителей о контактах с учителями, о показателях общения 
(в опросе участвовало 130 человек) оказались не только интересными, но и достаточно 
информативными. С учетом этих данных можно прогнозировать общение. Достаточно 
большое число родителей на 1 и 2 места выдвинули такие показатели, как умение 
располагать к себе (39 человек- 1 место, 28 человек - 2 место) и умение выслушать 
другого человека (34 человека и 20 человек), педагогический такт (20 и 29 человек). Это 
проявления одного ряда и, очевидно, отражают опыт общения с доброжелательным, 
отзывчивым, сдержанным учителем. Вместе с тем, по этим же показателям третье место 
выделили 30 человек - по контактам, 27 человек - по педагогическому такту. 

Второй факт. Недооцениваются родителями, а может быть не выражены в опыте 
такие важные показатели, как способность управлять своим эмоциональным состоянием 
(2 человека- первое место, 15 человек- второе место, 26 человек- 3 место), способность 
сопереживать и предвидеть результаты общения, умение понимать партнеров по 
общению. А между тем, без такого рода показателей вряд ли можно рассчитывать на 
полноценное, равноправное общение родителей и педагогов в интересах ребенка. 

Далее мы выяснили, удовлетворяют ли контакты родителей с учителями, часто ли 
складывается негативное восприятие родителей школы и учителей. На вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы контактами с учителями, работающими с классом, в котором 
учатся Ваши дети?» были получены следующие результаты: удовлетворены контактами 
38 % (61 человек); скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 16.9% (27 человек); не 
всегда удовлетворены 20.6 % (33 человека); не удовлетворены-24.4% (39 человек). 

Для объяснения и понимания полученных результатов, составляющих часть 
диагностической методики, родителям было предложено назвать причины 
неудовлетворенности взаимоотношениями с учителями. Оказалось, что причины 
неудовлетворенности различаются: опрошенные называют отсутствие времени у учителя 
для общения; объясняют неудовлетворенность неумением входить в контакт; 
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авторитарным стилем учителя. Были отдельные суждения о профессиональной 
некомпетентности учителя, о нежелании учителя общаться. 

Имеют место суждения, характеризующие личностные качества учителя его 
невротичность, высокомерие, заносчивость. 

Таким образом, негативное отношение к общению со стороны учителя его 
критическими замечаниями в адрес ребенка и родителей, с одной стороны 
неудовлетворенность общением родителей, с другой, не может не сказаться на 
самочувствии ребенка, его отношении к учению, школе, взрослым. Эта одна из самых 
острых и актуальных проблем формирования разносторонней личности ребенка. 

Для достоверности заключений по данному вопросу мы предприняли 
сопоставление суждений учителей и родителей об удовлетворенности общением и 
причинах затруднений в общении (см. Таблицу2). 

Таблица 2 
Суждения учителей и родителей об удовлетворенности общением 

учителя родители Варианты ответов 
абс.ч % абс.ч. % 

удовлетворены 2 16.7 61 38 
скорее удовлетворены, чем 

неудовлетворенны 
5 41.7 27 16.9 

не всегда 3 25.0 33 20.6 
не удовлетворены 2 16.6 39 24.4 

всего 12 100 160 100 
 
Итак, судя по полученным данным из таблицы № 2 видно, что большинство 

родителей удовлетворены общением с учителями. 
Далее, мы очертили основной круг вопросов, которые составляют содержание 

общения между учителями с родителями учащихся. Это успеваемость, поведение в школе 
собственных детей, их нравственное развитие, общение с окружающим миром (природой, 
друзьями), психическое и физическое здоровье детей. 

Типичные ошибки, которые допускаются родителями в воспитании детей, 
осознаются ими, но недостает опыта, знаний, а отсюда - стремление с достоинством выйти 
из трудных воспитательных ситуаций. 

Данные диагностики свидетельствуют о неиспользованных возможностях общения 
родителей с учителем. Основу общения составит нравственное содержание контактов 
ради развития личности ребенка, взаимодействие, наполненное обменом информацией, 
проявлениями сочувствия, эмпатии, заинтересованности. 

Опорой в развитии общения следует взаимное, встречное желание выслушать друг 
друга, умение расположить к себе, педагогический такт учителя и родителей. 

По оценочным суждениям зафиксирована удовлетворенность и 
неудовлетворенность контактами и учителей, и родителей. Многое будет зависеть от 
желания обеих сторон, от преодоления негативных личных действий по отношению друг 
к другу, а главное - по отношению к детям. Все может измеряться и оцениваться только с 
позиций гуманистической направленности общения субъектов воспитательного процесса. 

Изменения в социально-политической жизни требуют от школы решения новых 
задач во взаимодействии педагогов с семьей. Характерное для многих родителей 
ощущение растерянности и бессилия, невозможности воздействовать на ситуацию и что-
либо изменить приводит к тому, что люди на многие явления начинают реагировать 
деструктивно (жестокость, эгоизм). Ощущение бессилия приводит к разрушению 
личности: наркомании, пьянству, токсикомании, проституции. У детей из таких семей 
только школа может сформировать социально - значимую систему ценностей, ближнюю и 
дальнюю перспективы, раскрыть истинный смысл жизни, помочь найти свое место в 
системе общественных отношений.  
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Поэтому роль школы на данном этапе очень велика в целенаправленном процессе 
воздействия на семью по формированию личности. Леонтьев А.А. писал: "Что школа как 
государственно-воспитательное учреждение должна раньше, чем вся социальная жизнь, 
пропитываться новым духом, от нее должна исходить воспитательная сила. Школа 
должна выправить те искривления, которые даст ребенку жизнь"[168]. 

Таким образом, место школы, учителя в деле формирования личности в условиях 
гуманизации и демократизации нашей жизни не ослабевает, наоборот, усиливается, и 
работу эту надо проводить более научно и эффективно. 

Мы считаем, что главная причина напряженности, противоречий, затруднений 
между школой и родителями завышенный уровень взаимных ожиданий. Родители ждут, 
что школа сделает из их ребенка именно то, что они хотят, а школа ждет, что родители 
всегда будут делать в отношении ребенка то, что им скажет школа и учитель. 

Когда-то учителю и школе как главным носителям образованности был обеспечен 
в обществе авансированный авторитет. Родители были изначально благодарны школе за 
учебу своих детей. Но сегодня, образовательный монополизм школы органичен как 
величайшим разнообразием источников информации, так и высоким уровнем 
образованности родителей. Возможно, в недалеком будущем наступит время, когда школа 
и учителя будут благодарны родителям за то, что именно к ним привели учиться своего 
ребенка, учитель должен гордиться, что его выбрали, чтобы доверить самое ценное - 
ребенка. 

То отношение, которое сложилось в сегодняшней школе по отношению к 
родителям не случайно. Оно отражает традиционное отношение к семье в условиях 
плановой, не зависящей от потребителя и не работающей на него экономики. 
Представление о том, что родители, являющиеся потребителями образовательных услуг, и 
есть тот единственный источник работы, который создает рабочее место, уже пришедшее 
в производство и торговлю, с большим трудом приживается в школе.  

Школа не привыкла относить свою деятельность к сфере образовательных услуг 
учителя. 

Учителя готовы быть благодарными родителям за то, что они дали им возможность 
оказать им услугу. 

Сегодня реальным потребителем образовательных услуг является родительское 
сообщество.[1;2] Выбранная обществом государственная власть просто реализует 
(хорошо или не очень) потребности общества в соответствии с его же возможностями. И 
настоящим потребителем услуг школы, а значит, и источником работы для педагога 
является родительское сообщество. 

Именно родительское сообщество - интегрированный потребитель, оградит школу 
от отдельных амбициозных, завышенных требований, но и не позволит опустить уровень 
(качество и разнообразие) образовательных услуг ниже реально возможного в 
сегодняшних условиях.[1;5] 

Родительское сообщество может помочь в разработке устава школы, 
формировании учебного плана образовательного учреждения, разработке, коррекции и 
анализе выполнения плана работы школы, организации и оценке результатов 
экспериментальной работы. Родители могут участвовать в аттестации, поощрении, 
награждении учителей, в других формах оценки результатов их профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, коллективы школ, вместе с родительским сообществом определяют 
цели, задачи, формы организации жизни школы, где родители реально допущены к 
управлению школой: разработке устава, утверждению учебного плана, где их мнение 
учитывается (и не в последнюю очередь) при аттестации и награждении учителей. 
Родительские собрания должны иметь форму не инструктажа-поучения, а «советования» с 
заинтересованными и умными людьми. 
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Сегодня чаще встречаются школы, где реальность далека от тех принципов, 
которые составляют сущность демократической позиции школы и которые сама школа, 
как правило, заявляет. Родители редко публично говорят, что они думают о школе и о 
системе образования в целом, то чего ждут, на что надеются. Но ведь, чем меньше нас 
интересует мнение общества о школе, тем меньше общество заинтересовано в такой 
школе. Таким образом, школа не только включает на уровне управления потребителя в 
образовательный процесс, но и формирует внутри школы отношения, соответствующие 
демократическим принципам организации общественной жизни. Выросший в такой школе 
ученик в будущем, во-первых, будет готов реально участвовать в решении социальных и 
других проблем, брать на себя ответственность за последствия этих решений, во-вторых, 
свое право участвовать в принятии решений будет воспринимать как естественное и 
необходимое. Основные противоречия и затруднения выявленные нами приведены в 
таблице  3. 

Таблица 3 
Характеристика основных противоречий ценностного взаимодействия семьи и 

школы на современном этапе 
Исторически сложившийся характер 
взаимодействия школы и семьи. 

Взаимодействие семьи и школы в новых 
социальных условиях. 

Общеобразовательная государственная 
школа как единственный монополист в 
области связи школы и семьи. 

Свободный выбор образовательного 
учреждения родителями на основе 
диверсификации образования. 

Задача семьи следить за хорошим 
поведением и учебными успехами 

Родители в первую очередь озабочены 
психическим здоровьем детей. 

Обязательный всеобуч повышения 
педагогической культуры родителей. 

Родители участвуют в педагогическом 
просвещении по желанию. 

Массовая работа по гуманистическому 
просвещению семьи. 

Индивидуальное консультирование 
родителей. 

Авторитарныи, стиль отношений школы и 
семьи. 

Родители требуют уважение к личности 
ребенка и его индивидуальности. 

Школа предъявляет в готовом виде эталоны, 
идеалы, образцы, суждения 

Свобода выбора, самореализация 
гуманизма в самой семье. 

Стандарты, штампы в воспитательной 
работе 

Потребность родителей в гуманном 
учителе, сориентированном на ребенка 
как ценность 

Объективно-субъективная позиция школы 
во взаимодействии с семьей. Семья, 
родители, объект воздействия 

субъектно-субъектные позиции семьи и 
школы. 

Родительские комитеты Попечительские советы. Желание 
родителей вкладывать средства в 
образование 

 
Демократизация социальных институтов требует от учителя пересмотра своих 

действий по отношению к семье. Она ждет от учителей большей широты и глубины 
восприятия социальных явлений, поиска более эффективных форм работы школы с 
семьей. 

Одним из принципов повышения эффективности воспитания является принцип 
единства требований, выдвигаемых в семье и школе. Школа и семья в одинаковой мере 
обладают каждая своим арсеналом воспитательных средств. Так, в семье это личные 
привязанности, тончайшие эмоционально-психологические связи, идущие от родства, 
наглядность, жизненность, доступность и контроль со стороны родителей и т.д. Школа же 
обладает коллективистским духом, отработанной методикой, лабораторными и иными 
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средствами и т.п. Несмотря на различие в средствах, которыми располагают семья и 
школа, их объединяет цель воспитания. 

Анализ педагогической литературы позволяет выделить следующие условия 
повышения эффективности воспитания в семье: 

- личный пример родителей, 
- авторитет родителей, 
- благополучная семейная атмосфера, 
- хорошее отношение родителей к детям, 
- педагогический всеобуч родителей. 
Их можно сопоставить со школьными средствами повышения эффективности 

воспитания, такими как личный пример педагогов, авторитет педагогов, благоприятная 
атмосфера в коллективе учащихся, отношение педагогов к детям, ответственность перед 
коллективом (мера общественных воздействий на личность). 

Мы считаем, что все проявления воспитательного процесса в семье, так и в школе 
должны строиться на отношениях сотрудничества между взрослыми и детьми, гуманизма, 
всеобщей заботы и доверия. Эти отношения, в свою очередь, являются решающими в деле 
повышения эффективности воспитания. 

На повышение гуманизации воспитательного процесса в значительной мере 
оказывает влияние и применение возможностей народной педагогики. В народной 
педагогике, как явлении национальной культуры, исторически интегрированы многие 
положения мировоззрения, религии, принятой тем или иным народом. 

Как видим, большой эффект во взаимодействии семьи и школы будет, если учитель 
даст возможность проявить инициативу и поддержит родителей во всех делах в классе и в 
школе. 

Перечисленные выше направления совместной деятельности школы и семьи будут 
эффективны тогда, когда учитель будет использовать активные формы взаимодействия, 
способствующие формированию педагогической культуры родителей. 

Как показало исследование О.Л.Зверевой, родителей волнуют многие 
педагогические проблемы: воспитание послушания у детей, культуры поведения, детские 
страхи, организация игр с ребенком и его досуга, подготовка к школе и другие. Но, бывает 
и так, что обладая такими знаниями, родители не умеют ими пользоваться. Поэтому 
наряду с сообщением родителям знаний, востребуемых в деле воспитания, необходимо в 
целом повысить уровень их педагогической подготовленности. Под высоким уровнем 
подготовленности у родителей подразумевается совокупность педагогических знаний и 
навыков, их потребность воспитывать детей грамотно, с применением элементов 
«педагогической рефлексии». «Педагогическая рефлексия» -это умение родителей 
анализировать собственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать, 
находить причины своих педагогических ошибок, неэффективности используемых 
методов, осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его характеру 
и конкретной ситуации. Эта задача особенно актуальна для молодых родителей, у которых 
только начинает вырабатываться родительская позиция. От сформированности умения 
самокритично оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, 
поставить себя на место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами зависят 
складывающиеся взаимоотношения родителей и ребенка, успех воспитательной 
деятельности семьи в дальнейшем. 

Для формирования у родителей «педагогической рефлексии» целесообразно 
использовать следующие методы: разбор педагогических ситуаций, решение 
педагогических задач, анализ собственной воспитательной деятельности. Эти методы 
формируют верную позицию родителей, повышают их активность в процессе воспитания 
детей, актуализируют полученные знания. Эти методы помогают родителям увидеть свои 
ошибки и наметить пути их преодоления, что позволяет подняться на новый уровень 
«педагогической рефлексии» - уметь анализировать свои действия как педагога, доказать 
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их правоту или ошибочность. Использование данных методов приводит родителей к 
пониманию того, что готовых рецептов воспитания не существует, есть только общие 
рекомендации, которыми следует руководствоваться применительно к индивидуальности 
ребенка. Успешными могут быть и различные методы активизации родителей: дискуссии, 
обсуждение различных точек зрения, приведение примеров, адекватных сложившейся 
ситуации, и т.д. Они способствуют формированию у родителей критического, 
осознанного отношения к своей воспитательной деятельности, актуализации полученных 
знаний, что является источником формирования этической культуры родителей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  
У статті автор розкриває психолого-педагогічні аспекти проблеми формування 

узагальнених прийомів навчальної роботи з позиції новоутворень психічної діяльності 
молодших школярів. 

Актуальность исследования. Каждое поколение людей предъявляет свои 
требования к школе. Если до недавнего времени важнейшей ее задачей было вооружить 
учащихся глубокими знаниями и понятиями, то теперь задачи общеобразовательной 
школы иные. По утверждению ученых, объем научных знаний удваивается примерно 
через каждые десять лет, поэтому, чтобы человек не отстал от жизни, от науки, он должен 
непрерывно обновлять и пополнять свои знания и умения. В связи с этим одной из 
основных задач перестройки школьного образования является переориентация системы 
обучения на приоритет развивающей функции обучения. 

Обучение, которое сводится лишь к накоплению знаний, а не формирует у ребенка 
умения думать, не учит тем мыслительным операциям (анализу, синтезу, сравнению, 
обобщению и т. п.), с помощью которых приобретаются осмысленные знания, 
малоэффективно для умственного развития. Но в настоящее время в учебном процессе 
основным предметом учебной деятельности остается подлежащее усвоению содержание и 
недостаточно ведется работа по формированию у младших школьников обобщенных 
приемов учебной работы. Слияние в единый органический процесс усвоение знаний и 
формирования приемов учебной деятельности - одна из насущных проблем, которая 
разрабатывалась педагогами и психологами  Ю.К. Бабанским, Д.Б. Богоявленским, П.Я. 
Гальпериным,  В.В. Давыдовым, Е.Н. Кабановой-Меллер, А.Н. Леонтьевым, И.Я 
Лернером, М.И. Махмутовым,  Н.А. Менчинской,  А.Е. Милеряном, А.А.Столяром, Н.Ф. 
Талызиной, И.С. Якиманской и др. 

В учебной деятельности учащихся существуют две стороны: формирование знаний 
(понятий, представлений и т. п.) и формирование способов (приемов) работы с учебным 
материалом. Под способами работы имеют в виду приемы умственной деятельности, 
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овладение которыми является необходимым компонентом формирования знаний. Под 
приемом мыслительной деятельности будем понимать те способы, которыми ученики ее 
осуществляют (приемы сравнения, абстракции, обобщения и т.д.) и которые могут быть 
выражены в перечне действий. Сформированный прием имеет две стороны: обобщенное 
знание о способе действия и владение этим способом. 

Обучение приемам должно осуществляться одновременно с формированием 
знаний. Познание сущности вещей и явлений осуществляется с помощью приемов 
учебной деятельности, поэтому они должны вводиться в содержание образования. В 
школьной же практике приемы учебной работы  не выступают как предметы 
специального усвоения, их формирование идет стихийно, по ходу изучения отдельных 
учебных предметов. В традиционном начальном обучении остается распространенной 
организация действий учащихся по образцу, что не способствует формированию 
самостоятельности и активности мышления, а, следовательно, и развитию приемов 
учебной  деятельности. 

Постановка проблемы. Формирование обобщенных приемов учебной работы 
непосредственно отвечает на один из важнейших вопросов, стоящих перед школой: как 
научить детей разумно учиться, так как усвоенные приемы становятся достоянием 
учащегося, «инструментом» самостоятельного овладения учебным материалом. 

Основной материал исследования. Проблема формирования у учащихся умений 
учиться является одной из главных, от решения которой во многом зависит 
совершенствование всего учебно-воспитательного процесса школы, направленного на 
всестороннее развитие личности школьников.  

Следует учесть, что характерной особенностью современного производства 
является увеличение роли интеллектуального труда. В связи с этим постоянно возрастает 
значение формирования у учащихся творческих умений и практической деятельности. 
Умение действовать не только в известной, но и в неизвестной ситуации одинаково важно 
при изучении всех предметов. Это касается в первую очередь таких межпредметных 
умений, как воспринимать и осмысливать знания, закреплять и применять общеучебные 
умения. Формирование этих умений у учащихся является одной из задач современного 
образования.  

Несмотря на длительное изучение этой проблемы, на практике имеет место 
недостаточное внимание учителей к овладению школьниками обобщенными приемами 
учебной деятельности. На наш взгляд причина кроется в том, многие учителя не владеют 
достаточно высоким уровнем знаний о сущности обобщенных приемов учебной 
деятельности и способах их формирования.  

Считаем, что проблема формирования приемов учебной деятельности своим 
содержанием обращена в будущее, поскольку именно она становится объектом 
исследования, позволяющим рассмотреть процессы формирования у учащихся умений 
учиться в единстве с мотивацией и содействовать повышению качества обучения.  

Младший школьник как субъект учебной деятельности сам развивается и 
формируется в ней, осваивая новые способы анализа (синтеза), обобщения, 
классификации. В условиях целенаправленного развивающего обучения, по В.В. 
Давыдову, это формирование осуществляется быстрее и эффективнее за счет системности 
и обобщенности освоения знаний [3].  

Психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, должна 
характеризоваться тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией, внутренним 
планом действий.  

Развитие указанных особенностей психики школьников идет в неразрывной связи с 
овладением ими различными видами учебно-познавательной деятельности.  

Учение постоянно требует нового типа запоминания, где вначале происходит 
анализ запоминаемого, выделение главного, группировка материала и т.д. постепенно 
формируются приемы произвольного, осмысленного запоминания. Постепенно 
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формируются приемы произвольного, осмысленного запоминания. Непроизвольное 
запоминание сохраняет свою ценность, но и оно претерпевает изменения, идущие в 
сторону осмысления запоминаемого материала. Предварительная работа с материалом 
оказывается решающей для запоминания: материал запоминается как бы сам собой. 
Постепенное формирование внутреннего плана действий приводит к существенным 
изменениям во всех интеллектуальных процессах. Вначале дети склонны делать 
обобщения по внешним, как правило, несущественным признакам. Но в процессе 
обучения учитель фиксирует их внимание на связях, отношениях, на том, что 
непосредственно не воспринимается, поэтому учащиеся переходят на более высокий 
уровень обобщений, оказываются способными усваивать научные понятия, не опираясь на 
наглядный материал. Этому в значительной мере способствуют обобщенные приемы 
учебной работы, которые необходимо формировать уже младшем школьном возрасте.     

Обобщенными мы называем приемы учебной работы, которые обладают свойством 
широкого переноса. Поэтому учащиеся могут использовать их при решении задач и 
заданий не только на уроках одной учебной дисциплины, при изучении которой 
осуществлялось формирование данного умения, но и при изучении других дисциплин, при 
выполнении аналогичных учебных задач и заданий. Общий подход к формированию у  
младших школьников обобщенных умений и навыков позволяет значительно ускорить 
процесс формирования этих умений, а так же сэкономить учебное время, необходимое для 
совершенствования процесса обучения [2]. 

Обобщенность действия  предполагает  выделение существенных свойств текста, 
которые являются необходимыми для анализа и определения состава его ориентировоч-
ной основы. Полнота выполнения операций, которая в зависимости от формы освоения 
действия варьируется, означает степень развернутости. Отметим, что сознательное 
оперирование действием в свернутом виде полноценно в том случае, когда учащийся 
может его выполнить и в исходном состоянии. Что касается   освоенности   действия, то ее 
отличает степень автоматизированности, быстроты и легкости выполнения операций, 
которые взаимосвязаны с их формой и сокращенностью. 

Итак, из сказанного видно, что характеристика действия, раскрывающая различные 
его стороны, взаимообусловливает ориентировочную основу, которая представляет 
систему реальных условий, обеспечивающих успешное применение исполнительского 
действия в определенной области деятельности. В обучении чаще всего используются три 
типа ориентировки. 

Первый тип характеризуется выделением учащимися путем проб неполного 
состава ориентиров частного типа. Освоение действия на такой ориентировочной основе 
происходит медленно, с частыми ошибками и остановками.  Сформированное действие 
применяется только в стандартных условиях учебной задачи. 

Для второго типа ориентировочной основы характерно наличие всего комплекса 
условий, необходимых для правильного выполнения действия. Однако условия 
предлагаются учащимся в готовом виде, в связи с чем перенос действия ограничен лишь 
кругом заданий, идентичных обучающим. Формирование действий при такой 
ориентировке происходит быстро, безошибочно, значительно глубже, чем при первом 
типе. Данная ориентировочная основа целесообразна в процессе обучения при 
формировании новых сложных учебных  действий. 

При обучении по третьему типу ориентировки внимание учащихся направляется на 
самостоятельный анализ учебного задания, определение последовательности его 
выполнения. Такое обучение побуждает к максимальному выявлению творческой 
самостоятельности, выражающейся в составлении самими учащимися ориентировочной 
основы действия. В ходе ее усвоения обучающиеся ориентируются на самоконтроль и 
самооценку исполнения своих операций, что позволяет проверять правильность их 
выполнения и вносить в работу необходимые коррективы. Обучение  по данному типу 
ориентации несколько сложнее и чаще всего продолжительнее по времени, чем при 
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обучении по второму типу ориентировки. Однако сформированные действия являются 
обобщенными, обладают свойствами широкого переноса. Именно этот тип, отражая 
структуру учебных предметов и реализуя системный подход к изучаемой области знаний, 
ориентирует учащихся на освоение единого метода деятельности и способствует 
формированию у них творческого мышления. 

Понятие "прием учебной работы" широко используется в научно-методической 
литературе и педагогической практике в разных значениях. Применение термина "прием 
работы" связано с определенными целями и задачами, лежащими в основе исследований 
активизации учения. Так, Д.Н. Богоявленский, рассматривая формирование приемов 
умственной деятельности как один из путей развития мышления, определяет прием в 
качестве совокупности, или вернее, системы умственных операций (действий), 
специально организованных для решения данного типа задач [1,75]. Аналогичное мнение 
о сущности понятия приема высказывает Н.Ф. Талызина: «В процессе решения задач 
человек, как правило, использует не отдельные действия, а целые их системы. Обычно 
такую совокупность действий, приводящую к решению задач определенного класса, 
называют приемом, способом или методом решения. Поскольку нас процесс решения 
задачи интересует со стороны выполнения человеком познавательной деятельности, 
будем называть такую совокупность действий приемом (или методом) познавательной 
деятельности» [6, 196]. Таким образом, эти ученые одним из признаков приема считают 
то, что он включает в себя систему действий. 

В трудах Е.Н. Кабановой-Меллер, М.И. Махмутова в качестве существенного 
признака рассматриваемого явления указывается на то, что содержание приема учебной 
работы объективно раскрывается в действиях, из которых он состоит. Действия 
описываются в виде правил, инструкций, устных или письменных указаний, 
рекомендаций, где выражение действий приема дает общее направление для выполнения 
учебной деятельности, позволяя учащимся реализовать индивидуальный подход к 
решению учебной задачи, а педагогам - возможность гибко управлять процессом 
обучения, В зависимости от особенностей приема и степени усвоения учащимися его 
содержания состав действий может изменяться, количество варьироваться (увеличиваться 
или сокращаться).  

В психолого-педагогических исследованиях А.Е. Милеряна, И.Я. Лернера и др. 
одним из признаков приема учебной работы выделяется целенаправленность системы 
действий на достижение конкретного результата деятельности.  «Приемом учебной 
работы, - пишет, например, И.Я.  Лернер, - можно  назвать конкретное действие (или 
совокупность конкретных действий), составляющее способ достижения частной цели, 
входящей в систему деятельности по достижению общей цели. Совокупность приемов и 
составляет конкретную тактическую систему, ведущую к достижению стратегической 
цели обучения»[4, 140]. И.К. Журавлев, И.С. Якиманская и др. отмечают процессуальный 
характер приема в ходе приобретения знаний. Так, И.К. Журавлев указывает на то, что 
учебный предмет представляет собой некую целостность, включающую два блока: 
основной - в нем представлено содержание, подлежащее усвоению, и блок, условно 
названный процессуальным, в нем содержатся средства для усвоения содержания, 
развития и воспитания школьников. 

Основными признаками усвоения приемов, по мнению Б.П. Есипова, Е.Н. 
Кабановой-Меллер и др., служит умение учащихся осмыслить и раскрыть содержание 
действий, из которых состоит прием   и самостоятельно применять его в процессе 
решения новых разнообразных задач. Важным также является положение о том, что 
обобщение действий и приемов есть условие их широкого переноса. 

Анализ рассмотренных признаков дает основание утверждать, что прием учебной 
работы - это система умственных и практических действий учащихся, направленная на 
организацию познавательной деятельности, самостоятельный поиск решения задач, 
усвоение содержания обучения, и, в конечном итоге, достижение поставленных целей. 
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Приемы учебной работы выступают в качестве одного из путей приобретения 
новых знаний и умений. Как подчеркивает П.И. Пидкаситсый, в иерархической структуре 
познавательной деятельности приемы учебной работы являются первичными в процессе 
усвоения по отношению к знаниям, умениям и навыкам, которые вне деятельности (вне 
системы действий) теряют свою силу как стимул учения, как конкретные цели, как орудия 
и инструменты познания [5, 91]. Посредством приемов усваиваемые учащимися знания в 
ходе их практической реализации совершенствуются, закрепляются и обеспечивают 
успешное выполнение учебных задач в различных изменяющихся условиях обучения. 
Овладение приемами подводит обучающихся к освоению умений.  
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ПЕДАГОГІЧНІ  УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  І РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У СІМ’Ї 
У статті розглядаються виховна система сімї, що сприяє  моральному вихованню 

і розвитку особистості молодшого школяра як основи формування його моральної 
поведінки. 

В сучасних умовах  зложилася надзвичайно складна, суперечлива ситуація як в 
ідеології і політиці, так і у сфері моралі і освіти молоді. Гостро встає необхідність 
морального виховання молодого покоління, максимального використання досвіду всіх 
інститутів національного виховання, одним із яких є сім’я. 

Сім’я як  виховний  інститут виявляється непідготовленою до нового періоду 
історичного існування український цивілізації і усе більше відходить від важких і 
заплутаних проблем морального виховання. 

Сім’я в цих умовах не має чіткої програми духовного оздоровлення підростаючого 
покоління, у неї немає системи морального виховання, адекватної складної соціально-
педагогічної ситуації. У результаті відбувається перекіс: у системі освітніх цінностей 
домінує інтелектуальний розвиток, а духовно-моральний в шкільній практиці запущено, 
тому що не забезпечено чіткими і реалістичними ціннісними орієнтирами й розробленими 
для сформованої соціально-педагогічної ситуації педагогічними технологіями й у родині 
відсутнє моральне виховання. 

У той же час відомо, що являючи собою складний вузол людських взаємовідносин, 
родина виявляється найважливішим фактором повсякденного існування й розвитку 
особистості.  

Формування в людини різних соціальних орієнтацій, установок, емоційної 
культури, його морального і психологічного здоров'я, перебувають у прямої залежності 
від характеру внутрісімейного спілкування, від психологічної атмосфери родини (Н.В. 
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Андрєєнкова, В.Я. Титаренко, М.Г. Віноградова Т.Ф. Алєксєєнко, Р.К. Серьожникова й 
ін.)  

Учені (І.Д. Бех, Т. І. Пониманская, О.М. Докукина, О.Л. Кононко, В.Г. Постовий, 
О.Л. Хромова й ін.) вважають, що при дослідженні міжособистісного спілкування в сім’ ї, 
морального клімату родини необхідно враховувати складність сім’ ї та  систему 
педагогічних умов, що сприяє не тільки моральному вихованню, але й розвитку 
особистості дитини. 

Метою даної статті є інтерпретація сутності морального виховання і його 
взаємозв’язок з розвитком особистості молодшого школяра в умовах сім'ї. 

У сімейному вихованні широке розповсюдження отримав етико - нормативний 
підхід, відповідно до якого моральне виховання зводиться до засвоєння дітьми 
конкретних еталонів, норм і зразків дій, їхнього визначеного порядку й кількості. 
Головний недолік цього підходу в його oпoрі на односторонньо трактуему соціальну 
заданість психіки людини(О.Золотарьова)[4]. Таке навчання неефективно для оволодіння 
здатністю до морального усвідомлення вчинку, тому що дитина поглинена виконанням 
лише даних дій, не маючи можливості збагатити власний досвід міркування над 
моральною стороною сутності явищ, зіставити його з досвідом своїх однолітків і т.д. У 
цих умовах він виявляється не в змозі бути суб'єктом моральної діяльності, оскільки йому 
належить тільки зовнішня, операційна або технічна сторона поведінки, але не внутрішня, 
значеннєва. Дитина не розвиває в собі здатність виробити мету вчинку, оцінити її. 

По іншому розглядається сутність морального виховання і його взаємозв'язок з 
формуванням особистості в культурно-історичній концепції Л. Виготського[3]. 
Відповідно до його поглядів, психічний розвиток обумовлений не самим по собі процесом 
засвоєння соціальних норм і способів дій, а пов'язаним з ним процесом оволодіння 
дитиною своєю поведінкою і психікою. Моральний розвиток особистості не може бути 
прямим і безпосереднім результатом виховного впливу, але виступає як саморозвиток, що 
має місце виняткове у власній діяльності дитини. 

При такому підході до розуміння моральності в центрі уваги виявляється не 
нормозобразність моральної дії, а внутрішня свобода особи в ухваленні рішення про той 
або інший вчинок і сполучена з нею особиста відповідальність за його наслідки,що 
візівает  определенніе проблемі в сімейному вихованні. 

Із цих позицій центральною для сімейної педагогіки стає проблема пошуку 
найбільш ефективних шляхів і засобів формування «внутрішньої волі» як обов'язкової 
умови моральності дитини. Причому ці шляхи й засоби не можуть бути прямими, що 
діють «у чоло», а непрямими, тобто таки,що пропонують  таку організацію діяльності 
дитини, коли потрібний дорослими напрямок активності задається в не нав’язаної дітям їх 
власної ініціативної діяльності. Вивчення цієї проблеми стосовно до дітей молодшого 
шкільного віку є метою нашого дослідження. 

Ведучою ідеєю нашого дослідження є припущення про те, що ефективне моральне 
виховання й розвиток (у прийнятому нами розумінні) пов'язане із приученням молодшого 
школяра до аналізу своїх проявів стосовно навколишніх членів родини, насамперед - до 
батьків; зі співвіднесенням їх із суспільно виробленим ідеалом поведінки. 

Відповідно до досліджень А. Асмолова,  І. Беха, Л. Виготського, С. Рубинштейна, 
усвідомлення морального змісту дій здатно зробити стимулюючий і регулюючий вплив на 
вибір морально ланцюгового рішення в проблемно-конфліктних ситуаціях. Тому завдання 
батьків полягає в тім, щоб органічно підвести молодшого школяра до первісного 
усвідомлення й самосвідомості вчинків і самостійному ухваленню рішення про цілі 
поведінки з орієнтуванням на істотні ознаки соціального зразка. 

У молодшому шкільному віці формуються психологічні передумови й умови для 
початку включення дитини в процес знаходження внутрішньої волі. Вони пов'язані 
зузагальненням, що відбувається в даному віці «узагальнюванням», або 
«інтелектуалізацією» емоцій і переживань, що роблять можливим у молодшого школяра 
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внеситуативну поведінку.  З іншого боку, згідно з даними Б. Ананьева,  до 7 - 8 -літнього 
віку школяр уже в стані повністю охопити весь процес діяльності від постановки мети до 
одержання результату, і, отже, можна говорити про можливість повного освоєння 
процесів усвідомлення вчинку, доступних його віку. 

Специфічною особливістю суспільно значимого еталона взаємодії з навколишнім 
виступає свідома спрямованість поведінки на досягнення сприятливого стану іншої особи 
за допомогою засобів, що задовольняють, разом з тим, особистісні потреби ініціатора 
вчинку в самоповазі, у самореалізації, у самоствердженні й ін. (В. Давидов,  О. 
Дробницький,  М. Монтень). 

Як показали дослідження, а також дані спостережень, сучасна методика 
морального виховання дітей молодшого шкільного віку не забезпечує належного рівня 
засвоєння засобів і способів усвідомлення моральної сторони вчинків з орієнтуванням на 
згадані істотні особливості соціального зразка. 

У результаті у свідомості дитини не формується якийсь узагальнений образ 
«добрих» і «злих», «правильних» і «неправильних», «гарних» і «некрасивих» дій стосовно 
навколишніх, адекватний суті суспільно виробленого ідеалу. Отже, дитина виявляється не 
в змозі зіставити свої різноманітні вчинки й ситуації з якоюсь ідеальною знаною моделлю 
поведінки, що, на його думку, схвалюється навколишніми, не може робити правильні 
висновки про їхнє моральне достоїнство. 

У практиці сімейного виховання приучення до осмислення поведінки здійснюється 
в діяльності, що припускає виконання моральних дій або оцінку вчинків за вказівкою 
батьків.  

Очевидно, що в існуючих умовах сімейного морального виховання процес 
формування досвіду самостійного усвідомлення дитиною морального змісту дій з опорою 
на істотні моральні критерії не може бути підданим  управлінню й раціональному 
регулюванню з педагогічної точки зору. Корінь сформованого положення ми бачимо 
насамперед у тім, що теоретичні основи морального сімейного виховання позбавлені 
системного аналізу розглянутого явища. 

У філософських і психолого-педагогічних роботах розкриваються принципово 
значимі методологічні положення, що мають основне значення для нашого дослідження В 
них підкреслюється роль діяльності у формуванні думок і почуттів: вказується, що знання 
— провідний компонент  у структурі соціального досвіду, основа людської діяльності, 
відзначається, що формування свідомості дитини  повинне здійснюватися  в  діалектичній  
єдності  знань, діяльності й відносин при провідній ролі знань (Б.Ананьев, А. Леонтьев, С. 
Рубинштейн  і ін.). У психологічних роботах показано, що психічний розвиток людини 
відбувається при освоєнні нею суспільно виробленої свідомості (соціального досвіду) у 
видах, що формуються в людини, діяльності (Б. Ананьев,  Л. Виготський, А. Запорожець, 
A. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн, Д. Ельконин  і ін.) при провідній ролі навчання й 
виховання ( І. Бех, П. Блоньський, Л. Виготьський, В. Постовий, Р. Серьожникова, О. 
Хромова й ін..).  

Отже, становлення здатності до усвідомлення моральних цінностей можна 
розглядати як процес оволодіння відповідним досвідом попередніх поколінь. Це доводить 
необхідність формування в дітей знань про моральний зміст дій, діяльності по засвоєнню 
цього змісту, правильного емоційного відношення до нього. 

Теоретичний аналіз філософських і психолого-педагогічних робіт із проблеми 
усвідомлення вчинків, здійснений з позиції системного підходу, дозволив віделить 
наступні напрямки в ефективності морального виховання у  сім'ї: 

1. Процес усвідомлення вчинку за моральними критеріями являє собою системне 
утворення, що складається із трьох психологічних підсистем: пізнавальної (когнітивної), 
вольовий  (регулятивної) і емоційної (афективної). 
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2. Цілеспрямований вплив в умовах  сімейного морального виховання на розвиток 
здатності до морального усвідомлення вчинку, що опирається на системне його 
розуміння, прискорює її формування в дітей 7 - 8  років і старше. 

3. Основним механізмом ефективного формування здатності до морального 
усвідомлення взаємодії з навколишніми у  молодших школярів є не наслідування 
прикладу, інтуїтивне (неусвідомлене) емпіричне засвоєння моральних норм і способів дії, 
а формування моральних узагальнень, що дозволяє дитині, виходячи з подань, яки 
добуваються самостійно, про моральні цінності суспільства, «конструювати» 
гуманістичний ідеал поведінки в конкретній ситуації, доступної його віку. 

4. Головними засобами формуючого процесу, що дозволять «задіяти» цей механізм, 
виступлять: 

а) озброєння його узагальненою моделлю міркування, яка актуалізує у свідомості 
зв'язок резонансу дій, що передбачаються емоційно, для того, на кого воно спрямовано з  
їхнім передбачуваним резонансом для самого ініціатора поведінки; 

б) застосування даної моделі при рішенні проблемних завдань із моральним 
змістом; 

в) закріплення соціально-обґрунтованного засобу(моделі) морального осмислення 
вчинку в діяльності самостійного оцінювання й самооцінюючи дитиною взаємодії 
 з оточуючими. 

Для виявлення характеру усвідомлення вчинку окремим випробуваним 
пропонували йому самостійно сформулювати своє судження про моральне достоїнство 
вчинку в слові. 

Індивідуальні контактні досвіди були згруповані в чотири блоки: для виявлення 
змін заздалегідь виділених нами показників когнітивної, вольової й емоційної підсистем 
процесу усвідомлення, а також для вивчення його зв'язку з іншими особливостями 
особистості молодшого школяра, зокрема, з її ціннісними ориєнтаціями. 

На основі теоретичного аналізу були виявлені педагогічні умови сімейного 
виховання, які, на наш погляд, можуть забезпечити повноцінне засвоєння дітьми 
розглянутого фрагмента культури моральної взаємодії зі  світом. 

У результаті була розроблена експериментальна програма, яка інтегрує в собі 
чотири рівні. 

Завдання першого рівня - підвести дітей до висновку (знанню) про те, що будь-яка 
дія розглядається не саме по собі, а у зв'язку з іншими умовами, зокрема, із внутрішнім 
самопочуттям об'єкта або суб'єкта взаємодії. Їм має бути опанувати вмінням емоційно 
передбачати наслідки поведінки для тих, що спілкуються, привчитися виражати свої  
враження в мові й за допомогою предметних моделей - маски  особи, колірного тону, 
тональності музичного звучання. 

Другий рівень програми – передбачається оволодіння  дітьми вмінням оперувати 
цілісною логіко-мовною моделлю  міркування при аналізі морального аспекту 
повсякденної практики взаємодії з оточуючими людьми, природою. Дитина привчається 
емоційно передбачати резонанс учинку, що розгортається в уяві, для його адресата й, 
разом з тим, для внутрішнього самопочуття самого ініціатора  поведінки. 

Третій рівень спрямований на приучення молодшого школяра робити моральний 
вибір, самостійно приймати морально-ціннісне рішення суб'єктивно нових для нього 
завдань способом природної й звичної гармонізації об'єктивного й особистісного значення 
порівнюваних альтернатив поведінки. 

Змістом четвертого рівня програми стало формування вміння обґрунтувати оцінку 
й самооцінку вчинків інших і своїх стосовно оточуючих, оперуючи морально 
обґрунтованою моделлю міркування у якості універсальної основи щодо інтерпретації 
морального достоїнства поведінки. 

Відповідно до експериментальної програми  молодші школярі засвоюють 
визначене етичне поняття й, у зв'язку із цим, роблять відповідні практичні дії. Наприклад, 
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при формуванні понять чуйність, щедрість, справедливість і ін. передбачене створення 
умов для практичної реалізації відповідних проявів в уявлюваних і реальних умовах. 

Відмінність експериментальної програми від традиційної, що передбачає 
повідомлення певного обсягу відомостей про моральний аспект поведінки й 
прищеплювання деяких прийомів моральної діяльності, складається не тільки й не стільки 
в  тім, що знання, уміння й навички даються в набагато більше швидкому темпі, а в її 
якісній своєрідності. 

Наша програма пронизана визначеною педагогічною лінією, спрямованою на 
розкриття в тій мірі, у який це можливо вже на ступеню молодшого шкільного віку, 
внутрішньої сутності моральних явищ, які стають предметом пізнання й відносин дитини 
в умовах  батьківсько - дитячих взаємин. 

Сполучення складених елементів навчального змісту й адекватних їм способів 
засвоєння, яки одержали найбільше визнання в семейній педагогіці (Р. Сережникова)[5] з 
методами навчання й виховання дозволило нам виділити систему педагогічних методів в  
моральному сімейному вихованні: інформаційно-рецептивні методи, приучення, вправа, 
пошуковий метод, стимулювання до вироблення внутрішньої реакції дитини на 
засвоюваний зміст. Вимога системності, що закладена в концепції нашого дослідження, 
передбачає цілісний підхід до розробки методики. Цей підхід спричиняє необхідність 
співвіднесення основних ліній методики з підсистемами процесу усвідомлення, 
вираженими у відповідних якостях розуму, волі й почуттів дитини. 

Спеціально спрямована робота охоплює чотири цикли (етапу), що відповідають 
уже розглянутим рівням експериментальної програми і являє собою 47 діалогів і 
практичних завдань для дітей молодшого шкільного віку. 

Спільний з дітьми пошук відповідей і рішень етичних завдань, природний рух 
думки з опорою на уяву дитини  при  їхньому  осмисленні   й  моральної  спрямованості  
змісту програмного матеріалу, пробудження внутрішнього відгуку школярів - це та 
основа, на якій побудований формуючий  експеримент. 

Основний показник ефективності експериментальної роботи виражається в зміні 
характеру спрямованості обґрунтувань морального достоїнства поведінкових проявів, що 
свідчить про утворення у свідомості  молодшого школяра стійкого взаємозв'язку між 
передбачуваними наслідками дій для іншого й внутрішнім станом самого ініціатора 
поведінки. 

Одним з показників  морального сімейного виховання також виступає перенос 
дітьми морально обґрунтованої схеми осмислення дій у нові ситуації, розглянутий нами 
як показник зформованної поведінки  внаслідок аналізу, що розкриває істотні зв'язки 
вчинків, морального узагальнення[5]. 

Таким чином, особливості експериментальної системи спричиняють інший тип 
цілеспрямованого родительського впливу в сімейному вихованні у порівнянні із 
застосовуваним у масовій практиці. Він будується на основі обліку внутрішніх 
закономірностей морального розвитку дитини й уваги до його внутрішнього миру, які в 
кожний момент  виховного  процесу проявляються як результат складних взаємодій 
зовнішніх і внутрішніх факторів. Такий тип родинного впливу названий нами системою, 
яка спрямована на моральне виховання й розвиток особистості дитини. 

Розвиваюча функція сконструйованої системи проглядається в поступовому 
окресленні контурів більш-менш узагальненого еталона розгляду морального аспекту 
поведінкових проявів стосовно оточуючих. 

Сутність навчальної функції бачиться нам у тім, що спеціально відібрані способи 
взаємодії дозволяють батькам  не тільки націлювати увагу дітей на зміст суспільно 
виробленого морального досвіду, що підлягає засвоєнню, але й допомагають їм у 
виявленні шляхів оволодіння його складеними елементами (знаннями, уміннями, досвідом 
творчої діяльності, нормами емоційного відношення). 
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Виховуючий вплив нашої системи досягається, з одного боку, моральною 
спрямованістю самого змісту соціально заданого досвіду, з іншого боку - характером 
навчального аспекту методики, що розвиває активність, свідомість, самоконтроль, що 
орієнтує на досягнення благополуччя отчуючих. 

Виховуючий вплив учинює  також атмосфера поваги до особистості дитини,яка 
створюється під час педагогічних діалогів, уважне ставлення батьків до його удач і невдач 
у процесі навчання, «уважна вичікувальність» (А. Усова)[6] стосовно нього. 

Розвиток здатності до усвідомлення морального вчинку супроводжується 
зростаючою інтеграцією цього процесу з іншими психологічними  особливостями 
особистості, зокрема з її ціннісними ориєнтаціями. 

У статті представлений новий підхід до  сімейного морального виховання, 
вихідним у якому є формування моральних узагальнень і елементарного усвідомлення 
морального змісту вчинків молодшим школярем. Практична значимість даного підходу 
визначається створенням системи  родинного впливу на формуванню в дітей 7-8 років 
узагальненого підходу до усвідомлення поведінкову прояву з орієнтуванням на істотні 
вимоги соціального зразка, що включає зміст і методику розвитку досліджуваних якостей 
у їхньому взаємозв'язку в процесі сімейного виховання, а також критерії контролю й 
корекції  ходу їхнього формування. 
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УДК 371.01 Кучерявець     В.Г. 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ 

МОЛОДІ 
У статті розглядаються умови формування особистості, адекватної за своїм 

потенціалом і креативною енергією завданням державотворення і викликам 
цивілізаційних процесів. 

Задекларований процес побудови  в Україні суверенного, демократичного 
суспільства з орієнтацією на європейський шлях розвитку виявився не просто складним, - 
він загрожує стати безкінечно пролонгованим  у часі. Філософська, психолого-педагогічна 
думка виокремлює  серед найголовніших тому причин відсутність на даний момент  
достатньої кількості економічно незалежних, політично суверенних, юридично грамотних 
громадян, духовно вільних і морально відповідальних особистостей. 

Таким чином, основне завдання, яке стоїть перед освітою сьогодні – формування 
особистості, адекватної за своїм потенціалом і креативною енергією завданням 
державотворення і викликам цивілізаційних процесів. В особистісній еволюції неминуче 
мусять актуалізуватися  такі вектори, як громадянська адекватність і  відповідальність, 
адаптивність, самодостатність, ідеологічний пошук, соціальна інтеграція  і толерантність... 
На часі постає питання: якою ж є динаміка  такої особистісної  еволюції у нашому 
суспільстві?  Певною мірою знайти відповідь на нього допомагає  вивчення ціннісних 
орієнтацій громадян, зокрема  молоді та юнацтва. Актуальність  виконаного дослідження, 



 327 

на наш погляд,  полягає в тому, що воно пропонує певний, хоча і частковий, внесок у 
встановлення  характеру особистісної ціннісної еволюції представників молодого 
українського покоління.  

Проблема ціннісних орієнтацій  активно вивчалась у 70-80 р. р.  20-го століття, 
потім інтерес до неї дещо згас, однак останнім часом виник знову і продовжує зростати. 
Зокрема, тільки в останнє п’ятиліття  з’явився ряд публікацій як теоретичного, так і 
практичного спрямування, присвячених певним її аспектам. Слід вказати на наукові 
розвідки  А.Горустовича, А.Лазарука, А.Павліченка та ін., в яких ціннісні орієнтації 
осмислюються як міждисциплінарна категорія і як складова психосоціального розвитку 
індивіда. У практичному відношенні цікавими є дослідження  А.Стойлік, О.Дмітрієвої та 
ін. Зокрема, дослідницька мета  роботи А.Стойлік  полягала у вивченні характеру 
ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників.  Узагальнюючи отримані результати, 
автор приходить до висновку, що для сучасної молоді, незалежно від статі і соціальної 
групи, найголовнішим є мати щасливу сім’ю, надійних друзів, кохати і бути коханим. 
Найменше значення в їх житті має щастя інших людей, краса природи і мистецтва, а 
також самореалізація, тобто творчість і продуктивне життя (див. 8). 

Поширюються також  розробка і використання спеціальних тренінгових методик, 
що активізують і стимулюють мотиваційно-ціннісне   становлення особистості.  Як  
приклад, можна назвати     статтю Лактіонової Г., Звєрєвої І., Старикової Л. „Лідер 
майбутнього: нове бачення стратегії і практика”, де наводяться методики „Цінності”, 
„Аукціон” та ін., мета яких – створювати ситуації вибору цінностей, що спонукає до 
усвідомлення  їх значення,  визначення особистісних  і групових пріоритетів (див. 5). 

Сучасними дослідниками  ціннісні орієнтації розуміються  як складний соціально-
психологічний феномен, що характеризує спрямованість і зміст активності особистості і є 
складовою системи її відносин; він визначає  загальний підхід людини до світу, до себе, 
надає смислу  і спрямованості особистісним позиціям, поведінці, вчинкам (8, 60 ). 
Більшість вчених вважає, що формування ціннісних орієнтацій відбувається не тільки в 
процесі соціалізації, а й в умовах виховання, становлячи мету його і сутність. 

Найбільш цікавим з погляду формування системи ціннісних орієнтацій особистості  
є старший підлітковий і юнацький вік, коли  соціальний розвиток в основному  
організується під час навчання  у випускних класах школи та у вищих навчальних 
закладах. Саме в цьому віці починає  окреслюватися стійке коло інтересів, що є 
психологічною базою ціннісних орієнтацій, відбувається переключення їх із приватного і 
конкретного на відсторонене і загальне, зростає зацікавленість світоглядними питаннями,  
мотивація до власних психологічних переживань і хвилювань інших людей.  

Очевидно, що уявлення про власне майбутнє також  пов’язане  з цінностями 
людини та  її ціннісними орієнтаціями. Отже, зрозуміло, наскільки  важливим є вивчення 
ціннісних орієнтацій особистості, особливо в періоди, сенситивні для формування 
світогляду, аби зрозуміти,  на які цінності орієнтується вона у своєму житті, які 
перспективи вибудовує . 

Виконане нами дослідження  мало на меті встановити, які ціннісні вектори 
актуалізуються в особистісній еволюції молоді української провінції, зокрема, тієї її 
частини, що знаходиться під активним впливом педагогічного процесу.  

Протягом 2006-2007 р. р.  опитуванням було охоплено 256 осіб віком  від 15 до 21 
року  (в основному жителів Чернігівської обл.., а також сільських районів Київської, 
Сумської та інших обл.),  а саме: учнів старших класів загальноосвітніх шкіл 86; учнів 
ліцеїв та гімназій  30;  студентів третього курсу Ніжинського державного університету  
140.   

В основу нашого дослідження покладено відому методику  М.Рокіча               
(RVS – Rokeach Value Survey), спрямовану на встановлення ієрархії індивідуально 
прийнятих цінностей. З погляду більшості науковців, вона є досить простою у 
використанні, а також гнучкою до адаптації , що і дозволило нам  розробити комплексний 
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опитувальник „Прогноз”, який складався із чотирьох блоків. У першому блоці 
пропонувалося дати відповідь на шість запитань, серед яких найважливішими для нас 
були: Якщо б необхідно було зобразити перспективу розвитку світової цивілізації, якою б 
позначкою  ти скористався?   А перспективи розвитку України як держави?  Чи пов’язуєш 
ти своє майбутнє з Україною? На твою думку, які відкриття зробить людство протягом 
наступних двадцяти років? 

Центральну частину (другий і третій блоки) опитувальника складали тестові 
завдання методики М.Рокіча, дещо адаптовані до мети нашого дослідження зокрема, до 
традиційного переліку термінальних цінностей (цінності-цілі) ми додали такі як „слава” та 
„благо Батьківщини”; до інструментальних (цінності-реалізатори) – „адаптивна 
гнучкість”, „ громадянський динамізм”, „ комунікативність”, „ креативність”, 
„маніпуляторська майстерність”). 

 Четвертий блок складав  контрольний тест „ Піраміда ”; його завдання : 
„Намалюйте піраміду, зайнявши при цьому якомога більше простору. Відділіть 
горизонтальною лінією вершину піраміди    -  це буде бажаний вами життєвий успіх :  
позначте його трьома  „цеглинами”- поняттями (можна скористатися  блоком ІІ  або ж  
задіяти ті, яких він не містить). Решта піраміди – це фундамент вашого успіху. Заповніть 
його „цеглинами” – характеристиками, які ви прагнете розвинути в собі (або вже 
розвинули) як запоруку цього успіху. Скористайтесь блоком ІІІ  або ж вкажіть не внесені 
до нього, але  актуальні /необхідні/ для вашої самореалізації характеристики. Виконавши 
тест, розгляньте його уважно, з захопленням – перед вами восьме чудо світу, творець 
якого   Ви! „(Останнє речення мало на меті  спонукати анкетованого до певного 
внутрішнього підйому, емоційного розблокування, допомогти  дозволити собі розкритися 
як індивідуальності).  

Вивчивши результати опитування, дозволимо собі зробити деякі висновки: перш за 
все, необхідно констатувати, що переважна більшість опитаних молодих людей 
зорієнтовані на те, щоб пов’язати своє майбутнє з Україною:  189 із 256 (73,7 %); не 
визначились , мають певні сумніви   16,6%; не бачать можливості  самореалізуватись на 
Батьківщині  9,7%. 

Однак така орієнтація не має прямого співпадання з оцінками перспектив розвитку 
України як держави. Позитивно оцінюють ці перспективи менше половини опитаних – 
45,3% (115 чол.).  Серед них: у стрімкому зростанні України як могутньої держави 
переконані 10%; вбачають її майбутнє у поступовому  незворотному утвердженні позицій   
16,8%;  у повільному поступі вперед, з великими зусиллями і з перемінним успіхом -       
18,5% . 

З песимізмом дивляться на майбутнє України  близько 33,7% опитаних /87 чол./: як 
на поступове скочування у прірву, без надії на  зміну вектора розвитку – 7%; як на 
незворотній регрес, втрату всіх раніше завойованих позицій – 10,2%; як на стрімке 
падіння – близько 10%; передчувають його як тупик, з якого вже не може бути виходу – 
близько 6,5%. П’ята частина опитуваних ще не визначилась  у цьому відношенні: „не 
думав”, „ не знаю”, „ боюсь передбачити”, „ хто знає...”; багато хто просто оминув це 
запитання, ніби не помітивши його  - всього близько 21% (54  чол. ). 

Такі невтішні оцінки дисонують зі значно оптимістичнішим поглядом на 
перспективи розвитку світової цивілізації. Зокрема, як стрімкий злет його оцінюють 43,8% 
; як впевнений прогресуючий поступ – 22,7%; рівномірне просування вперед  - близько 
24%. І лише 1,7%) передчувають майбутнє цивілізації стрімке падіння; не визначились у 
оцінках –біля 7%. 
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Діаграма 2 
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 І тут вимальовується певне протиріччя: велика частина молодих провінціалів  

досить песимістично оцінює перспективи розвитку України  і разом з тим не прагне, хоча 
б гіпотетично, зреалізуватись поза її кордонами, у більш цивілізованому, активно 
прогресуючому, на їхню ж думку, світі. Чи можна стверджувати, що провінційну молодь у 
даному випадку  об’єднує  прийняття в якості особистісної цінності такої  ідеологеми як 
державність, а саме прагнення докласти власних зусиль до розбудови державної 
могутності України? Однак зміст коментарів, якими, ті, хто „залишаються”, 
супроводжували свої відповіді, змушує засумніватися в цьому: ”Що зробиш, кому ми там 
потрібні?” , „Хіба це з нашою освітою можливо?”,  „Боюсь , що не підготовлена вписатися 
в той світ”,  „Там вистачає і своїх!”... Отже, високий відсоток тих, хто висловився за 
майбутнє в Україні, у багатьох випадках  є свідченням глибокої безнадії, низької 
самооцінки, невпевненості у своїх силах, недостатнього  рівня  особистісного динамізму, 
страху перед новими обставинами,  несформованісті установки на адаптивну гнучкість... 

Вивчення результатів ранжування термінальних та інструментальних цінностей  
спонукає нас до висновку, що всіх анкетованих умовно можна  поділити на чотири групи. 
Перша група, найбільш чисельна, представлена особистостями, чітко орієнтованими  на 
цінності індивідуального життя: ”здоров’я”, „матеріальний достаток”, ”щасливе сімейне 
життя”, „ любов”, „ цікава робота”, „ наявність хороших і вірних друзів”,  „ суспільне 
визнання”. Саме ці цінності займають  тут перші – треті місця. Контрольний тест 
„Піраміда”  підтверджує стійке перенесення їх у  власну смислову сферу з певною 
подальшою конкретизацією: вершина піраміди  в цій групі  найчастіше представлена 
варіаціями  „здоров’я -  друзі – сім’я”, „ гроші – визнання – сім’я”,  „ сім’я – робота – 
достаток (власний великий будинок; рахунок  у банку)”, „ робота – друзі – сім’я”, 
„здоров’я – любов – достаток”... На останні місця для цієї категорії молодих людей  
найчастіше потрапляли  альтруїстичні та естетичні цінності, а також цінності 
самореалізації:  „щастя інших” ;  „благо Батьківщини”, „ краса природи і мистецтва”,  
„творчість”,  „розваги” .  

Необхідно уточнити, що подібне ранжування термінальних цінностей є 
характерним  для домінуючої більшості опитаних. Найбільш вираженим для провінційної 
молоді виявився вектор „здоров’я”: на 1-ше місце його поставили 40 % опитуваних; на 2-
ге – 15 %; на 3-тє 9,5 %. На наш погляд, це є свідченням раннього психологічного старіння 
, спричиненого ростом відчуття соціальної незахищеності, „покинутості напризволяще” у 
вирішенні життєвих проблем, перш за все у пошуках достойної роботи…Те,  що проблема 
здоров’я починає усвідомлюватися молодими людьми як визначальний фактор 
самореалізації уже з підліткового віку, знаходить підтвердження у відповідях на питання: 
„На твою думку, які відкриття зробить людство протягом наступних двадцяти років?” 
Майже третина опитуваних (близько 32 %) очікують на відкриття у галузі медицини  
(винайдення ліків від невиліковних хвороб; удосконалення технології пересадки органів; 
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створення ефективних засобів омолодження людського організму, запобігання старінню 
...). На другому місці, як не дивно, знаходяться ті молоді люди, які не переймаються 
питаннями найближчих відкриттів: „Якось не думалось про це”; „ не думав”; „ не знаю”; 
„щось та відкриють”... (таких біля 15 %). І тільки на третє  місце вийшла група опитаних, 
які переконані в тому, що в найближчі роки нас чекають відкриття в царині комп”ютерних 
технологій, створення штучного інтелекту (близько 12%).  

 Однак більш суттєво молоді провінціали   розрізняються за орієнтацією на  
інструментальні цінності, тобто за прагненням  розвивати в собі конкретні 
характеристики-реалізатори життєвої мети. Перша виділена нами група переконана в 
ефективності таких реалізаторів, як „вихованість”, „ дисциплінованість і ретельність у 
виконанні доручень, справ”,  „ самоконтроль”, „ непримиримість до недоліків у собі та в 
оточуючих”, „ тверда воля”. Останні місця в інструментальному ранжуванні   посіли  
„креативність”, „ громадянський динамізм”, „широта поглядів”, „життєрадісність і 
оптимізм” ,  „терпимість” , „ адаптивна гнучкість”. На наш погляд, ця частина провінційної 
молоді  орієнтована переважно на  східну модель самореалізації, коли людина  готова  
демонструвати переважно свою несвободу, а саме інертність, соціальну апатію, глухоту до 
чужих негараздів, нездатність співпереживати іншим, а також  певний страх перед 
особистістю в собі, страх перед „визволенням” своїх глибинних  сил і можливостей  через 
невміння  оволодіти ними... 

Другу, менш чисельну, однак досить помітну групу  складають молоді люди,  які 
вже не покладаються тільки на „акуратність” і „дисциплінованість”.  Їх ціннісне „меню” в 
термінальному, а особливо  в інструментальному плані має певні відмінності. Найбільш 
привабливі  „здоров’я”, „ сім’я”,   „любов”, „ достаток”, „ друзі”  доповнюються „активним 
діяльним життям” ,  „життєвою мудрістю”, „ розвитком”, „ впевненістю в собі”,  „ славою”. 
Цінності-засоби, якими молоді планують досягати поставленої мети, мають наступний 
перелік:  „адаптивна гнучкість”, „ відповідальність”, „ критичне мислення”, „широта 
поглядів”, „ освіченість”,  „комунікативність”,  „раціоналізм”,  „маніпулятивна 
майстерність”. „Акуратність”,  „непримиримість до недоліків”, „ вихованість”, 
„дисциплінованість” і навіть „працелюбство”  тут серед найменших виборів. На нашу 
думку, у цієї групи молодих людей  оформлюються намагання зреалізуватися  до певної 
міри вже в рамках  західної моделі, з її орієнтацією на особистісний успіх, активну  
самопобудову і саморозвиток; декларацією плюралізму. 

Серед анкетованих  вирізняється невелика група молодих людей, які дещо 
спотворено  сприйняли задекларовані пріоритети  вивільнення потенціалу кожної 
особистості, що призвело до формування споживацького абсолютизму у спробах 
самореалізації. На перший погляд, за результатами виконання завдань  ІІ і ІІІ блоків, вони 
не особливо відрізняються  від попередньої групи /серед домінуючих  термінальних 
цінностей – „здоров’я”, „матеріально забезпечене життя”, „щасливе сімейне життя” , серед 
інструментальних – „вихованість” (гарні манери),  „самоконтроль”, „ терпимість”,  
„критичне мислення”, „ креативність”, „ комунікативність”, „маніпуляторська 
майстерність”. Однак результати тесту „Піраміда” фіксують невтішні  уточнення, 
ілюструючи,  які метаморфози відбуваються  в свідомості молодих людей  з такими  
„невинними” цінностями, як „матеріальне забезпечення”  -  „багато грошей!”, 
„швейцарський банк!”;  „ любов” – „жінки”, „ збагачення за рахунок жінок похилого віку”; 
„креативність” - „ виграші в казино, в автоматах”; „ акуратність” – „найдорожчі салони 
краси”; „ сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів” – „великі біцепси”... 
Несформованість об’єднуючої  національної ціннісної платформи, демонстрація західних 
цінностей  на рівні далеко не найкращих голлівудських зразків  активізує появу і 
утвердження  таких та подібних їм  особистісних орієнтирів, і, як бачимо українська 
провінція не стоїть осторонь цього процесу. 
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Діаграма 3 

5%-7%

17%

47%-50%

26%-29%

 

26%-29% 
Утвердження прагнення зреалізуватись в рамках 
західної моделі 

5%-7% 
Формування споживацького абсолютизму у спробах 
самореалізації 

17% Важко встановити загальну тенденцію 

47%-50% 
Орієнтація на східну ("пасивну") модель 
самореалізації 

 
Четверту, досить чисельну групу  складають молоді люди,  у відповідях яких ще 

важко встановити  певну тенденцію.    
 Таким чином, переважна частина провінційної молоді зорієнтована на 

самореалізацію в Україні (принаймні, це справедливо для регіону, де проводилось 
опитування), однак при домінуванні песимістичного погляду на її майбутнє; в ціннісних 
орієнтаціях  молодого покоління найбільш помітно   окреслюється  вектор  відносно 
пасивного способу самореалізації, соціальної реалізації особистості. 

 На наш погляд, загальна динаміка особистісної еволюції  (зокрема, актуалізація 
таких цінностей-реалізаторів, як адаптивність,  креативна енергія, громадянська 
адекватність і прилученість,  особистісна автономія, соціальна інтеграція і толерантність) 
на сьогодні ще не може бути визначена як така, що здатна забезпечити у найближчому 
майбутньому  формування достатньої кількості  соціально активних, духовно вільних і 
морально відповідальних особистостей, здатних забезпечити український демократичний 
прорив. 

 Література 
1. Горустович А.С. Понятие о ценностных ориентациях в психологической науке // 

Психология в вузе.  -  2006. - № 2. – С. 84 – 92. 
2. Дмітрієва О.А. Особливості потребнісно-мотиваційної  сфери психосоціально 

зрілих і психосоціально незрілих особистостей // Практична психологія та соціальна 
робота. -2005. - №9. – С. 8-12. 

3. Киселева А.В. О возможности модификации методики  М. Рокича  „Ценностные 
ориентации” // Психологическая диагностика. – 2004. – № 3. –С 96 – 101. 

4. Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія 
і суспільство. – 2003. – № 2. – С. 19-37. 

5.Лактионова Г., Зверева И., Старикова Л.  Лидер будущего : новое видение 
стратегии и практика // Практична психология та социальна робота.- 2002. - №3. - С. 35 – 
55. 

6. Ларцев В.С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности. 
Монография. – К.: «Принт-Экспресс», 2002. – 430 с. 



 332 

7. Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості // 
Психологія і суспільство. – 2005. - № 4. – С. 98-120. 

8. Стойлик А.Ю. Ценностные ориентации: социально-психологический и 
гендерный аспекты//Журнал прикладной психологии.–2003 -№ 6.– С. 60-69. 

9. Терещенко Ю. Світ обертається навколо творців нових цінностей. Освіта як 
екзистенційний пріоритет України // Віче. -2001. - №6. – С. 108-125. 

  
 
УДК 37.032  Кушнир Ю.В. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У статі розглядаються напрями виховання культури міжетнічного спілкування у 
учнів загальноосвітніх шкіл в умовах полікультурной освіти, що знайшли відображення у 
результатах дослідження вітчизняній та зарубіжній вчених. Автором пропонується ідея 
полікультурної освіти як основи виховання культури міжетнічного спілкування. 
Розглядаються питання щодо факторів, які підвищують роль полікультурної освіти на 
сучасному етапі. 

В отношении Украины говорить о культуре межэтнического воспитания 
достаточно сложно. Как правило, данная тема подразумевает обязательное обращение к 
необходимости профилактики конфликтов между представителями разных этносов и 
формирования толерантного поведения в отношениях людей с иными культурными 
ценностями и традициями. Однако в повседневной жизни большинство граждан Украины 
не сталкиваются с проявлениями этнической или расовой интолерантности, а также не 
испытывают каких-либо препятствий в общении на почве тех или иных этнических 
различий. 

В современном украинском обществе, в отличии, скажем, от российского, не 
существует острых проблем, которые демонстрировали бы подрыв социальных устоев и 
указывали бы на вероятность возникновения конфликтов между представителями 
различных этносов [1]. Но это не значит, что в этнополитическом отношении Украина 
абсолютно благополучное государство. Для страны с поликультурным населением и 
развивающейся экономикой угроза подобных конфликтов всегда существует. И Украина 
не исключение [2]. 

Тем не менее, даже полагаясь только на официальную статистику [3] или 
результаты социологических исследований [4], которые в той или иной степени могут 
друг другу противоречить, не обращать внимания на актуальность воспитания культуры 
межэтнических отношений в украинском обществе нельзя. Для этого существует 
значительное количество иных неконфликтогенных причин, которые на сегодняшний 
день являются не менее важными, чем профилактика конфликта между представителями 
разных этносов. Речь идет о двух важных задачах, стоящих перед Украиной: во-первых, о 
формировании украинского национального самосознания с сохранением многообразия и 
равноценности этнических культур, имеющихся в украинском обществе; во-вторых, о 
воспитании у граждан Украины готовности к межнациональному общению в условиях 
международной интеграции. 

Данные задачи более чем четко обозначены в законодательных документах 
Украины, касающихся развития национальной политики и образования. Они также 
полностью соответствуют международным принципам гуманитарного права.  

Кроме этого, их обоснованию и решению посвящены работы целого ряда 
украинских ученых в области педагогики, психологии, социологии, политологии, 
культурологии, юриспруденции и международного права. Среди наиболее значимых 
исследований можно назвать исследования, проведенные такими известными учеными и 
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педагогами, как Н. Б. Евтух, И. Д. Бех, М.М. Чепель, И. Ф. Курас, В. А. Котигоренко, Н. В. 
Панина и др.  

На основании результатов исследований украинских ученых в области 
национального воспитания и межэтнических отношений, а также используя достижения 
российских и зарубежных ученых в изучении тех или иных вопросов воспитания и 
развития национальной культуры и культуры общения в целом (В. С. Собкин, Л. Г. 
Почебут, А. П. Садохин, Н. В. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Г. У. Солдатова, М. Мид и 
других), можно достаточно объективно провести анализ процесса воспитания культуры 
межэтнического общения, существующих подходов его реализации и определить те 
направления, которые присущи организации этого процесса в условиях поликультурного 
образования. Научный интерес могла бы представлять и перспектива определить 
качественные особенности процесса воспитания межэтнической культуры в школе. 
Однако в рамках данной статьи охватить весь спектр аспектов заявленной темы 
практически не возможно. Поэтому вполне достаточно будет ограничиться выявлением 
направлений воспитания культуры межэтнического общения в рамках поликультурного 
образования. Для современной украинской педагогики это может позволить в будущем 
более четко формулировать цели и задачи национального воспитания в контексте 
поликультурного общения, а для педагогов и школьных учителей однозначно понимать 
сущность процесса воспитания культуры межэтнического общения и учитывать в своей 
педагогической практике национальные особенности этого процесса. 

Итак, в рамках украинской системы образования задачи, которые могут быть 
решены в процессе воспитания культуры межэтнического общения, следует разделить на 
три группы: 

1) сформировать украинское национальное самосознание 
2) развить навыки межнационального общения 
3) профилактика межэтнической дискриминации и конфликтов. 
Понятие «воспитания межэтнического общения» тесно связано с другим широко 

распространенным термином – «поликультурность». Под ним чаще всего в западной 
литературе понимают именно полиэтничность. Анализ этого понятия показывает, что, 
несмотря на то, что впервые поликультурность была нормативно определена в США, 
Канаде, ФРГ и других западноевропейских странах, столкнувшихся с большими 
проблемами в области адаптации и ассимиляции многочисленных этнических групп 
мигрантов, само это направление в педагогике появилось сравнительно недавно[5].  

В качестве одного из наиболее эффективных средств формирования у личности 
основ межкультурного общения многими учеными и общественными деятелями Запада 
рассматривается образование как институт, обеспечивающий передачу подрастающим 
поколениям знаний, ценностных ориентации и социального опыта. 

Как отмечает К. Камийери [6], первоначально были разработаны 
«компенсационные программы». Цель этих программ побудить этнические меньшинства 
освоить «передовую культуру» западных обществ. Данное направление в педагогике 
вскоре потерпело полный крах, что привело к возникновению другого направления, 
получившего название поликультурное (мультикультурное, кросскультурное) 
образование.  

Зарубежные исследователи, рассматривающие концепцию поликультурного 
образования, дают конкретные рекомендации по использованию основных идей 
концепции в практике школы. Например, один из основателей данной концепции Д. Бенкс 
считает, что главная цель поликультурного образования, выводимая из полиэтнического 
фактора в американском обществе, состоит в том, чтобы у подрастающих поколений 
развить межкультурную компетентность и способности оценивать события, проблемы с 
позиции представителя иной культурной группы [7]. В рамках этой концепции Д. Бенкс 
сформулировал ряд положений, которыми необходимо руководствоваться при создании 
поликультурного образования. Вот некоторые из них: поликультурное образование 
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наиболее успешно достигает своих целей при условии поощрения и уважения принципа 
многообразия; школы должны иметь систематические, всеохватывающие, обязательные и 
постоянно действующие программы подготовки и усовершенствования педагогов в 
этнокультурной проблеме [8]. 

Автор концепции межкультурного образования Д. Хупс считает, что познание иной 
культуры должно начинаться с самопознания, с осмысления уникальных характеристик 
своей культуры и их влияния на отношение к «другому». Одним из «коридоров», 
соединяющих этнический, национальный и глобальный уровни человеческого 
существования, по его мнению, служит образование [9].  

Бразильский педагог П. Фрейде [10] определяет поликультурное образование как 
«освобождающее образование», ибо оно побуждает школьников подвергать сомнению 
идеи и ценности, не бояться быть самим собой, быть любознательным, интересоваться 
культурой своих одноклассников и культурным контекстом их жизни, быть активным 
социальным реконструктивистом человеческих отношений, избавляться от культурной 
неграмотности, стереотипов, предубеждений.  

В целом можно отметить, что за рубежом поликультурный подход в образовании 
предполагает культурное воспитание всех, включая представителей большинства, в духе 
взаимности, принятия и признания культурных различий. Такой подход «выходит за 
рамки единого решения школьных проблем, поскольку представляет собой педагогику 
человеческих отношений, нацеленную на развитие личности, когда каждый принимается 
таким, каков он есть, всеми остальными членами общества» [11].  

Идея воспитания школьников в духе культуры межнационального общения не 
является чем-то абсолютно новым и незнакомым. О важности воспитания детей в духе 
уважения иных народов писали еще в дореволюционную эпоху. Многие выдающиеся 
отечественные философы и педагоги говорили о необходимости не только знать и уважать 
культуру, язык, историю других народов, но и перенимать у них все самое лучшее, 
ценное.  

Ученый П.Ф. Каптерев призывал развивать в детях чувство принадлежности ко 
всему человечеству, писал о необходимости «сокращать в школах мысли о том, что 
родной народ - единственный носитель истинной культуры, а прочие народы должны 
быть служебными данному» [12].  

В этой связи К.Д. Ушинский обращал внимание учителей на то, чтобы они 
учитывали основы народности воспитания в учебно-воспитательном процессе 
(склонность к освоению родного языка, национальные особенности). Каждый народ имеет 
собственный идеал человека и требует от национального воспитания воспроизведения 
этого идеала в отдельных личностях, ибо «он всегда выражает собой степень 
самосознания народа, его взгляд на пороки и добродетели, выражает народную совесть» 
[13].  

Другой выдающийся педагог, В.Н. Сорока-Росинский рассматривает национальное 
сквозь призму общих этнических принципов и общечеловеческих идеалов и только в этом 
случае признает его педагогическую ценность. Он принципиально разграничивает 
национальный и националистический подходы, осуждает попытки поставить свой этнос 
выше других, приписывая ему особую миссию, которую он призван выполнить, 
воспитывать нетерпимость к «инородцам», возводить национальный эгоизм в принцип 
личного поведения. Все это, по мнению В.Н. Сороки-Росинского, противоречит самой 
сущности педагогики, превращает национальное в некое «имморальное начало»[14]. 

Разработкой проблем соотношения национального и общечеловеческого, 
признания и принятия инокультурных ценностей занимались педагоги, проживавшие в 
20-е годы XIX в. за рубежом. Как отмечает Е.Г. Осовский, большинство мыслителей (Н. 
А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. И. Гессен, В.В. Зеньковский, Л. П. Карсавин, Е. Л. 
Ковалевский, Г. П. Федотов) главную задачу воспитания молодежи видели в том, чтобы 
«помочь обрести самих себя, воодушевить идеалом», считали, что воспитание должно 
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идти в «духе личной инициативы и международной солидарности», но вместе с тем 
ставили цели воспитания молодежи в духе национальных ценностей [15].  

В советский период идеи толерантного отношения к другим национальным 
культурам звучали в публикациях и выступлениях, посвященных, прежде всего вопросам 
интернационального воспитания и межнационального общения особенно в работах Н.К. 
Крупской [16]. Она утверждала, что классы нужно комплектовать с учетом этнического 
разнообразия; преподавание нужно осуществлять на родном языке в начальной школе с 
последующим освоением русского языка со второго и третьего года обучения; 
необходимо совместное участие ребят разных национальностей в праздниках, прогулках, 
экскурсиях; развитие печати и литературы на национальных языках; нужно «перекинуть 
мост к интернациональному воспитанию в мировом масштабе» и др. Подобные мотивы 
звучали и в публикациях П.П. Блонского, А.В. Луначарского, С.Т. Шацкого [17].  

В настоящее время в образовании складывается ситуация культурного 
многообразия. Это обуславливает усиление этнокультурной направленности содержания 
образования, возрастание роли родного языка. «Новые педагогические реалии требуют, с 
одной стороны, учитывать в образовании этнокультурный фактор, с другой - создавать 
условия для познания и понимания культуры других народов, воспитания толерантного 
отношения между людьми, принадлежащими к различным этносам и расам» [18].  

Следует отметить, что в рамках поликультурного образования в последнее время 
стало развиваться такое направление, как педагогика межнационального общения (З.Т. 
Гасанов, В.И. Матис), начались глубокие теоретические исследования и практические 
наработки в области педагогики толерантности (А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, В.А. 
Тишков, Л.А.Шайгерова, О.Д. Шарова) и т.д.  

Ученые, занимающиеся проблемами поликультурного образования на современном 
этапе (B.C. Библер, Т.Ф. Кряклина, В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова и др.) целью 
поликультурного образования определяют «формирование человека, способного к 
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 
среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями 
жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» [19].  

Из этой цели вытекают конкретные задачи поликультурного образования: глубокое 
и всестороннее овладение, учащимися культурой своего собственного народа; 
формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и воспитание 
позитивного отношения к культурным различиям; создание условий для интеграции 
учащихся в культуры других народов; развитие умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур; воспитание учащихся в духе мира, 
терпимости, гуманного межнационального общения [20]. 

Глобальная реформа образования с позиций поликультурности это та общая 
стратегическая задача, реализация которой, по сути только начата. На сегодняшний день 
специалисты выделяют следующие возможные пути ее решения. 

1. Изучение в образовательном процессе прав человека и демократических 
ценностей, как в рамках отдельного школьного предмета, так и в рамках предметов 
гуманитарного цикла. 

2. Изучение мировой культуры и определение места национальных культур в 
различных специфических сторонах взаимодействия с другими культурами.  

3. Большую роль в трансляции ценностей поликультурного общества имеет 
преподавание истории, когда она «изучается и понимается в широком плане как история 
цивилизации и этноса, как история взаимоотношений между народами», а не как «история 
обид, претензий и нереализованных возможностей этносов в сравнении» [21]. 

4. Изучение географии в тесной взаимосвязи с историей, так как место проживания 
народа неотделимо от процессов формирования его национального самосознания.  
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5. Особое место в поликультурном образовании учащихся должна занимать 
литература. На всех ступенях школы рекомендуется изучение фольклора: сказок, легенд, 
мифов различных этнических групп.  

Таким образом, в рамках поликультурного образования процесс воспитания 
затрагивает достаточно широкий спектр как социально-психологических, так и учебно-
методических, и педагогических проблем в целом. При этом, как легко заметить из 
данного анализа, центральное место в этом процессе, по мнению многих ученых, занимает 
когнитивная составляющая. Именно по этой причине, одной их основных задач, стоящих 
перед современным образованием, является воспитание личности, способной познавать и 
творить культуру путём диалогичного общения, обменом смыслами, что требует от всех 
участников педагогического процесса высокого уровня коммуникативной культуры, 
коммуникативной компетенции, развитых навыков общения, а в целом может быть 
обеспечено в рамках поликультурного образования. 

По мнению автора данной статьи, важным шагом к последующему изучению 
вопросов воспитания культуры межэтнического общения должен стать принципиальный 
отход от теоретического анализа достижений мировой науки в этой области, и переход к 
предметному описанию особенностей этого процесса в украинском поликультурном 
образовательном пространстве. Решение такого круга вопросов позволит не только 
ученым-теоретикам заниматься их изучением, но и педагогам-практикам и школьным 
учителям более осознанно и целенаправленно разрабатывать учебные программы и 
строить воспитательный процесс с учетом норм и ценностей украинской культуры 
межэтнического общения. А это значит и более эффективно решать задачи по 
национальному воспитанию. 
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УДК   371.132                                                             Павленко Н.С. 

 
ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО 

ТЕХНИЧНОГОУНІВЕРСИТЕТУ  ЯК УМОВА  СУБ'ЄКТНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ 

У статті розглянути умови гуманізації навчально - виховного процесу, який сприяє 
розвитку особистості та суб'єктному становленню студентів вищих технічних закладів. 

 Одним із напрямів реалізації Державної Національної програми "Освіта", є 
гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у 
найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб. 

Принцип гуманізму – це один із фундаментальних принципів на яких базується 
національне виховання як цілісна система. Принцип гуманізму утверджує високе 
суспільне визнання людини, її гідності, цінностей як особистості, право на свободу і вияв 
своїх здібностей гармонізацію відносин між людиною і суспільством, людиною і 
природою. У навчальному процесі впровадження цього принципу передбачає перехід від 
монологу викладача до його діалогу зі студентом або учнем, рівноправне доброзичливе 
спілкування всіх його учасників , максимальне врахування можливостей і природних 
задатків учня, визнання його гідності, створення умов для самопізнання й     
самореалізації кожного індивіда. [4, с.3]. 

Метою даної статті є вивчення аспектів гуманізації, що сприяють суб’єктному 
становленню студентів. 

Гуманізм передовсім означає людяність, любов до людей, високий рівень 
психологічної терпимості, м'якість у людських відносинах, пошану до особи та її гідності. 
Поняття гуманізму оформлюється як система ціннісних орієнтацій, в центрі яких лежить 
визнання людини як вищої цінності. [5, с.117-119].     За такого трактування гуманізм 
набуває значення суспільного ідеалу. Людина розглядається як вища мета суспільного 
розвитку, в процесі якого забезпечується створення необхідних умов для повної реалізації 
всіх її потенцій, досягнення гармонії в соціально-економічній і духовній сфері 
життя(М.Бахтін).  

З позиції гуманізму мета виховання полягає в тому, щоб кожен студент став 
повноцінним суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування, тобто вільною самодіяльною 
істотою, відповідальною за все, що відбувається в навчально – виховному процесі. 

Змістовою стороною реалізації принципів гуманізму у навчально - виховному 
процесі є вияв загальнолюдських цінностей. Загальнолюдські цінності - це цінності, 
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значущі не для якогось вузького кола людей, а те, що має значення для всього людства. 
Особливості їх вираження залежать від особливостей культурно-історичного розвитку 
країни.  

Гуманістичний підхід диктує, щоб як головна мета навчально-виховного процесу 
розглядалось усвідомлення передумов самореалізації особистості. Це означає дати 
студентам технічного університету «той базисний духовний компонент, що визначає суть 
внутрішнього світу людини, спрямованість, що втілюється у світогляді, переконаннях, 
знаннях, уміннях, навичках, у відносинах, у діяльності та спілкуванні» (Б. Ліхачев). 

Розглядаючи гуманізацію навчально - виховного  процесу,  можна сказати, що це 
цілеспрямована взаємодія учителя й учня, викладача й студента, що цей процес  
запроваджує передумови для самореалізації.   

Є. Калитієвський розглядає умови суб'ктного становлення студентів в контексті 
гуманізації через призму професійної самосвідомості, у вигляді трьох підструктур: 

- когнітивна підструктура забезпечує усвідомлення себе особою у якості належної 
певній системі професійної діяльності, тобто створення власного уявлення про себе в 
різних професійних ситуаціях – складається стійка " Я-концепція" спеціаліста, що надає 
або ненадає цому почуттю професійної гідності; 

- афективна підструктура розкривається в емоційно насиченому оцінюванні 
власних здібностей ( минулих і майбутніх досягнень);  

- поведінкова підструктура реалізується у цілеспрямованих діях, спрямованих на 
досягнення професійних інтересів. Ці інтереси можуть визначатися як середовищем, так і 
самим суб'єктом. 

І. Бех подає систему загальних і вікових закономірностей яку можна розглядати як 
основу гуманізації виховання: 

- соціальний генезис духовності особистості вимагає спрямованого, наукового 
обґрунтованого керування цим процесом; 

- адекватним методом стає спілкування викладача і студента як особистості; 
- одні й ті ж конкретні виховні засади мають різне значення залежно від їх 

включеності в загальну систему виховання; 
- неможливо бути вільним, не будучи самостійним; 
- здатність правильно реагувати на емоції і почуття інших людей полягає в умінні 

співпереживати; 
- щоб зрозуміти іншу людину потрібно відчувати інтерес до її особистості. 
Тому принципи виховного процесу – це загальні початкові положення, в яких 

виражені основні вимоги до змісту, методів, організації виховного процесу. Існувало і 
існує багато систем виховання, але готових рецептів не існує, тому кожен викладач 
повинен розуміти кожного студента. Це означає дати студенту технічного вузу той 
головний елемент, який визначає суть внутрішнього світу : спрямованість, переконання, 
знання,уміння, навички, відносини. Враховуючи аналіз теоретичних і практичних аспектів 
дослідження проблеми, а також практичний досвід, ми пропонуємо наступні форми 
організації навчально-виховного середовища, яке сприятиме реалізації гуманістичного 
процесу.   

На базі теоретичного матеріалу та програми,  яка розроблена І. Дроздовою, нами 
розроблена програма вивчення української мови для студентів технічного вузу "Я і світ 
української мови". Програма включає два ступеня в організації навчально-виховного 
процесу: перший ступінь – «Світ культури української мови», другий ступінь – " Я і 
середовище українського професійного мовлення".  

Перший ступінь: формування вмінь і навичок аудіювання та говоріння – вільного 
спілкування на загальнопобутовому рівні, а також читання та письма; формування вмінь 
перекладати та працювати зі словником; удосконалення та систематизація граматичних 
знань з української мови; збагачення мовлення науковою лексикою.  

Другий ступінь: підвищення загальнофаховий мовної компетенції; вироблення 
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вмінь передавати інформацію у формі анотації, реферату. рецензії; формування вміння 
складати ділові папери різної спеціалізації. Ці напрямки, на нашу думку, сприятимуть 
студентам краще вивчити та зрозуміти українську мову, тому під час навчання викладачі 
повинні не тільки викладати матеріал, а й донести до кожного студента ціннісні 
орієнтації, життєві плани, мотиви , інтереси, а також це допоможе студентам краще 
розуміти рідну мову, поважати і цінувати своє минуле, традиції які створювались 
протягом багатьох століть.  З цією метою ми проводимо " круглі столи ", конференції, 
виховні години, бесіди, або під час практичних занять виконувати вправи та творчі 
завдання, які сприятимуть виховному процесу.  

Зважаючи на принципи гуманізму можна сказати, що кінцева мета навчально – 
виховного процессу – це коли кожен студент повноважений суб'єкт, який має право на 
самореалізацію.  

Гуманізацію навчально - виховного процесу варто розуміти як перехід особистісне 
-  орієнтованої  педагогіки, що додає абсолютне значення  особистій волі і діяльності тих, 
кого навчають.   

Гуманізацію навчально - виховного процесу можна визначити як систему наукових 
теорій, що затверджує студента  в ролі активного, свідомого, рівноправного учасника 
навчально- виховного процесу, що розвивається. Отже, гуманізація виховного процесу 
спрямована на створення таких форм, і методів навчання. які забезпечують ефективне 
розкриття індивідуальності студента – його пізнавальних процесів, власних якостей, а 
мета виховання полягає в тому, щоб кожен вихованець став особистістю, яка вміє 
висловлювати свої думки і самореалізуватися у наш час. 
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МІСЦЕ ВІЛЬНОГО ЧАСУ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

У статті розглядається категорія вільного часу, яка будучи складовою частиною 
образу життя людей, вільний час детермінується під його впливом, змінюється кількісно 
і якісно, наповнюючись новим змістом на всіх етапах розвитку суспільства. 

Категорія вільного часу була й залишається об'єктом глибокого вивчення 
філософів, економістів, соціологів, психологів, педагогів. 

Будучи складовою частиною образу життя людей, вільний час детермінується під 
його впливом, змінюється кількісно і якісно, наповнюючись новим змістом на всіх етапах 
розвитку суспільства. Структура, зміст вільного часу прямо пов'язані зі своєю 
протилежністю - робочим, учбовим часом, тому що час не має абсолютного значення поза 
трудової, поза учбової діяльності. Звідси соціальні цінності, придбанні у вільний час, в 
побуті, людина вносить в виробничу сферу, учбову і навпаки; продуктивність 
використання вільного часу залежить від рівня розвитку соціально-культурної 
інфраструктури, від того, чи забезпечує вона людині можливість реалізувати свої 
інтереси, захоплення, розвивати творчі сили; використання вільного часу 
характеризується відношенням особи в цілому до життя. 
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Існують різні підходи у вивченні вільного часу, точки зору на структуру та зміст, 
функції та роль вільного часу. Явні розрізнення, що укладаються в категорію вільного 
часу, в значній мірі пов'язані з відсутністю чітких розмежувань таких понять, як 
«дозвілля», «відпочинок» і, власне «вільний час». Існує необхідність в їх уточненні та 
упорядкуванні. 

Згідно вченню видатних російських фізіологів І.М.Сєченова та І.П.Павлова 
відпочинком називається такий діяльний стан організму, який спрямовано на усунення 
стомлення та відновлення його працездатності, тобто відпочинок - «це фізіологічне 
явище, стан організму, процес відновлювання сил...» [5,3]. 

Даючи психолого-педагогічне визначення поняттям, пов'язаним з вільним часом, 
Євтєєва Г.А визначає відпочинок як фізіолого-психологічну характеристику стану 
людини. Він «може здійснюватися і в складних заняттях (у визначених тимчасових та 
енергетичних межах), в активних формах, інакше кажучи, шляхом переключення з одних 
занять на інші» [1]. 

Існують і інші думки. Наприклад А.Б.Міллєр вважає, що відпочинок - це 
діяльність, яка здійснюється на підставі вільного вибору [2] і розглядає його як сферу 
розширеного відтворення трудового потенціалу. 

Повертаючись до психолого-педагогічного підходу під відпочинком ми розуміємо 
фізіологічний стан людини, спрямований на відновлення сил, налагодження нормального 
функціонування всієї системи організму, зняття втомленості, викликаної працею, 
навчанням. Відпочинок передбачає зміну одного виду діяльності іншим в залежності від 
схильностей, бажань, інтересів людини. 

В сучасних умовах все більшої концентрації виробництва, прискореного темпу та 
ритму життя, великої кількості чуттєвих та зорових подразників, численної інформації і 
т.п. людина втомлюється не стільки фізично, як це було в минулому, скільки психічно. Із 
зменшенням обсягу фізичної праці непомірно збільшилось навантаження на психіку 
людини. Однак, думка, що повний спокій, наприклад, лежання, є справжнім відпочинком, 
помилкова. Людина звично спить 7-8 годин. Цього цілком достатньо, щоб організм 
відновив свої фізичні сили. В інший же час активний відпочинок - кращий метод зняття 
втомленості. 

Центральним у дослідженнях багатьох вчених є категорія вільного часу. У 
залежності від підходів до цього питання виводяться відповідні функції вільного часу, 
структури основних видів діяльності, змістовне наповнення різних форм проведення 
вільного часу. 

Вчені В.П.Андрущенко, М.І.Горлач та ін. визначають вільний час, як частину 
неробочого часу, якою людина розпоряджається і яка використовується ним для вільної 
діяльності, всебічного розвитку духовних та фізичних сил, творчості [7]. 

Дане визначення підкреслює роль вільного часу як необхідної умови розвитку 
особи.  

Враховуючи конкретно-історичні умови, а також суспільний характер вільного 
часу, видний вчений В.Д.Патрушев розробив класифікацію вільного часу і конкретизував 
визначення цього поняття. Даючи визначення, він, насамперед, відзначив специфічну 
соціальну роль вільного часу: «Частина неробочого часу, призначена для фізичного, 
інтелектуального розвитку працюючих та відпочинку». І далі він додає, що «вільній час - 
необхідна умова розширеного духовного виробництва»[4]. 

В.Д.Патрушев також приділяв велику роль соціальній функції вільного часу. Він 
конкретизував визначення вільного часу у відповідності з етапами розвитку суспільства, 
виділив основні види занять у вільний час. 

В 60-ті роки має місце погляд на природу вільного часу як економічну категорію. 
Вивчення вільного часу велось в рамках неробочого часу і носило переважно економічний 
характер. В цей час розвивалась ідею про те, що діяльність людини поза сферою праці 
також має економічний зміст, про реальність в найближчому майбутньому процесу 



 341 

стирання різниці між робочим і вільним часом в результаті перетворення праці до рівня 
творчості. 

Ця думка заснувалась на класовому підході і підтримувала теорію розвитку 
комуністичної формації як найвищої стадії розвитку суспільства. Підходячи до цієї теорії 
критично, для нас цінні дані праці насамперед тим, що вільному часу в той період 
надавалось особливе значення. Воно виступало однією з умов всебічного розвитку особи. 

Сьогодні, вивчаючи проблему вільного часу, з одного боку можна зазначити про 
його нестачу, з іншого – про надмірність. Нестача вільного часу небезпечна не тільки тим, 
що призводить до скорочення затрат часу на необхідні заняття, але і тим, що пов'язана з 
повним випадінням деяких важливих видів діяльності та дезорганізацією дозвілля в 
цілому.  З іншого боку можна звернути увагу на надмірність вільного часу у деяких груп 
населення.  

Англійський соціолог С.Б.Ліндер зазначає поверховість загально розповсюдженої 
думки, згідно з якою в процесі науково-технічного прогресу у людей виявляється все 
більше вільного часу. Він дотримується думки, що при збільшенні маси споживчих 
товарів та послуг зростає необхідний час на їх споживання [1]. У зв'язку з цим виникає 
загальний дефіцит часу, який породжує спішність, скорочує та раціоналізує спілкування, 
оголює цілеспрямованість та утилітарність навіть приятельських неформальних відно-
шень. 

Е.В.Соколов пропонує свою точку зору, в якій виділяє дві тенденції: 
раціоналізацію дозвілля і романтизацію. Він вважає, що романтична настанова на дозвілля 
передбачає часткову відмову від його планування, економії, щільності, об'єктивної оцінки 
якості. На його думку романтичне дозвілля в сучасних умовах можливо в трьох основних 
варіантах: 

1. в домашньому сімейному колі, 
2. вихід за межи повсякденного оточення в сферу цілковито нового та невідомого, 
3. як свідомо прийнята психологічна настанова, що вимагає ігрової поведінки [6]. 
Сьогодні в період глибоких змін всіх сторін життя, відходу від уніфікованих форм 

життєдіяльності всього суспільства і індивіда, роль вільного часу значно зростає. Якщо 
проаналізувати вибір форм та стилів проведення вільного часу людини, то цей вибір 
лежить з одного боку в напрямку  занять переважно рекреаційного характеру, на рівнях 
більш-менш пасивного відпочинку, розваг, в цьому напрямку здійснюється споживання 
культури, а не її створення. З другого - це елементарні форми освіти, навчання. Цей 
напрямок в більшості своїй притаманний молоді, що навчається, а саме студентству, 
учнівській молоді. З третього – це піднесена діяльність, яка вимагає більш високого рівня 
розвитку мотивації і здібностей, включає до себе різні види художньої, технічної 
діяльності, самоосвіту, громадську діяльність і націлена на розвиток здібностей до 
відтворення та створення духовних цінностей.  

Якщо розглянути студентську молодь як специфічну соціально-вікову категорію, 
то можна виділити такі її ознаки: вона перебуває в стані отримання майбутньої 
спеціальності, свідомого навчання, її спілкування відбувається в молодіжному 
середовищному просторі. Студентська молодь має відповідну свободу та можливість (на 
відміну від молодших вікових категорій) розпоряджатися за своїм бажанням вільним 
часом та обирати стилі і форми дозвіллєвої діяльності.  

Які ж дозвіллєві пріоритети обирає сучасна українська студентська молодь? В 
процесі дослідження нами з’ясовувалося, як студентська молодь проводить свій вільний 
час.  Заняття, які найбільш популярні серед студентів, за результатами нашого 
дослідження, – це відвідування молодіжних кафе, барів, дискотек, вечірок, кінотеатрів. Це 
становить  28% опитаних. Спілкування з друзями обрали 26% опитаних. Пасивний 
відпочинок вдома визначили 20% опитаних студентів. 10% студентів в вільний час 
відвідують інтернет-клуби, бібліотеки, читальні зали тощо, займаються спортом 4%, 
люблять читати 3%, займаються художньою, технічною творчістю в гуртках, об'єднаннях 
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4% і громадською діяльністю 2%. Інші види діяльності обрали 3% опитаних студентів. 
Результати опитування свідчать про те, що на першому місці студентської молоді стоять 
заняття розважального характеру. Другу позицію "спілкування з друзями" можна 
поєднати з першою тому, що вони не виключають одна одну. Таким чином можна 
зазначити, що більшість студентів (54% опитаних) віддає перевагу неформальному 
спілкуванню з однолітками в процесі занять відновлюючого характеру. Ці заняття не 
несуть творчого, піднесеного характеру.   

Хоча студентство і вважається досить активною соціальною і віковою категорією, 
пасивний відпочинок обирає майже кожний п’ятий студент. Пояснити це можна, з одного 
боку тим, що у частини молодих людей  не вироблені активні стилі проведення вільного 
часу і сучасну молодь можна розглядати як досить інертну та пасивну, з іншого – це 
свідчить про недоліки діяльності сучасних культурно-дозвіллєвих закладів, діяльність 
яких спрямована, в більшості, на роботу з дітьми. Не в повній мірі займаються 
організацією  дозвілля і вищі навчальні заклади. Опитування показали, що один студент з 
десяти проводить вільний час  в бібліотеках, інтернет-клубах, комп’ютерних класах, 
читальних залах заради поглиблення знань, виконання різних завдань, самоосвіти. І дійсно 
сучасна вища освіта вимагає від майбутнього фахівця багато самостійних завдань, вмінь 
працювати з джерелами інформації.  

Навчання в вищому навчальному закладі пов’язане з монотонним сидінням на 
лекціях, в лабораторіях тощо. Для відпочинку від цього можуть бути заняття спортом, тим 
більше що можливості для цього є і в навчальних закладах. А чи використовують 
студенти такі можливості. Нажаль, спорт як вид дозвілля, обрали всього 4% опитаних 
студентів. Це свідчить про те, що спортивні захоплення ще не стали в свідомості українців 
і студентів в тому числі, в ряду важливих пріоритетів.  

Читання літератури завжди було найрозповсюднішим і улюбленим заняттям за всі 
часи. Але сьогодні ситуація змінилася. З одного боку розповсюдження інших джерел 
інформації: електронні ( комп’ютер, відео) з іншого - розширення можливостей і 
оновлення змісту вже відомих, таких як телебачення, кіно, радіо, печатна періодична 
продукція призвели до різкого радіння інтересу до читання майже усіх категорій 
населення. І результати наших досліджень підтверджують це. Читання, як улюблений вид 
дозвіллєвої діяльності обрали всього 3% опитаних студентів.  

Нові сучасні умови життя розкрили перед індивідом свободу в виборі улюблених 
занять, стилю життя, дозвіллєвих пріоритетів та можливостей, але, нажаль, сьогодні 
практично зруйноване організовану систему педагогічного керівництва творчою 
діяльністю людини, особливо дорослої в вільний час. Це позначилося і на  виборі 
дозвіллєвих занять студентів. Всього 4% опитаних молодих людей займаються художніми 
та технічними видами діяльності, тобто відвідують гуртки, клуби за інтересами, 
об'єднання.  

Надмірна політизація в суспільстві своєрідно сказалася на поведінці студентської 
молоді. За результатами опитування всього 2% студентів бажають і займаються 
громадською діяльністю, але це ще не означає їх політичну активність. Сучасна молодь 
відрізняється дуже пасивним відношенням до політичних подій.  

Взагалі можна зробити висновок, що сучасна студентська молодь живе в своєму 
форматі, який вирізняє її від іншого соціального середовища. Набуваючи знань, умінь та 
навичок, вона окреслила своє  спілкуванням в мікро групах на основі споживання суто 
молодіжних культурних цінностей  та задоволення особистісних інтересів.   
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ПЕДАГОГІЧНІ  АСПЕКТИ   ЕКОЛОГІЧНОГО  НАВЧАННЯ                         

У статті розглядаються педагогіка і екологія, що у розумному синергетичному 
синтезі  в сучасних умовах, мають великий  шанс виявитися найдієвішим знаряддям у  
підготовці  майбутнього мудрого покоління, що подолає екологічні глобальні та  
регіональні проблеми.  

Розуміння та відчуття сенсу існування, тобто, життя, означає,  що людина  з честю 
виконує своє земне покликання. Але в цьому розумінні і чутті  вся проблема. Згадаймо 
дитинство: навколо все величне, прекрасне, загадкове, світ видається чудовим. В цей 
період активно розвивається наша природна абсолютна свідомість: радіємо життю, воно 
бачиться вічним, нескінченним. Ми єдині з усім живим, обожнюємо тварин, дивуємось 
рослинам, зачаровані квітами, дорослі – найкращі друзі, чуйні, привітні, з кмітливим, 
допитливим розумом, невтомні у діях, праці, винаходах, творінні, довіряємо їх досвіду, 
таланту,  вчимося у них. Приклад старших – це перші педагогічні уроки з високим 
коефіцієнтом корисної дії, ще не внесені до планів та розкладів, але всмоктані дитячим 
єством назавжди. Це природне, екологічне навчання, що залежить від оточення, соціуму, 
умов, які  зустрічають нас на початку вирію життя.  

Настає час формальної освіти: приходимо до школи, вищого навчального закладу 
(ВНЗ). У стосунках все менше природи,  але  більше   прагматизму, бюрократії, 
з’являється жорстокість. Множаться обов’язки, надмірні вимоги, претензії,  дорослі  
активно підключають молодь до соціальної ієрархії, де взаємини  між людьми іноді  
нагадують  диких тварин – перемагає сильніший, витриваліший, спритніший. Життя 
примушує розрізняти особливості людського гонору, стану суспільства, його вимог, 
неписаних правил. Етика, мораль не в моді, а краса зовнішнього світу затьмарюється 
дрібним, буденним, пересічним. Абсолютна свідомість покривається, як пилом, товстим 
шаром відносної, через яку ми втрачаємо  зв’язок з Величним, Вічним, Святим.  

Зростання відносної свідомості позбавляє людину спокою, рівноваги, гармонії зі 
світом, із собою, оскільки  веде до втрати природних, як правило, чудових властивостей, 
здібностей, перетворює особистість, яка, можливо, й не сформувалася, на постійного 
споживача, що не набув відчуття доцільності свого існування, перетворився на вічного 
заробітчанина, шукача вигоди, старателя  матеріальних цінностей. Феномен життя його не 
цікавить, бо  не входить до кола обмежених інтересів, де першочергове значення набули  
статки, прибутки, пристрасть до  примарливої  зверхності над усім живим. 

З таким  обмеженим внутрішнім світом людина прийшла до екологічної кризи, 
якої не знала усі попередні тисячі років свого існування. Колись навчання автоматично 
означало вихованість, високу культуру,  толерантність, повагу до всього живого і 
неживого, тобто, природного. Нині все навпаки: при великій  кількості  освічених людей 
ми маємо високу деградацію земель, надмірні викиди шкідливих речовин, використання 
найсучасніших наукових відкриттів у цілях, що ведуть до знищення довкілля, людини, 
становлять реальну загрозу для майбутніх поколінь. Це зворотний бік цивілізації, що є 
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наслідком однобокого розуміння сили і могутності знань [1], це відірваність виховання від 
навчання, це втрата духовності і підміна її голим раціоналізмом і практицизмом, який 
спустошує не тільки душі, а й навколишнє середовище, веде до глобальної прірви і 
колапсу розвитку людства. 

Релігії намагаються рятувати людей від шизофренії: узгоджувати абсолютну і 
відносну свідомості, на свій розсуд примирюють людину саму з собою та зі світом. На 
цьому шляху вони також не уникають протиріч, переваг активного і агресивного 
сьогодення над вічністю, зрештою, сварок, протистоянь. Гасла до вселенської любові,  
надії, віри трансформуються іноді до самозакоханості, самовпевненості, амбітності, а віра  
часто підміняється віруваннями. Ні школа, ні  ВНЗ цього важливого аспекту виховання і 
навчання не помічають, чи в кращому разі, обходять мовчанням, не приділяючи належної 
уваги таким важливим світоглядним питанням, залишаючи своїх вихованців, часто на все 
життя, у пошуках відповідей.  Суспільство стає все більше штучним, неекологічним, 
засміченим промисловими та побутовими відходами, інформаційно брудним, навіть, 
небезпечним. 

Справжня віра потребує домінування абсолютної свідомості над відносною, 
закріплення і розвитку дитячої закоханості у світ, з якою ми приходимо у нього, 
відчуваючи глибоку довіру і любов до всього сущого,  важливість свого перебування у 
ньому, що однаково має бути відкритим  для всіх. Коли ж немає  поваги до довкілля, 
людей,  годі сподіватися на глибоку, самовіддану  віру.  Тоді формується лише слабенька 
будівля тимчасової ідеології або фанатичного невігластва, що швидко руйнуються під 
тиском інших, більш сильніших впливів [2]. Яскравий приклад – відвертий масовий 
перехід колишніх комуністів-атеїстів до різних конфесій і партій, особливо, домінуючих 
та правлячих, розростання різноманітних сект, агресивних угрупувань, збільшення 
кількості людей із шкідливими звичками, чи просто психічно хворих і небезпечних для 
суспільства. 

  Сьогоднішня проблема більшості інституцій суспільства полягає у відсутності 
єдиного бачення Природи, розуміння вже відомих і відкритих її законів, правил, 
принципів розвитку та нормального функціонування. Екологічна освіта не стала 
пріоритетною у широкому і справжньому сенсі цього слова, не виконуються бодай 
елементарні заходи з поширення  природоохоронних заходів, що свідчать про низький 
рівень знань  з питань захисту довкілля та й самої людини у ньому. З іншого боку – 
прослідковується  зловісна   закономірність: все частіше могутність і сила   людського 
розуму та  праці  приносять страждання,  а не  користь, оскільки  не  всі відкриття і 
досягнення науки, техніки, технологій   використовуються для блага суспільства і 
Природи [3]. Людина сама собі завдає  шкоди, часом, сильної і непоправної. Причина  
проста: як людство дискретно уявляє собі світ, як воно вперто плекає у собі відносну 
свідомість, так і діє – шкодячи, а потім намагаючись  виправляти  помилки, не 
усвідомлюючи, як діти, наслідків  своєї   недолугої  діяльності.  

Моральний кодекс  винайшли люди, але  й він змінюється  в залежності від умов 
життя. Скажімо, в наш час те, що колись заборонялося і вважалося гріхом, нині жваво 
пропагується, підживлюється і стимулюється, розносячи і вкорінюючи повсюдно 
неетичну інфекцію. На щастя, Природа лишається до своїх дітей терплячою і 
толерантною: так же сходить і заходить Сонце, квітнуть дерева, співають птахи. Такою 
мала  бути  наша свідомість, а не повною протиріч, крайнощів, нескінчених бажань. 
Почуття мають доповнювати наше життя, а не керувати ним, де існують закони вічні, 
могутні, неупереджені. Всі ці  положення повинні домінувати в освіті, якщо вона 
претендує на засіб освітлення життєвого шляху кожного члена суспільства і всього загалу 
разом.  

 Нині важко похвалитися ідеальними, злагодженими, високоморальними 
колективами навіть у  закладах освіти, не кажучи вже про звичайні службові, робітничі, 
медичні, керівні. Життєвий досвід сьогодні майже нічого не вартий, хоча коштує не 
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одного вищого навчального закладу.  Після полудня віку Людина сама піднімається над 
сьогоденним, плинним,   сягає нового стану душевного внутрішнього спокою, мовчання, 
знову помічає красу довкілля, її неперевершеність, велич, чудесність. Але більшість свого 
активного трудового життя  люди  проводять  у несвідомому стані, або  лише у нижній  
стадії свідомості – у глибоко відносній. 

Ще Монтень зауважив, що освіта формує свідомість людей, але, як правило, у 
більшості випадків одурманює, відриває від єдності з Природою, плекає “армію” трудових 
солдатів, здатних виконувати накази: ні цілісного бачення світу, ні мети існування вона не 
розкриває, бо реалізує амбіції керівної верхівки та її плани. Можливо, лише сьогодні, з 
усвідомленням громадськістю необхідності руху до гармонійного, збалансованого, 
сталого  розвитку, прийшов час  реально відкинути штучні -ізми та об’єднати всі  гілки 
суспільного знання у єдиному екобезпечному напрямку [4]. З цього виходить, що процес 
навчання має відбуватися протягом усього життя з відтворенням на усіх рівнях, від 
початкового до післяфахового, вищих моральних цінностей людства, Природи, її законів 
та приборкання споживацтва, марнотратства, розпусти,  які  культивуються  нині. 

Освіта охоплює найактивнішу частину суспільства і має використати всі важелі 
для формування цивілізації  знань: не мертвих,  у вигляді мегабайтів інформації, а живих, 
дієвих, спрямованих на задоволення мінімальних потреб  і запитів  високоморальних,  
справді освічених людей [5]. Молодь можна навчити чого завгодно. Слова не мають 
власного змісту, останній формується через контекст та конкретику  матеріалу. 
Спрямування і досвід педагога визначають основний  акцент лекції. Слухач не має 
досвіду, а іноді й  можливості,  тут же перевірити почуте, осмислити його;  він, частіше, 
повинен просто повірити, прийняти, запам’ятати, у кращому разі. Така інформація ще не є 
знаннями, оскільки, разом з не пережитим,  нав’язаним , з’являється подавлений сумнів, 
що частіше замовчується, відкидається, ігнорується, але він нікуди не зникає, а лише  
глибоко відходить до зони несвідомого чи підсвідомого. Такими «знаннями» переповнені 
сьогоднішні студенти: велика кількість предметів, іноді їх нелогічна послідовність, 
зрештою, відсутність вільного вибору, примножує армію «трудових солдатів», без 
глибоких принципів, твердих переконань, високоморальних якостей. Чого ж нарікати на 
нинішнє суспільство? Якщо чуда не станеться, то нас чекають «соціальні джунглі» з 
нелюдськими відносинами, квітуючими збоченнями і пороками.  

  Зв’язок з Природою, усім сущим має формуватися через любов до  всього: 
живого і неживого, рослинного, тваринного, людського світів, роботи, навчання, могутніх 
законів, а не через доктрини, ідеологічні виверти, теологічні мудрування,  відірвані часом 
від життя, досвіду, справжньої, а не вигаданої, історії.  Турбує активне  поширення 
обману у суспільстві,  войовничий паразитизм, експлуатація Природи, Людини, 
задоволення владних амбіцій, інтересів, потреб за рахунок інших. Не одна імперія, 
царський дім скінчили своє існування через порушення фундаментальних законів, що 
діяли до їх появи і діятимуть після спритних підприємців-лихварів. Поляризація 
суспільства – це порушення рівноваги, що карається всесильним екологічним законом 
гармонії, який діє невідворотно, безпощадно, з природною розважливістю і 
безпомилковістю [6].  

 У світі все проходить за певними циклами і це не мудрування філософів, вчених, 
це прояв вищих сил Природи,  елементами якої є ми всі без виключення, як атоми чи 
молекули складають всі без виключення речовини і  матеріальні об’єкти.  Люди і 
суспільство теж є певними частками, які взаємодіють і формують оточуючий світ. Від їх 
стану, енергії, живучості залежатиме проявлене довкілля, яке не може стати тільки 
об’єктом користування для власного бажання, а має служити сферою творіння 
прекрасного, справедливого, доброго, екологічного життя.  Рівень науки, культури 
зростає, та трагедія людини посилюється, бо вона все більше і все далі відходить від самої 
себе, що є єдиним цілим з оточуючим її світом. Ми є дітьми єдиної  могутньої Свідомості, 
що являє нам себе у різних формах та проявах [7].  Мудрість має бути заснована на вірі (а 
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не на віруванні), на надії ( бо багато чудесного ще не розкрито, не досліджено, не 
виявлено), на любові у глибинному значенні цього слова ( без домішок лицемірства, 
неправди, жадоби).  

Вища освіта має відповідати своїй суті: вона повинна бути не горами мертвої 
інформації для цікавих і жадібних, а трансформувати людину до розуміння сенсу свого 
існування, величі Природи, безкрайньої, неперевершеної, чудової, позачасової. Завдання 
кожної людини, який би фах вона не обрала - нарощувати інтелект і оволодівати 
індивідуально-особистісною душею [8]. Наповнює, формує інтелект психічна енергія, яку 
ми добре в собі відчуваємо, але не всі вміємо з нею поводитися. На Сході відомо з давніх-
давен, яку силу вона має, особливо якщо виходить від великої кількості людей. В армії 
вона влучно називається  “бойовим духом”. Цією могутньою зброєю ефективно може 
скористатися вища освіта, оскільки інтелект є найбільш сприятливий матеріал для 
реалізації духовності. До ВНЗ вступає молодь з високим інтелектуальним потенціалом і 
треба відкрити в ній невичерпне джерело творчої психічної енергії. Тому сучасна наука і 
релігія мають цікаві точки дотику з вивчення колосального інтелектуально – психічного 
впливу на людей і суспільство. Тут знання набувають такої цінності та сили, що вони або 
є, або їх немає: інтегрується  все  про світ, людину, навколишнє середовище і досягається 
невидима, але така бажана рівновага особистості, світу і особистості зі світом. 

Слід зазначити, що сучасний стан науки вимагає від дослідника образно-
інтуїтивного мислення, яке повинно стати на озброєння ВНЗ, усієї системи освіти. 
Загадка, скажімо, геніального винахідника Ніколи Тесли була в тому, за свідками 
очевидців, що він ніби  жив одночасно у двох світах – фізичному, звичайному і духовно – 
енергетичному. Із останнього він черпав ідеї, свої відкриття, що здавалися сучасникам  
фантастикою. Він, наче чаклун, здобував знання з енергетичного поля Всесвіту. Подібне 
«зчитування» інформації  творчі люди називають озарінням. Він казав: «Мій мозок – 
тільки приймальний пристрій»  і вважав, що кожна людина -  автомат космічних сил. Це й 
справді так – людина у своєму походженні є частинкою Єдиної Могутньої Системи 
Світобудови [9]. Тесла писав: «Я впевнений, що єдиний Космос об’єднаний в 
матеріальному і духовному значенні. В космічному просторі існує певне Ядро, звідкіля ми 
черпаємо силу,  натхнення. Хто носить у собі віру - відчуває себе сильним, працює з 
радістю, бо впевнений, що є  часткою загальної гармонії ». 

Найефективніші інформаційні системи створено за фактом спостережень 
біологів, екологів, оскільки людина чи інша жива істота є найгеніальнішим 
багатошаровим біонтернетом. Генетичній інформації будь-якого організму відповідає 
власне інформаційне поле, а кожна клітина живої істоти несе свої біологічні поля, що, 
ніби краплини ртуті, зливаються при збільшенні кількості клітин. Досліди підтверджують, 
що думки, відчуття  теж формують певну польову структуру, яка гармонізує загальний 
інтернет людини. Умілі хакери можуть проникати в чужі біоінтернети і викачувати звідти 
необхідну інформацію. Таке явище з давніх-давен відомо як ефект телепатії, телекінезу, 
екстрасенсорики, народного цілительства. 

Учені давно помітили, що клітини всього живого розвиваються згідно з 
єдиною системою законів, яку поки що наука пізнає в окремих розділах. Обробити силу-
силенну фактів, дослідів, спостережень можна лише шляхом образно-інтуїтивного 
підходу, який значно збільшує пам’ять, доводячи її  до феноменальних позначок. Релігії 
інтуїтивно сповідують безсмертя душі, навіть вважають, що з покоління у покоління душа 
зростає і, досягнувши найвищого рівня, переходить у світ Вищого Розуму. Заради цього , 
мабуть, існує Всесвіт і його витвір Homo Sapiens, а життя на Землі, за такого підходу, є 
звичайною школою, може, навіть, вищою, таким собі ВНЗ, де вирощується Розум. 

Значення духовного потенціалу нації дуже велике, це запорука любого 
зросту, успіху, прогресу в будь-якій галузі матеріальної діяльності [10]. Якщо порівняти 
дві економічно високорозвинені країни - США і Японію, то успіхи останньої у темпах 
розвитку науки, економіки, освіти вражають і це, в першу чергу, пов’язують з тим, що 
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Японія є однією з високодуховних країн світу; тоді як США - одна із найбідніших у 
духовному відношенні.      Сьогодні успіху досягнуть ті країни, де відбудеться справжній 
симбіоз науки і релігії. Завдання науки - якомога більше невідомого робити відомим, а 
мета релігії - більш висока і комплексна - вказувати на наявність у світі чудесного, 
таємничого і далекого за межами дослідження. Об’єднання цих двох великих сфер 
людської діяльності створить умови для найвагоміших здобутків суспільства, що постійно 
трансформується на базі віри, екологічного життя, заснованого на розумінні і відчутті 
вищих сил Всесвіту, безмежних  можливостей Людини та необхідності  їх гармонійного, 
творчого співіснування [11].  

Нахил лише у сторону релігії або науки  не може бути корисним, має бути 
рівномірне поєднання  цих важливих гілок людської діяльності. Розвиток науки 
ігнорувати важно і небезпечно, але й релігійний фанатизм не може бути притаманний 
сучасній людині. Освіта має йти попереду у справі комплексного розвитку особистості, 
надаючи знання з цілісного бачення світу, його історії, прорахунків і успіхів, що 
обов’язково примножаться  у майбутньому. Про останнє доцільно думати сьогодні, а не 
будувати тимчасові «базарні палатки» для прискореного перебігу до іншого історичного 
моменту.  

Педагогіка і екологія  у розумному синергетичному   синтезі  мають великий  
шанс виявитися найдієвішим знаряддям у  підготовці  майбутнього мудрого покоління, що 
подолає екологічні глобальні і регіональні проблеми та буде щасливим з вірою, надією і  
любов’ю. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА 
В статье рассматривается проблема  пространства, обусловливающего 

социально- психологическое состояние и педагогические   взаимоотношения. 



 348 

Одной из актуальных проблем спортивной педагогики является вопрос о создании 
и выборе определенного пространства, влияющего на социально-психологическое 
состояние спортсмена и раскрытие его физических возможностей. Цель нашего 
исследования выяснить формы подобного пространства. Задача работы – показать 
личность спортсмена в выбранном пространстве. 

Изучение литературы по данной проблеме позволило нам узнать, что в данной 
области знания работали: Пирен М.И., Прохоров А.О., Холодная М.А., Гомельский А.Я., 
Бриль М.С., Десев Л., Дубовская Е.М., Игнатьева В.Я., Петрачева И.В. и др. 

В работе мы остановимся на раскрытии нескольких моментов спортивной 
педагогики: определение территориальности, формирование пространственной 
расстановки членов группы, дадим структуру личности спортсмена в групповом процессе, 
раскроем способности спортсмена как личности и развитие спортивно-педагогических 
групп, выясним особенности личностных качеств в групповом процессе. 

Спортивная педагогика знает, что любая группа или объединение спортсменов, 
игроков размещаются в определённом пространстве, отражающем реальные социально-
психологические и педагогические взаимоотношения. 

Территориальность. Под ней понимается занятое личностью или группой 
определённое физическое пространство с контролем над ним и находящимся в нём 
объектами, т.е. предметностью как совокупного элемента деятельности. Выделяется 
индивидуальная и групповая территориальность. Отличительной чертой групповой 
территориальности являются такие признаки, как:  

1) установление группой территориальных прав и защита занимаемого 
пространства от «вторжения»;  

2) контроль над значительно большей, чем в случае индивидуального поведения 
территорией.  

По мнению автора (1; 348 с.) территориальность выполняет функцию 
предотвращения межгрупповых конфликтов, обеспечивая тем самым и определённую 
комфортность отдельных членов группы. На примере спортивных игр, такие отношения 
наблюдаются при функциональном разделении спортсменов – нападающих, защитников, 
вратарей и т.д. 

Анализ групповой территориальности и составляющих её переменных позволяет 
построить некоторую классификацию таких пространств. 

Первичная территория – пространство, занимаемое первичной группой, например, 
старожилы, ветераны команды. Вторичная территория – пространство, занимаемое 
основным составом команды. Публичная территория — пространство доступное для всех 
индивидов, стремящихся попасть в состав команды, её окружение: функционеры, 
болельщики и др. 

 Личное (индивидуальное) пространство. К нему относится зона 
непосредственного окружения личности, активно ею охраняемая, вторжение в которую 
вызывает чувство дискомфорта. Границы этого пространства строго не фиксированы и 
меняются в зависимости от психологических и социальных отношений субъекта с 
другими людьми. Несмотря на то, что личное пространство рассматривается в связи с 
факторами индивидуального поведения (пол, возраст, особенности личности, уровень 
спортивного мастерства и т.п.), эта переменная имеет важное значение и для группового 
процесса поскольку вмешательство одного из членов группы, команды в ходе 
внутригруппового общения в личное пространство кого-либо из партнёров может 
вызывать негативные реакции, что, в конечном счете, может сказаться  на эффективности 
группового функционирования. Иногда такой, на первый взгляд, незначительный фактор 
может существенно влиять на результативность команды, особенно в условиях 
соревновательной деятельности. Личное пространство не способно «уменьшаться» под 
влиянием ситуационной обезличенности, когда взаимодействие людей ограничено 
рамками определённых ролевых отношений, придающих ситуации безличностный 
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характер. Наиболее часто такие состояния возникают в командах, руководимых тренером-
автократом, требующим от игроков неукоснительного исполнения только заданных 
функций - нападающего или защитника. И нарушение «узаконенного» пространства 
наказывается тренером. В то же время, известный баскетбольный тренер А.Я. Гомельский 
(2; 144с.) давал игрокам установку на то, что личное пространство каждого из них – вся 
площадка, и они являются её «хозяевами», побуждал этим каждого спортсмена к 
импровизации и более полной реализации индивидуальных возможностей. 

Пространственная расстановка членов группы. Малые группы обладают 
целостной, объёмной характеристикой пространственного поведения совокупного объекта 
их членов, т.е. объединённого личного пространства. Здесь особую важность приобретает 
вопрос межличностного взаимодействия в рамках ограниченного правилами 
соревнований группового функционирования. Такое поведение можно классифицировать 
по выбору членами группы определённого местоположения и связь его с особенностями 
внутригруппового взаимодействия. Выбор субъектами местоположения в группе имеет 
относительно детерминированный характер. В частности, спортсмены, воспринимающие 
себя в качестве высокостатусных членов группы, стремятся к тому, чтобы их 
местоположение согласовывалось с этими представлениями. Иерархичность 
пространственного расположения членов группы соотносится с чувством ответственности 
игроков их значимости и обусловлено чувством тревожности и эмоционального 
удовлетворения. Одни игроки предпочитают отвечать только за свои действия, другие – за 
команду в целом и успешность её выступления. Различная мера ответственности 
отражается в реализации тактических вариантов, в которых «ставка делается» на 
коллективную игру и команда «работает» на сильнейшего игрока. Когда игрок 
настраивается на внешнюю эффективность своих действий, забывая о команде, то вряд ли 
она может достигнуть высокой результативности. 

Пространственное расположение членов группы влияет на развитие 
внутригруппового взаимодействия, особенно его коммуникативной стороны. Спортсмены 
чаще обмениваются информацией с партнерами в процессе игры, чем с тренером, что 
способствует проявлению функции самоорганизации. В процессе игры может изменяться 
роль лидера команды, и игроки большую ставку делают на спортсмена, у которого 
«пошла игра», а лидер вынужден выполнять несвойственные ему функции обыкновенной 
«рабочей лошадки». Выбор членами группы местоположения в групповом пространстве 
обнаруживает определённую взаимосвязь данной пространственной позиции со статусом 
игрока в команде (3; 127 с.). 

Личность спортсмена в групповом процессе. Анализ личностной компоненты 
групповой динамики команды приобретает особое значение, поскольку именно 
отдельные, по-своему уникальные личности и образуют результативную общность. 
Оценку личностных характеристик возможно разбить на три класса переменных (4; 384 
с.): спортивно-биографические характеристики, общие и специальные способности и 
черты личности. При всей приблизительности такая классификация даёт реальную 
возможность какой-то систематизации личностных качеств отдельных спортсменов и 
определения их роли в групповом процессе развития. 

Биографические характеристики могут быть весьма разнородны по своим 
исходным данным, с одной стороны, они имеют выраженную биологическую окраску–
возраст, пол, рост, вес и т.д.; с другой–социальную: образование, с какого возраста 
занимается спортом, кто был тренером, в каких командах играл, игровые амплуа, 
результативность и др. Каждая спортивно-биографическая переменная имеет свою 
значимость, а в последующем приобретает и особое значение, поскольку связывается с 
оценкой игрока в настоящем и определении его перспективности на будущее. Кроме того, 
особую значимость приобретают морфофункциональные индивидуальные особенности 
спортсмена, поскольку это даёт основание для определения его местоположения в 
команде, включая и игровые «амплуа». Тем более что во многих видах спорта определены 
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модельные характеристики, как основы успешного выступления в соревнованиях 
(5;423с.). 

Рассмотрим отдельные биографические характеристики, в частности 
хронологический возраст. Чаще всего он соотносится в группе с моделями 
межличностного взаимодействия, руководством, конформностью. Довольно сложная 
зависимость существует между возрастом и общением. С возрастом наблюдается 
тенденция к ограничению межличностных контактов наряду с увеличением сложности 
моделей взаимодействия. Тренер наиболее часто оценивает «зрелость» игрока по возрасту 
и особенно спортивному стажу. Не всегда возраст влияет на эффективность действий 
спортсмена и определение его как лидера. Но возраст наиболее часто имеет значение для 
определения в команде неформального лидера. Опытные тренеры из числа таких 
спортсменов определяют капитана команды, который в процессе игровой 
соревновательной ситуации может оперативно принимать правильные решения. 

Другая характеристика – это половая принадлежность. На первый взгляд эта 
переменная имеет отношение исключительно к индивидному, а не личностному началу в 
человеке. Тем не менее, несостоятельность подобной точки зрения становится понятной, 
если принять во внимание, что в игровых видах спорта, допускающих смешанные пары 
(теннис, настольный теннис, бадминтон), половая идентификация связана с их ролевым 
поведением, принятым в правилах соревнований. Обсуждаемая характеристика 
становится актуальной, поскольку смешанные пары (миксты) допускаются к 
соревнованиям самого высокого уровня - чемпионатам мира и Олимпийским играм 
(бадминтон). И как показывают исследования, возрастает роль женщин, как лидеров, 
берущих в экстремальных соревновательных ситуациях ответственность на себя. 

Согласно некоторым данным (6; 117 с.) установлено, что в некоторых видах 
деятельности женщины очень часто проявляют меньшую активность в присутствии 
мужчин, чем последние в присутствии лиц своего же пола. В смешанных группах 
женщины реже становятся лидерами и проявляют меньшую склонность, чем мужчины, 
добиваться этой роли. 

Нередко такие данные объясняются большей компетентностью мужчин в решении 
групповой задачи, а также их стремлением доминировать в группе, в частности, в силу 
наличия определённой культуры поведения – от исполнителя мужской роли ожидают и 
соответствующего поведения. Подобные стандарты сказываются и на установках 
индивидуумов, в свою очередь влияющих на оценку ими успешности действий лиц 
разного пола. В результате ряда проведенных экспериментов, наблюдается определённая 
закономерность. Когда успеха в решении игровых тактических задач добивалась группа,  
возглавляемая женщиной, члены группы (мужчины) приписывали успех главным образом 
везению. Когда же более успешная группа возглавлялась мужчиной, считалось, что успех 
обеспечивался его личностными качествами – способностями, умениями и т.д. (7; 245 с.) 

И всё же нерешённым остаётся вопрос: существуют ли различия между мужчинами 
и женщинами в эффективности руководства, лидерства? Опираясь на ряд эмпирических 
исследований можно прийти к одному из заключений. Предположения, что женщины-
руководители существенно отличаются от подобных по таким функциям мужчин, не 
находят чёткого подтверждения. Исследователи сходятся на существовании лишь одного 
различия – в большем интересе женщин к отношениям между людьми, что следует 
рассматривать как положительный момент с точки зрения эффективности руководства. 
Утверждения о половых различиях в способностях, установках, чертах личности 
основываются на типичных сексуально-ролевых стереотипах. Вместе с тем, женщины-
руководители проявляют больший, сравнительно с мужчинами, интерес к межличностным 
отношениям. Наиболее убедительны примеры в работе женщин со спортивными 
командами. Тренеры-женщины гораздо точнее тренеров-мужчин отражают как деловой, 
так и особенно эмоциональный аспект групповой структуры. Этот факт возможно 
интерпретировать, как доказательство лучшего развития у женщин социально-
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перцептивных способностей и большего интереса их к личным взаимоотношениям своих 
подопечных. 

Способности спортсмена как личности и развитие спортивно-педагогических 
групп. Связь умственных способностей со специализированными умениями и навыками в 
определённой степени определяют и поведение человека. Безусловно, такая взаимосвязь 
обеспечивает формы проявления  лидерства  с  эффективностью управления.   Ряд 
специалистов подчёркивают, что лица, обладающие большим интеллектом, обнаруживают 
тенденцию быть более активными и менее конформными в группах, нежели их менее 
интеллектуальные партнёры. Вместе с тем, между интеллектом и лидерским статусом 
существует определённая позитивная связь (8; 82-89 с.). 

Неоднозначно соотносится интеллект и с эффективностью руководства. 
Отношения между этими переменными носят криволинейный характер, т.е. наиболее 
эффективными оказываются руководители не с чрезмерно высокими или низкими 
показателями интеллекта, а имеющие промежуточные по степени его выраженности 
оценки. Обращает на себя то обстоятельство, что невысокие корреляции между 
интеллектом и эффективностью деятельности руководителя обусловлены наличием 
множества промежуточных переменных, расположенных в «пространстве» между входом 
интеллектуальной активности руководителя и эффективностью выполнения задания. К 
числу таких переменных относятся мотивация и опыт руководителя, тренера, их 
отношения с подчинёнными и членами группы, команды. Каждая из этих переменных 
может частично или полностью блокировать влияние интеллектуальной активности 
тренера на выполнение задания спортсменами. Здесь следует отметить, что переменные 
«на выходе», т.е. характеристики эффективности руководства имеют значительную 
вариативность, которая определяется индивидуальными личностными качествами тренера 
и каждого спортсмена в отдельности. 

Относительно влияния специфических способностей – специальных умений, 
знаний, информированности тренера, спортсменов, обслуживающего персонала, то оно 
носит более отчётливый характер, отражаясь в повышении эффективности групповых 
решений. К этому возможно добавить, что разновидность специальных способностей, 
таких как компетентность личности, тесно связана с проявлением более высокой частоты 
лидирования и эффективностью руководства (9; 335 с.). 

Особенности личностных качеств в групповом процессе. Различные личностные 
характеристики можно сгруппировать в пять наиболее крупных блоков: 1) межличностная 
ориентация; 2) социальная сензитивность; 3) стремление к власти; 4) надёжность; 5) 
эмоциональная устойчивость. 

К межличностной ориентации относится, так называемая, оценка руководителем 
наименее предпочитаемого члена группы и авторитарность. Оценка наименее 
предпочитаемого сотрудника (НПС) – личностный компонент «вероятностной модели 
эффективности руководства» и даёт представление о преимущественной его ориентации 
на выполнение группового задания (деловая ориентация), либо на установление 
благоприятных межличностных отношений к окружающим (собственно – межличностная 
ориентация). Руководители с низкой оценкой НПС наиболее эффективны в крайне 
благоприятных или крайне неблагоприятных для них ситуациях. Руководители с более 
высокой оценкой НПС наиболее эффективны в умеренных ситуациях, когда требуется 
принятие оптимального решения в оптимальные сроки. 

Для поведения авторитарного субъекта в позиции власти характерны: 
требовательность, директивность, стремление к детальному контролю за действиями 
подчинённых в группе. Однако, в подчинённом положении авторитарный субъект склонен 
воспринимать свою роль как естественную и вполне приемлемую, с лёгкостью уступая 
давлению или противоречивым указаниям вышестоящего руководства. Социальная 
сензитивность характеризуется способностью личности к отражению состояния других 
членов группы и включает такие черты как эмпатия, социальное понимание.  Такая 
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способность  имеет позитивную  связь  с групповым лидерством и эффективностью 
руководства (10; 416 с.). 

Блок личностных переменных, образующих категорию «стремление к власти», 
соотносится с поведением членов группы, направленным на достижение престижных 
внутригрупповых позиций. Одна из наиболее значительных переменных этой категории – 
доминантность, позитивно коррелирующая с актами лидерства, лидерским статусом, 
межличностным взаимодействием и обнаруживает негативную связь с конформностью. 

Определённое позитивное влияние на элементы группового процесса (лидерство, 
групповая эффективность) оказывают личностные черты, подходящие под категорию 
«надёжность» - ответственность, уверенность в себе, самоуважение. Следует отметить, 
что эти личностные качества проявляются достаточно устойчиво от ситуации к ситуации 
как детерминанты эффективности руководства. 

Таким образом, основанная двигательная активность спортсменов в командных 
видах спорта протекает в малых группах. Именно в них происходит основное 
формирование спортсмена, как личности, проявляются его индивидуальные качества. 
Основной характеристикой группы, команды является общность, как социальная, так и 
психологическая. Главные её критерии – это явление сходства, общность интересов 
спортсменов, входящих в малую группу; идентификация их с членами команды, 
осознание принадлежности к команде, единства с ней, особенно в стрессовых ситуациях 
соревнований. Выделение малых групп в спортивно-педагогические системы позволяет 
отличать виды групповой активности, как объекты имеющего свои характеристики, 
обусловленные внешними требованиями (правилами соревнований) и внутренними 
механизмами, такими как развитие, организованность, подготовленность и др. В процессе 
развития группы происходит последовательная смена дифференциации и интеграции 
игроков по коллективным и личностным проявлениям, которые определяют смену и 
стадии совершенствования команды, как целостного образования, ориентированного на 
достижения эффективной результативности в условиях соревновательной конкуренции. 

Таким образом, анализ исследуемой нами проблемы позволяет нам сделать ряд 
заключений. Во-первых, в статье на основе имеющихся в науке данных нами раскрыты 
объем и содержание понятия «территориальность», изложена его структура; во-вторых, 
полностью исследована пространственная расстановка членов спортивной группы; в-
третьих, исследована личность спортсмена в групповом процессе; в-четвертых, изучены 
способности спортсмена как личности, его качества в групповом процессе; в-пятых, 
установлено, что данная проблема остается актуальной для современной педагогики и 
требует своего дальнейшего научного исследования. 
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УДК 37.032:378 Сідорова І.С. 

 
ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА  –  НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ  ДУХОВНОГО 

СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 
У статті розглядається ефективність організації естетичного виховання, 

формування естетичної культури студентів, зокрема педагогічних університетів. 
Національною концепцією виховання дітей і молоді в Україні визначено, що 

становлення української державності передбачає орієнтацію на Людину, націю, 
пріоритети духовної культури.  

Однією з актуальних проблем сьогодення є становлення особистості, здатної 
сприймати, розуміти та примножувати цінності духовної культури. У вирішенні цієї 
проблеми суттєве місце займає формування естетичної культури, естетичне світобачення 
студентської молоді, оскільки саме студентство є рушійною силою і майбутнім кожної 
країни. Звідси випливає необхідність ефективної організації естетичного виховання, 
формування естетичної культури студентів, зокрема педагогічних університетів. 

Значні негативні тенденції не тільки в економіці держави, а й в духовній сфері 
життя суспільства супроводжуються погіршенням культурно-просвітницької роботи, 
призводять до втрати духовних орієнтирів у значної частини молоді, до знецінення 
найважливіших людських цінностей. 

З огляду на це, ми вважаємо, що студенти педагогічних університетів як майбутні 
фахівці мають глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів у розвитку світового 
духовного простору в його культурно-історичних, національних, суспільних і 
індивідуальних формах. Вони мають стати посередником між культурою і підростаючим 
поколінням. 

Аналіз попередніх досліджень. Такі видатні педагоги як В.Верховинець, 
Я.Коменський, Н.Крупська, А.Макаренко, С.Миропольський, М.Монтессорі, Г.Сковорода, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський, В.Шацька, С.Шацький та інші досліджували 
можливості вдосконалення естетичного виховання та формування у дітей та молоді 
загальнолюдських морально-естетичних цінностей. 

У працях дослідників О.Апраксіної, Г.Бурова, Г.Ващенка, М.Верб, Л.Коваль, 
Б.Неменського, М.Нечепоренко, Т.Танько, Т.Цвелих та інших суттєва увага приділяється 
проблемам місця і значення естетичної культури в життєдіяльності учня, студента. 
Теоретичні основи естетичного виховання розробляли російські вчені Ю.Борев, О.Буров, 
А.Зись, М.Каган, М.Лейзеров,  Л.Печко, В.Разумний, Л.Столович, О.Торшилова та ін.  

Філософські проблеми естетичного виховання особистості розкрили Г.Квасов, 
А.Комарова, С.Кримський, В.Кудін, Л.Левчук, В.Личковах, В.Михальов, О.Семашко та ін.   

Проблему естетичного виховання й естетичної освіти школярів досліджували 
М.Артеменко, В.Бутенко, О.Дем’янчук, Д.Джола, І.Зязюн, А.Капська, Л.Коваль, Л.Масол, 
Н.Миропольська, О.Ростовський, Г.Тарасенко, А.Щербо та ін. 

Різноманітні аспекти в галузі естетичної культури висвітлені у працях Н.Абдуліної,   
В.Бітаєва, Х.Бані-Ісса, І.Зайцевої, Ю.Максимчук, М. Нечепоренка, Л.Побережної, 
О.Софіщенко, А.Файзулліна, Л.Швирка та ін. 

Метою статті є уточнення на основі аналізу психолого-педагогічної літератури 
поняття «естетична культура» як невід’ємного компонента формування духовного світу 
особистості. 

Під час уточнення визначення вказаного культурного феномена вважаємо за 
необхідне розглянути такі поняття, як «естетика», «культура», «естетичне виховання», 
«естетична культура». 
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Слово «естетика» походить від грецького «aisheticos», у перекладі означає – той, 
що має відношення до чуттєвого сприйняття. Взагалі це поняття філософське. Вперше 
його застосував німецький філософ А.Баумгартен  для позначення нового розділу в 
філософії. Він увів у філософію розділ «Теорія чуттєвого сприйняття» і запропонував 
назвати його терміном «естетика». Вже з ХVІІІ ст. естетику почали розуміти як науку, що 
вивчає лише «філософію прекрасного» або філософію мистецтва [1]. 

Естетика відіграє значну роль у суспільному житті. Це розкривається через функції, 
які вона виконує у суспільстві. До найважливіших функцій естетики належать 
світоглядна, пізнавальна, формуюча (виховна), методологічна та ін. Естетика виховує 
особистість, її смак. Вона розкриває естетичну свідомість людини, допомагає по-
справжньому сприймати мистецтво. 

Естетика – це наука про чуттєве – емоційне сприйняття дійсності, про діяльність, в 
основі якої лежить уявлення про красу та її результати, зокрема мистецтво. Естетика – 
філософська наука, котра тісно пов’язана з гуманітарними науками, з економічними та 
технічними науками, виступає теоретичною основою для мистецьких наук [1]. 

Слово «культура» в перекладі з латинського означає оброблення, виховання, освіта, 
розвиток. Одним із найбільш повних визначень можна виділити наступне. Культура – це 
«специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений в 
продуктах матеріальної і духовної праці, у системі соціальних норм і інституцій, в 
духовних цінностях, в сукупності ставлення людей до природи, між собою і до самих 
себе» [2].  

Разом з тим, культура зберігає, транслює історично набутий соціальний досвід 
(передає його від покоління до покоління). 

В.Стєпін зазначає, що культура також створює (генерує) нові програми діяльності, 
поведінки і спілкування людей. Вони реалізуються у відповідних видах і формах людської 
активності, тим самим викликаючи реальні зміни у житті суспільства [3]. 

Поняття «культура» розвивалось історично. Термін «культура» спочатку означав 
оброблення людиною землі. Коли значення цього терміна почало розширюватись, ним 
стали називати процеси і результати оброблення матеріалів природи у різноманітних 
ремеслах. Пізніше – процеси виховання і навчання людини. Вперше у цьому значенні 
такий термін культури застосував давньоримський оратор і філософ Марк Тулій Ціцерон. 
У своїй роботі «Тускуланські рукописи» він використовує поняття «оброблення  ґрунту» у 
переносному значенні як оброблення людського розуму у процесі навчання і виховання. 

Взагалі культура – це поняття філософське, оскільки воно охоплює не тільки 
створені людиною матеріальні цінності, а й духовність та творчість. Так вважав М.Бахтін. 
На його думку, всяка культура (навіть естетична) базується на творчості [4]. 

У розгляді поняття «культура»  виділяють матеріальну і духовну культуру. Уся 
сфера матеріального виробництва і його результати, те, що задовольняє матеріальні 
потреби людей, відноситься до матеріальної культури. А духовна культура охоплює всю 
сферу людської свідомості і духовного виробництва [2]. 

 На наш погляд, уваги заслуговує дослідження Л.Волченко. В своїй концепції автор 
включає в культуру людини всі сфери її діяльності, все те, що характеризує суспільне 
життя людини, має безпосереднє відношення до культури і може відноситись до розряду 
культурних явищ [5]. 

Останні наукові дослідження етимології слова «культура» пропонують таке 
тлумачення цього поняття: «культура – культ світла», «естетична культура – переживання 
культу світла, що передбачає обов’язковий чуттєвий відгук людини на все, що 
відбувається у світі, який її оточує» [6]. 

В умовах відродження національної культури, розбудови національної системи 
виховання та освіти особливої ролі набуває естетичне виховання як засіб творення 
духовного світу людини, розуміння нею безперервності світобудови та їх розвиток у 
гармонії, красі та любові. Фундаментом естетичного виховання студентів, зауважує 
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І.Зязюн, має стати національна художньо-мистецька спадщина, розчищена від штучних 
намулів, спотворених впливів, не притаманних українському народові [7]. 

Б.Кубланов, В.Разумний, М.Каган, І.Зязюн, Н.Кіященко, Н.Лейзеров розглядали 
естетичне виховання як процес формування естетичних установок особистості, її 
ціннісних орієнтацій в естетичній області, почуттів, потреб і інтересів, ідеалів і смаків, 
критеріїв оцінки і принципів відношення до цих цінностей. 

На думку Л.Воловича під естетичним вихованням слід розуміти органічну 
сукупність послідовних і цілеспрямованих впливів на особистість, метою яких є її 
гармонійний, всебічний розвиток, формування у неї усього багатства естетичного 
відношення до життя, здатності насолоджуватися красою навколишньої дійсності, 
витворів мистецтва і активно створювати цю красу у творчій праці [8]. Отже, вироблені в 
процесі естетичного виховання смаки й ідеали активно впливають на світобачення, 
закріплюючи або руйнуючи певні погляди чи світобачення в цілому. 

Взагалі, естетичне виховання, як будь-яке інше виховання, становить систему, в 
якій взаємодіють засоби, форми й методи. 

Заслуговує уваги точка зору С.Кудрявцевої. «Метод, - пише вона, - фактично 
означає спосіб досягнення мети. Оскільки метою естетичного виховання є розвиток 
естетичної свідомості, естетичних почуттів, спонукання до естетичної діяльності, то, 
звичайно, методи естетичного виховання – це різні способи впливів на особистість, які 
найкраще розвивають і естетичну свідомість, і почуття, і поведінку людей у їх 
нерозривній єдності» [9]. С.Кудрявцева здійснює концептуальний підхід до естетичного 
виховання, котрий полягає в тому, що цей вид виховання розглядається як особистий 
прояв суспільної закономірності виховного впливу. Визначаються характерні для 
естетичного виховання методи: а) переконання; б) залучення до естетичної діяльності; в) 
організація виховної естетичної ситуації; г) стимулювання; д) самовиховання і 
самовдосконалення. 

Методи естетичного виховання реалізуються на практиці певними засобами. 
Такими засобами є, як зазначив В.Разумний, вся оточуюча людину дійсність: природа, 
багатопланове суспільне життя людини, перш за все, система його відношень з іншими 
людьми і продукти творчості, творчої діяльності «за законами краси», один з видів якої – 
мистецтво – спеціально орієнтований на задоволення естетичних потреб [10]. 

Отже, естетичне виховання – це педагогічна діяльність, спрямована на формування 
здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. Метою естететичного 
виховання є розвиток високого рівня естетичної культури особистості, її здатність до 
естетичного освоєння дійсності. 

Людство споконвіку мріяло про красу як вищу насолоду і прагнуло відтворити 
прекрасне у свому житті, осмислювало його суть, природу, соціальне і особистісне 
значення. Ще античні філософи (Сократ, Арістотель, Піфагор, Геракліт) над усе ставили 
красу людського тіла і душі, наголошуючи про  її значний вплив на фізичний і моральний 
розвиток. 

Естетична культура особистості характеризує рівень розвиненості естетичної 
свідомості, здатність і потребу естетично сприймати дійсність.  

Деякі дослідникіи (Л.Коган, Ю.Лукін, В.Скатерщіков, У.Суна та ін.) у поняття 
естетичної культури включають сукупність естетичних і художніх цінностей, засоби 
оволодіння ними, а також творчість по створенню нових цінностей. Дані автори 
визначають естетичну культуру як якісний стан і як процес естетичного освоєння 
дійсності, підкреслюють роль творчої діяльності, яка перетворює  особистість із об’єкта в 
суб’єкт культури.  

Такий підхід дає можливість розглядати естетичну культуру особистості як 
сукупність властивостей, які формуються у процесі активного освоєння морально-
естетичних і художніх цінностей суспільства. Ці властивості визначають естетичну 
свідомість і поведінку особистості та сприяють її естетичній творчості. 
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У працях таких дослідників, як І.Зязюн, Н.Миропольська, У.Суна, Л.Хлєбнікова 
поняття «естетична культура» трактується як «сукупність естетичних цінностей, які 
створюються і використовуються суспільством на конкретно-історичному етапі 
розвитку». В процесі опанування цих естетичних цінностей «людина змінюється, 
розвивається і стверджується в своїй чуттєвій небайдужості до природи, людей і до самої 
себе» [7]. 

Тобто естетична культура є важливим чинником виховання почуттів, у яких 
проявляється індивідуальне «я», що через переживання вводить індивіда в світ людської 
культури, відкриває перспективи розвитку власних потенцій. 

Слід зазначити, що естетична культура визначається системою взаємопов’язаних і 
взаємозумовлених елементів: суб’єкта і людської активності. Її цілісність конкретизується 
через механізм зв’зку елементів. Як справедливо зазначив М.Бахтін, функціональність 
естетичної культури полягає в тому, що вона «виступає основою творчості у системі 
цілісної людської діяльності» [4]. 

С.Гаткова наголошує, що «естетична культура становить соціально-психологічне 
явище, яке відображає сутність особистості й стимулює її творчу працю і суспільну 
активність» [11].  

Системний підхід дозволяє аналізувати естетичну культуру як невід’ємний 
компонент формування духовного світу особистості, її свободи. Виходячи з цього 
А.Файзулін вважає, що механізм функціонування естетичної культури можна представити 
у вигляді замкнутого кола: формування естетичного світобачення (знання, погляди) 
приводить до духовного збагачення особистості, що дозволяє виробити правильні цільові 
установки і основи естетичного світосприйняття, які  в свою чергу, сприяють формуванню 
наукового, по-справжньому філософського світобачення [12]. 

Слід зазначити, що питання естетичної культури особистості охоплюють різні 
аспекти життєдіяльності студента, виявляють себе у сфері навчання, праці, відпочинку, 
побуту, міжособистісних стосунків, творчої діяльності. 

Важливе місце у формуванні естетичної культури займає мистецтво. Його 
пізнавальні і виховні функції мають значний потенціал. 

Мистецтво відображає життя в його цілісності та загально-людській значущості, 
підвищує здатність бачити і чути прекрасне, розвиває асоціативне мислення, допомагає 
глибше зрозуміти себе і інших людей. Воно виступає формою культури, невід’ємною 
частиною життя людини та суспільства [1]. 

Експереиментальні дослідження (А.Семашко, У.Суна) показують, що естетичний 
чинник у житті студентів вищих навчальних закладів відіграє значну роль, що мистецтво 
виступає засобом соціалізації молоді. Для студентів особливо характерне прагнення до 
творчих видів діяльності, підвищена емоційність, цікавість до нових, гострих, часом 
екстраваґантних форм у мистецтві, інтерес до ліричної і фантастичної тематики, 
підвищена увага до видовищних об’єктів мистецтва. 

Проблема формування естетичної культури школярів і студентів засобами 
мистецтва, комплексом мистецтв розглядається у дослідженнях Л. Артемової, В.Бутенка, 
Л.Масол, С.Мельничука, Н.Миропольської, Г.Шевченка та ін. 

Отже, на підставі аналізу теоретичних джерел ми дійшли висновку, що естетична 
культура – це сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до 
естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потреба вносити прекрасне в 
оточуючий світ, оберігати природну красу. 

Таким чином, незважаючи на значний науковий доробок, проблема формування 
духовної  культури особистості, естетичного розвитку майбутніх учителів актуальна і 
потребує підвищеної уваги. Адже саме вища школа історично була створена не просто як 
культурне середовище, а й джерело народження вищих духовних цінностей, у тому числі 
й естетичних. Подальші дослідження слід спрямувати на розкриття педагогічних умов 
розвитку естетичної культури студентів. 
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РОЗВИТОК ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЯК ПІДҐРУНТЯ 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ 
Провідним шляхом формування особистості, її духовності є виховання на основі 

гуманістичних цінностей, що передбачає морально-психологічний розвиток особистості, 
переорієнтацію системи ціннісних орієнтацій з індивідуальних на загальнолюдські, 
усвідомлення власної гідності й цінності іншої людини. 

Проблема стану духовності суспільства, формування її у молоді була актуальною 
за всі часи існування цивілізації. Сьогодні, коли порушений баланс між матеріальним і 
духовним,  коли безупинне підкорення природи людиною, прагнення завоювати  Всесвіт 
призвели людину до бажання і підкоряти собі подібних, і жертвувати людяним у собі, 
питання формування гуманістичного світогляду у молоді стає наріжним для державної 
ідеології в цілому і для системи освіти зокрема. 

Провідним шляхом формування особистості, її духовності є виховання на основі 
гуманістичних цінностей, що передбачає морально-психологічний розвиток особистості, 
переорієнтацію системи ціннісних орієнтацій з індивідуальних на загальнолюдські, 
усвідомлення власної гідності й цінності іншої людини. 

Сьогодення потребує вивчення питань аксіології у вищій школі й формування 
професійної культури студента, підмурком якої повинна стати система ціннісних 
орієнтацій. Під ціннісними орієнтаціями ми розуміємо компонент світогляду особистості, 
який виражає пріоритети прагнення особистості щодо тих чи інших людських цінностей, 
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моральні орієнтири. Ціннісні орієнтації визначають здібності людини до самовизначення, 
самореалізації, рефлексії.  

Особливого значення аксіологічна освіта набуває у підготовці майбутніх лікарів. 
Вивчаючи ціннісну сферу сучасного студента-медика, ми погоджуємося з думкою 
відомого вітчизняного науковця М.В. Попова про наявність складного і суперечливого 
зв’язку «між системою соціальних цінностей і аксіологічним світом особистості» [1]. 
Додамо: сьогодні інколи можна зазначати надто слабкий зв'язок між соціальним і 
особистим, загальнолюдськими цінностями й ціннісними пріоритетами молодої людини. 

Посилення гуманістичної спрямованості діяльності вищої школи потребує 
«антропологічного виміру» [2] як суспільства в цілому, так і студентської громади 
зокрема. Особливо це стосується медичної освіти, адже об’єктом впливу медицини є 
безпосередньо сама людина. Гуманізм лікаря  співпадає з соціальною функцією медицини. 
Формуванню системи ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів має передувати діагностика 
аксіологічної обізнаності (необізнаності) студентів. Дослідження ціннісної сфери 
студентів дають змогу не тільки оцінювати рівень аксіологічної культури, ступінь 
сформованості тих чи інших ціннісних орієнтацій, але й коригувати морально-етичний 
розвиток особистості, передбачати певні результати та наслідки вивчення аксіологічних 
питань для формування ціннісної свідомості молодої людини. 

Проведене нами опитування студентів  I курсу Луганського державного медичного 
університету на предмет значущих для них цінностей дозволяє виокремити два 
найсуттєвіших моменти: 1) недостатній рівень знань з аксіологічних питань; 2) значний 
розрив між особистісними цінностями та соціальними і професійними цінностями. 
Студенти не чітко диференціюють матеріальні та духовні цінності, більшість з них не в 
змозі виокремити соціально-громадські та професійні цінності, не усвідомлюють 
специфічність професійних цінностей лікаря. У табл.1 наведене відсоткове 
співвідношення відповідей на завдання: «Назвіть значущі для вас цінності» (без надання 
переліку певних цінностей). 

Таблиця 1 
Цінність відсоток 

Дружба 24,2% 
Родина 21,4% 
Здоров’я 14,2% 
Кохання 11,4% 
Робота 7,1% 
Чесність 7,1% 
Навчання 4,2% 
Взаєморозуміння 2,4% 

 
Добро, гроші, держава, обов’язок, релігія, щастя, благородність, успіх, діти, повага 

оточуючих – по 1,4%. Такі цінності, як життя, милосердя, свобода, правда, обов’язок, 
повага до старших, відповідальність, людяність та інші значущі для суспільства цінності 
залишилися поза увагою першокурсників. Жоден з респондентів не назвав професійні 
цінності лікаря. Можна припустити, що це пов’язано, принаймні, з трьома особливостями 
світосприйняття сучасної молодої людини: 

•  студенти віддають перевагу цінностям, які значущі у міжособистісних стосунках, 
через вікові психологічні особливості; 

•  сучасні студенти недооцінюють значущість моральних категорій у лікарській 
діяльності через необізнаність у професії; 

•  зниження суспільно значимих цінностей через зростання індивідуалізму в 
суспільстві. 

Психологічні особливості  сприйняття світу студентською молоддю є абсолютно 
закономірними і до певного віку не повинні викликати тривогу у педагогів, соціологів, 
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психологів: поступова соціальна адаптація переорієнтує молоду людину на 
загальнолюдські, вічні цінності. 

Недооцінка моральних категорій у лікарській діяльності й незначущість 
професійних цінностей для студентів першокурсників піддаються корекції під час 
освітньо-виховного процесу за умов впровадження аксіологічного виховання і 
аксіологічного навчання. Оскільки зараз освітянами порушується питання «не лише про 
ціннісне виховання, а й ціннісне навчання, що має своїм кінцевим результатом не знання, 
а формування аксіологічного світогляду, який оперує ціннісними категоріями» [3], то 
аксіологічні питання повинні пронизувати всі навчальні дисципліни у медичному 
університеті: від соціально-гуманітарних до клінічних. 

Зростання індивідуалізму сучасної людини, який  є результатом соціально-
економічної і світоглядної кризи суспільства, стає найсерйознішою проблемою у 
вихованні духовності молоді. Індивідуалізм як ідеології покоління породжує негативні 
зразки поведінки, посилює негативні моральні  якості.  

Серед відповідей студентів на запитання про значущі для них цінності були й такі: 
«відсутність нахабства та хамства», «байдужість до слави та збагачення», «розвиток 
культури в країні», «здатність адекватно реагувати», «прагнення до прекрасного», 
«здатність приймати оптимальні рішення», що свідчить, по-перше, про неспроможність 
диференціювати цінності та не цінності (недостатній рівень аксіологічної культури), по-
друге, про мовленнєву неграмотність студентів-першокурсників, яка не дозволяє чітко і 
правильно формулювати свою думки. 

Про недостатній рівень аксіологічних знань і суперечності у розумінні ціннісної 
природи як медичної, так і гуманітарної освіти свідчать і відповіді першокурсників на 
запитання про цілі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Серед відповідей 
«формувати деонтологічну культуру майбутнього лікаря», «створювати умови для 
саморозкриття і самореалізації», «формувати гармонійно розвинуту особистості» 
зустрілись і такі: «формувати переконаності у власній елітарності та виключності», 
«формування переконаності у виключності професії лікаря». Причому подібні відповіді не 
були поодинокими. Отже, ціннісна сфера студентів- першокурсників потребує певної 
корекції, переорієнтації на дійсно гуманістичні, соціально значущі цінності. 

Серед причин недостатнього рівня аксіологічної обізнаності слід зазначити 
відсутність цілеспрямованої аксіологічної освіти у середній та вищій школі, невиконання 
своїх функцій МАС-медіа ані як інструментом державної політики, ані як транслятором 
культури, роз’єднаність виховних зусиль з боку сім’ ї та викладачів. 

Аксіологічні знання є ланкою у ланцюжку ціннісної сфери особистості, до якої 
також входять ціннісна свідомість та система ціннісних орієнтацій особистості. 
Відсутність чітких уявлень про цінності не дає змогу опановувати певні цінності, 
усвідомлювати їх і на цьому підґрунті будувати власну систему ціннісних орієнтацій. 
Поза сумнівом, студентство має свій власний духовний світ, певні ціннісні орієнтації, 
переконання. Проте слід зазначити, що сучасний студент потребує допомоги в опануванні 
певних аксіологічних знань, у формуванні необхідної для лікаря і громадянина стійкої 
системи ціннісних орієнтацій. Цікаво, що на запитання про причини ціннісної, 
світоглядної кризи сучасного українського суспільства третина респондентів відповіла: 
«Недостатня аксіологічна освіта у навчальних закладах», «невідповідність шкільної та 
вузівської освіти реаліям сьогодення».   

Студентство – резерв, потенціал суспільства у русі за гармонізацію й гуманізацію 
соціальних процесів. Визначальним чинником формування духовної культури майбутньої 
еліти, якою, безсумнівно, є сучасне студентство, повинно бути вузівське виховання. 
Можливості виховного впливу вищого начального закладу на особистість майбутнього 
фахівця криються у багатоаспектній аксіологічній освіті, яка має стати обов’язковою 
компонентою пізнавальної діяльності студентів.  
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ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 
ПОЗАШКІЛЛЯ 

У зв’язку з інноваційними процесами зростає кількість позашкільних навчально-
виховних закладів, а питання підготовки спеціальних кадрів до роботи в них залишається 
не розв’язаним. Відсутність спеціалізованої підготовки кадрів для системи позашкілля 
спричиняє той чинник, що в позашкільних установах художньо-естетичного напрямку 
працюють педагоги необізнані з особливостями організації художньо-педагогічної 
діяльності в позашкільних закладах освіти. 

Готовність студентів мистецьких спеціальностей до професійної педагогічної 
діяльності в позашкільних закладах є сукупністю якостей спеціаліста, що забезпечує 
організацію процесу художньо-естетичного виховання як цілісності, яка містить у собі 
художньо-педагогічну діяльність, спілкування та предметно-естетичне середовище. 

Мета статті – визначити сутність понять “показник”, “ рівень”, розробити 
показники та рівні готовності фахівців у галузі мистецтва до художньо-педагогічної 
діяльності в системі позішкілля. 

Структура готовності майбутнього педагога-позашкільника до професійної 
педагогічної діяльності традиційно базується на мотивах і детермінуючих потребах 
особистості, що визначають постановку цілей педагогічних дій, прагнень до творчої 
самореалізації, до надбань практичних умінь і навичок, серед яких також навички 
управління емоційним станом. 

Утруднення з визначенням основних критеріїв готовності випускників мистецьких 
спеціальностей становить той факт, що не відзначено жодного  навчального закладу, який 
би готував спеціалістів до художньо-педагогічної діяльності в системі позашкілля.  

Виділимо показники готовності до художньо-педагогічної діяльності студентів 
мистецьких факультетів у позашкільних закладах освіти художньо-естетичного напрямку. 
С.Ожегов у тлумачному словнику так роз’яснює термін “показник” – це “те, по чому 
можна судити про розвиток чи хід чогось” [1]. Аналіз літератури дозволяє зробити 
висновки, що показник є складовою частиною компонента, яка становить собою прояв 
одного з важливих боків певного явища, що дає можливість стверджувати про її наявність, 
відсутність або стан розвитку.  

Аналізуючи різні підходи до проблеми вибору показників оцінки готовності до 
професійної діяльності в різних соціокультурних галузях, виділимо наступні показники 
оцінки готовності майбутнього педагога-позашкільника до художньо-педагогічної 
діяльності. 

Про мотиваційно-ціннісну готовність можна судити за рівнем професійно-
педагогічної спрямованості, тобто ставлення особистості до майбутньої професії, 
зацікавленість нею, позитивний емоційний стан при роботі, прагнення до оволодіння 
знаннями, вміннями й навичками роботи в системі позашкілля. Таким чином, про 
сформованість мотиваційно-ціннісного компонента готовності можна судити за такими 
показниками: 
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-  інтерес до професійно-педагогічної діяльності педагога-позашкільника; 
- потреби в художньо-педагогічній діяльності; 
- рівень цілей, поставлених студентом в навчанні на художньо-педагогічній 

спеціальності (отримання диплому про закінчення ВНЗ; прагнення до спілкування з 
мистецтвом, творчої діяльності; прагнення до художньої діяльності з дітьми); 

- потреби в творчій самореалізації. 
Когнітивний компонент готовності становить собою певний обсяг знань, умінь та 

навичок роботи в системі позашкілля, які необхідні для реалізації завдань та функцій 
позашкільної художньо-естетичної освіти, що забезпечує високий рівень продуктивності 
художньо-педагогічної професійної діяльності в позашкільному закладі. Отже, про 
сформованість когнітивного компонента можна стверджувати проаналізувавши наступні 
показники: 

- сутність обізнаності про позашкільну  освіту: 
-  володіння знаннями, необхідними для здійснення художньо-педагогічної 

діяльності (ХПД) в системі позашкілля; 
- сформованість умінь та навичок, необхідних для організації ХПД в позашкільній 

освіті; 
- рівень сформованості навичок роботи з творами мистецтва. 
Поведінковий компонент готовності передбачає здатність майбутнього педагога-

позашкільника до художньої емпатії, співтворчості, співпраці, до рефлексії в педагогічній 
діяльності, до жвавого, емоційно-виразного викладання, до самоаналізу та контролю 
власної художньо-педагогічної діяльності. Ми вважаємо, що показниками поведінкової 
готовності є: 

- здатність до рефлексії в художньо-педагогічній діяльності; 
- здатність майбутнього педагога-позашкільника до самоконтролю; 
- здатність до професійної самооцінки в галузі позашкільної діяльності.  
Таким чином, ми зупинилися на одинадцяти показниках готовності до художньо-

педагогічної діяльності в позашкільній галузі, які найточніше відповідають обраним 
критеріям та демонструють сформованість готовності педагога-позашкільника. 

Виділені нами показники є ознаками сформованості компонентів готовності 
майбутніх фахівців у галузі мистецтва до художньо-педагогічної діяльності в системі 
позашкілля й дають можливість для визначення рівнів її розвитку в студентів мистецьких 
факультетів. Сутність “поняття “рівень” віддзеркалює якісну дискретність, структурність 
процесу розвитку “готовності” та є показником цілісності, системності цієї якості, ступеня 
її розвитку [2]. Поняття розвиток становить собою цілісну систему якісних змін у процесі 
вдосконалення особистості чи явища, які можна виділити в певні рівні розвитку. 
Досягнення більш високого рівня розвитку неможливе без попереднього осягнення 
нижчих.   

Ми вважаємо, що необхідно окреслити п’ять рівнів художньо-педагогічної 
готовності до роботи в галузі позашкільної додаткової освіти, а саме: високий, достатній, 
середній, критичний, низький.  

Високий рівень готовності до художньо-педагогічної діяльності в системі 
позашкілля притаманний студентам з високим творчим потенціалом, з високою життєвою 
активністю, з глибоким усвідомленням саморозвитку в процесі становлення професійного, 
творчого педагога-позашкільника. Проявляють цікавість до мистецтва як засобу розвитку 
своєї особистості та особистості іншого. Прагнуть до співтворчості в умовах 
максимального вираження кожним творчої індивідуальності. Студенти цього рівня 
володіють глибоким, усвідомленим, систематичним комплексом знань. Творчо ставляться 
до систематизації та професійності знань, наділені високою пізнавальною активністю. З 
захопленням  та науковим інтересом вивчають предмети психолого-педагогічного циклу, 
впевнені в необхідності опанування інформації про особливості організації художньо-
педагогічної діяльності в позашкільному закладі, про специфіку психолого-педагогічної 
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роботи в таких структурах. Ґрунтовні знання у галузі позашкільної педагогіки дають 
імпульси та формують потребу в їх практичній реалізації. 

Студенти мають високий рівень інтелектуального, емоційного, морального 
розвитку. Їх характеризують такі якості, як оригінальне творче мислення, незалежність 
висловлювань, наполегливість у доведенні власної точки зору, глибина суджень. 
Самостійно ставлять та вирішують художньо-педагогічні задачі з використанням 
інтерактивних технологій. Мотиваційна сфера таких студентів характеризується високою 
потребою в професійній художньо-педагогічній діяльності; в досягненні успіху в 
професійній діяльності. Впевнені в тому, що випускників мистецьких факультетів 
необхідно готувати до художньо-педагогічної діяльності в системі позашкілля, 
погоджуючись з тим, що більшість з них працевлаштовується в позашкільних закладах 
освіти. Вільно розв’язують різного роду творчі завдання, проявляючи свою оригінальність 
та неповторність. Створюють проблемні ситуації творчого характеру, для вирішення яких 
застосовують та відкривають власні  інноваційні пізнавальні засоби, відповідально 
обирають способи самореалізації та форми самовдосконалення в галузі позашкільної 
освіти. Їх форми та методи роботи ґрунтуються на співтворчості, співавторстві, 
принципах гуманізму, діалогічності, індивідуалізації навчання та виховання. Для 
студентів цього рівня характерне досконале володіння навичками педагогічного 
керівництва творчим процесом; практичними навичками та вміннями в галузі художньо-
творчої діяльності; педагогічними та художніми вміннями; художньо-педагогічного 
спілкування. Самостійно виконують творчі завдання на високому рівні. Володіють 
методикою ведення заняття та виховного заходу в позашкільному закладі художньо-
естетичного напрямку. Розвинута потреба у постійній самостійній творчій діяльності. 

Високий рівень рефлексії на художній продукт виражений в здібності оцінити 
художній продукт. Студенти спроможні адекватно оцінювати свою педагогічну та творчу 
діяльність, свої вчинки, стан та самостійно виявляти прогалини й легалізувати їх. 
Розвинута педагогічна рефлексія, емпатія, прагнуть до самопізнання, самореалізації та 
самовираження. 

Достатній рівень готовності до художньо-педагогічної діяльності можна 
визначити в студентів, які позитивно настроєні на оволодіння навичками художньо-
педагогічної діяльності в галузі позашкільної освіти. Свідомим ставленням до художньо-
творчої діяльності, позитивно відносяться до змін у соціокультурному середовищі та в 
собі. Ці студенти окреслили для себе цілі навчання на даній спеціальності й перспективні 
напрямки художньо-педагогічної діяльності в системі позашкілля. Вони усвідомлюють 
власні потреби в творчій самореалізації, в організації художньо-педагогічної діяльності. 
Вони в достатній мірі володіють знаннями, необхідними для здійснення художньо-творчої 
діяльності в позашкільних закладах, способами моделювання художньо-педагогічних 
ситуацій, вчинків, змісту навчального матеріалу, та не завжди відповідально ставляться до 
практичної перетворювальної діяльності на ґрунті власного творчого потенціалу. Загалом 
володіють методикою викладання мистецтва в позашкільному закладі. 

Студенти достатнього рівня активно включаються в художньо-творчу та 
педагогічну діяльність, застосовуючи своє рефлексивне мислення, але їм не вистачає 
самостійності в здійсненні художньо-педагогічного процесу, в результаті чого вони 
вимагають певного керівництва з боку викладача. З незначною допомогою викладача 
можуть визначити форми самопізнання та способи самореалізації, але характеризуються 
відсутністю постійної системи самоконтролю в ході організації художньо-педагогічної 
діяльності в позашкільних закладах. Студенти цього рівня володіють розвиненим 
інтелектом, вміють примінити інтелектуально-культурну інформацію для успішної 
самореалізації в галузі позашкілля. Вони активно включаються в науково-дослідницьку 
діяльність, з інтересом пишуть курсові, дослідницькі, творчі роботи з проблем розвитку 
позашкільної освіти, але вимагають незначних підказок викладача. 
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Студенти, що відносяться до достатнього рівня здатні до рефлексії в художньо-
педагогічній діяльності, до “вживання” в різні ролі (легко вживаються в роль учнів), 
усвідомлюють важливість самоконтролю та самооцінки себе як фахівця та своєї 
діяльності, спроможні вибудувати власний спосіб життєдіяльності. 

Середній рівень характеризується тим, що в студентів сформований інтерес до 
проблем позашкільної педагогіки та діяльності художника-педагога в галузі позашкілля. 
Наявний інтерес до мистецтва як засобу впливу на інших. Володіють високим рівнем 
пізнавальної активності. Усвідомлюють професійні мотиви майбутньої діяльності. 
Потреба реалізації своїх знань носить ситуативний характер і вимагає стимулювання. 
Володіють систематизованими знаннями з ряду тем з позашкільної педагогіки, 
усвідомлюючи їх значимість у процесі майбутньої художньо-педагогічної діяльності. 
Знають особливості, форми, методи роботи в позашкільному навчально-виховному 
закладі, але ці знання не досить глибокі й неусвідомлені. Характерні неглибокі знання з 
методики викладання мистецьких дисциплін. Легко втягуються в розв’язання художньо-
творчих задач, але стикаються з певними труднощами. Не завжди чітко формулюють мету 
поставленого творчого завдання. Оволоділи недостатньо високим рівнем педагогічних та 
художніх умінь. Постійно покладаються на авторитет педагога чи товариша.  Наявні 
часткові навички педагогічного керівництва художньо-творчим процесом. Не володіють 
повним арсеналом форм роботи в системі позашкілля. Частково реалізують свій творчий 
потенціал. 

Цей рівень характеризується відносною самостійністю студента ставити та 
розв’язувати художньо-педагогічні задачі. Студенти середнього рівня готовності 
починають активно оцінювати власні здібності до художньо-педагогічної та особистісної 
діяльності. Процес та результати діяльності оцінюють не завжди адекватно, але постійно 
прагнуть до з’ясування причин недоліків. Формується готовність до рефлексії. Прагнуть 
до вдосконалення знань, умінь та навичок в галузі позашкільної педагогіки. Намагаються 
самостійно вирішувати художньо-педагогічні ситуації, хоча не завжди вірно. Наділені 
адекватним рівнем самооцінки. 

Критичний рівень готовності до художньо-педагогічної діяльності в позашкільній 
галузі освіти характерний для студентів, які нечітко окреслили своє ставлення до 
художньо-педагогічної роботи в позашкільному художньо-естетичному закладі освіти. 
Володіють низьким рівнем мотивації та рефлексивної діяльності, що створює нестабільне 
ставлення студентів до якісних змін у художньо-творчій діяльності, в процесі 
самопізнання, особистісного саморозвитку. Ці студенти негативно ставляться до 
напруженої роботи по самовдосконаленню. Рідко вирішують проблеми самостійно, в 
основному чекають на допомогу викладача, або друзів. Низький рівень комунікативної 
культури, важко включаються в діалог. Частіше виступають в ролі пасивного 
спостерігача. Не можуть обґрунтувати свою точку зору, легко піддаються впливові. 
Володіють знаннями у галузі позашкільної педагогіки в незначній мірі, не знають 
особливостей організації роботи в системі позашкілля. Предмети психолого-педагогічного 
циклу засвоєні дуже слабо. Недостатньо розвинені навички та вміння в організації 
художньо-творчого процесу, в галузі педагогічної діяльності в позашкільних закладах 
освіти. Здібності до творчої діяльності носять ситуативний характер і вимагають 
обов’язкової керованості викладачем. Навички до керівництва творчим процесом відсутні.  

Здатні до рефлексії в художньо-педагогічній діяльності, але до цього їх  повинен 
підштовхнути викладач. Мотивація успіху носить ситуативний характер, часто переважає 
страх невдачі. Пізнавальні інтереси розвинені дуже низько, рідко цікавляться інформацією 
в галузі своєї майбутньої професії. Цій групі студентів важко визначитися з формами 
самореалізації в художньо-творчому процесі. Інтерес до творчої діяльності, розумової 
праці незначний, якщо проявляється, то безпосередньо повинен бути керований з боку 
викладача. Здатні до самооцінки та самоаналізу, але не завжди можуть адекватно оцінити 



 364 

свої вчинки, себе та свою професійну діяльність у системі позашкільної художньо-
естетичної освіти. 

Низький рівень готовності до художньо-педагогічної діяльності відзначається 
наявністю в студентів загальних уявлень про діяльність педагога-позашкільника, 
позашкільну педагогіку загалом. Відсутній взаємозв’язок між інтересом до педагогіки та 
мистецтва. Обізнаність в дисциплінах психолого-педагогічного циклу поверхова. Знання 
про художньо-педагогічну діяльність в системі позашкілля носять ситуативний характер. 
Знання у галузі позашкільної педагогіки несистематизовані, неповні, слабкі. Студенти не 
розуміють їх значимості в подальшій роботі. Невідповідально ставляться до освоєння 
нової науково-культурної інформації. Характер засвоєння інформації відтворювальний. 
Навички педагогічного керівництва творчим процесом у системі позашкілля відсутні. 
Часткове володіння навичками та вміннями в практичній педагогічній діяльності. 
Знаннями з методики викладання мистецьких дисциплін володіють на низькому рівні, 
тому й стикаються з труднощами в організації практичної роботи, спрямованої на 
розвиток навичок художньо-педагогічної діяльності в системі позашкілля. Стикаються зі 
складностями при розв’язанні художньо-педагогічних ситуацій. Вони не уявляють 
особливості роботи в позашкільному закладі з різновіковим дитячим колективом, 
стверджують, що всі складності вирішаться в процесі практичної діяльності в системі 
позашкілля. Володіють низьким рівнем інтелектуального розвитку та педагогічної 
культури. 

Для студентів цього рівня характерні  такі риси, як пасивність, замкнутість, 
низький рівень комунікативної культури, самостійності. Потреба в художньо-педагогічній 
діяльності відсутня, повністю заперечують необхідність підготовки до художньо-
педагогічної діяльності в позашкільних загальноосвітніх закладах. Присутні постійні 
страхи про невдачу, мотивація успіху відсутня. Студенти стикаються з утрудненнями 
самостійного вирішення художньо-педагогічних задач, копіюють зразки, не враховуючи 
власної ситуації. 

Студенти даної групи не володіють системою самоконтролю та самооцінки себе та 
власної художньо-педагогічної діяльності. Оцінити та проаналізувати власні дії не 
можуть. Занижена самооцінка. Здатність до художньо-педагогічної рефлексії не 
розвинута. Відсутня ініціативність, прагнення до творчої самореалізації, емпатії тощо. 

Таким чином, перспективним є питання підготовки кадрів у галузі мистецтва до 
художньо-педагогічної діяльності в позашкільних закладах освіти. На нашу думку, 
доцільним є введення спецкурсу “Педагогіка позашкільних закладів освіти” для студентів 
мистецьких факультетів.  
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КРИЗИСЫ ВОЗРАСТА КАК АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В статті були розглянути особливості механізму виникнення вікових кризисів та 

періодизації розвитку з точки зору вітчизняної та західної шкіл. Було виявлено, що 
найменш вивченим э кризи середнього віку. Пропонується вікові особливості людини 
розглядати у системі онтогенезу, який бере до уваги період життя, життєвий цикл та 
життєвий шлях. 
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Постановка проблемы. Несмотря на развитие традиционного раздела психологии – 
психологии личности, все отрасли практической психологии обязательно касаются тех 
или иных ее аспектов. Личность чаще всего определяют как человека в совокупности его 
социально приобретенных на жизненном пути качеств . Основными линиями развития 
человека является фи логенез – развитие вида, включающего всю биологическую 
эволюцию, онтогенез – индивидуальное развитие человека, начинающееся с момента 
зачатия и завершающееся концом жизни, антропогенез – развитие человека во всех его 
аспектах, в том числе и культурном и микрогенез – актуальный генез, наиболее короткая 
временная дистанция, охватывающая «возрастной» период, в течение которого протекают 
краткосрочные психические процессы.  

Для возрастного психолога, исследующего возрастные особенности, важно 
выяснить механизм преобразования микрогенеза в онтогенез, т.е. понять, каковы 
психологические условия появления тех или иных психологических новообразований у 
людей одного и того же возраста, профессии, социальной принадлежности и т.д. Для этого 
было предложено разделять развитие человека по типам. Так, преформированный тип – 
это такой тип, когда в самом начале заданы, закреплены, зафиксированы те стадии, 
которые организм пройдет, так и тот конечный результат, которого он достигнет. 
Непреформированный тип развития – развитие непредопределенное заранее. Это 
наиболее распространенный тип развития.  На  рубеже возрастов между относительно 
спокойно протекающими периодами эволюционных изменений психики и поведения 
человека возникают, так называемые, возрастные кризисы, которые являются движущими 
силами развития.  

Возрастные кризисы – это особые, относительно непродолжительные по времени 
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями. Это 
нормативные процессы необходимые для нормального, поступательного хода 
психологического развития. Возникая при переходе человека от одной возрастной 
ступени к другой, они связаны с системными преобразованиями личности в сфере  
социальных отношений, деятельности и сознания. В соответствии с этапами возрастного 
развития выделяют кризисы детства (новорожденности, одного года, трех лет, семи лет), 
кризисы подросткового и юношеского возраста, кризисы взрослости (молодости, 
зрелости, пожилого возраста) и старости. Наиболее противоречивый и наименее 
изученный объект психологического анализа в возрастной психологии - кризисы 
взрослости. 

Обычно возрастной кризис объясняют противоречиями, появляющимися в 
определенный период жизни человека, когда новые зарождающиеся представления 
начинают являться антагонистическими по отношению к прежним (образу жизни, 
взаимоотношениям с людьми). В результате  появляется смутное, а со временем  все более 
сильное недовольство собой, своим положением и жизнью в целом, при этом нарастает 
желание что-то изменить. 

Как правило, кризису сопутствуют сильные переживания. Они заставляют человека 
иначе взглянуть на себя и на свою жизнь, пересмотреть прежние планы и представления. 
«Человек порой начинает ценить то, что ранее казалось невозможным, или наоборот 
отказывается от чего-то, что только вчера составляло смысл его жизни, начинает совсем 
по-другому относиться к себе и к другим». В процессе переживания кризиса совершается 
перестройка личности – внутренний мир переходит в психологическое соответствие с 
новым жизненным периодом .  

Дается это очень нелегко. Кризис редко обходится без депрессии, отчаяния, тоски; 
временами человек чувствует апатию; может накатывать ощущение бессмысленности 
жизни и собственного существования. Иногда возникает полный душевный хаос.  
Следствием происходящих изменений является то, что человек систематически 
оказывается в ситуациях неопределенности и выбора, его карьера и жизненный путь в 
целом интенсивно наполняется стрессовыми событиями и противоречиями.  
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Р. А. Ахмеров установил, что переходный период в жизни человека от 35 до 45 
часто сопровождается индивидуальным биографическим кризисом личности. В результате 
этого деформируется субъективная картина жизненного пути личности, что проявляется в 
событийном содержании личного прошлого, настоящего и будущего в ее структуре. По 
мнению исследователя, именно наличие указанных деформаций является причиной 
переживания кризиса в среднем возрасте [1,  29-33] 

Большой вклад в разработку проблемы жизненной перспективы в период кризиса 
середины жизни в контексте представлений времени жизни в целом внесли работы О.В. 
Хухлаевой. По результатам наблюдения людей среднего возраста она делает вывод, что у 
человека, переживающего кризис, проявляется устремленность в прошлое. Автор 
отмечает , что в переживаниях, сопровождающих кризис середины жизни, особое место 
занимает «тревога в отношении своего будущего, которая зачастую маскируется тревогой 
за детей и даже страну в целом ». [14,  103-104] 

По ее мнению, важным фактором, способствующим успешному разрешению 
кризиса середины жизни, является также способность поддерживать баланс между 
устремленностью в будущее и жизнью в настоящем, то есть выстраивать гармоничную 
жизненную перспективу[ 15, 108]. 

Но человек должен знать, что происходящее с ним не является признаком его 
слабости, неполноценности и тому подобное. И если не бежать от собственных 
переживаний, не заглушать их, не отвергать, а довести кризисную перестройку до конца, 
то пережитые переживания обогатят личность, сделают ее более мудрой и зрелой, так как 
кризис – это своеобразный творческий процесс обновления самосознания и понимания 
мира. Особенно это важно при прохождении человеком кризиса середины жизни, 
дающего человеку шанс измениться, приблизиться к самому себе.  В.С. Герасимовой, В.А. 
Авериной, А.А. Деркача, М.В. Гомезо, утверждают исходя из своих наблюдений, что 
одной из основных особенностей кризиса середины жизни является ощущение человеком 
в возрасте 35-45 лет пустоты и бессмысленности жизни [ 6; 7; 9; 15] .  

Таким образом, кроме нескольких лонгитюдных исследований существует 
относительно мало надежных данных о том, как изменяются люди в течение всей жизни. 
Однако из исследований явствует,  что особенности ценностно-смысловой сферы 
человека среднего возраста имеют большое значение в переживании кризиса середины 
жизни.  

Основной причиной такого недостатка является лишь относительно недавнее 
признание того факта, что взрослые люди тоже «растут». К. Г. Юнг одним из первых 
обратил внимание на вторую половину жизни, когда человек оказывается перед 
необходимостью найти и оправдать смысл своего существования.  В настоящее время 
немногие психологи предлагают модели развития, охватывающие весь период жизни 
человека.  

Поскольку человек живет в постоянно меняющемся природном и социальном 
(социально-экологическом) мире, изучение возрастных особенностей психологических 
процессов в онтогенезе и кризисных периодов является всегда насущной и актуальной 
задачей современного психолога.  

Целью работы являлось выделение научных положений и представлений о 
возрастных кризисах развития личности с точки зрения механизмов их возникновения, 
полноты изученности  проблемы, возможностей дальнейшего исследования. 

Анализ литературы. Экспериментальные исследования кризисов возрастного 
развития в психологии велись в нескольких научных школах. Одной из таких школ 
является отечественная школа, продолжающая традиции культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского, идеи которой уточнялись и развивались в работах Д.Б. Эльконина, 
Л.И.Божович, Т.В. Гуськовой, Л.С. Славиной, Г.В. Драгуновой, В.И. Слободчикова и др. 

В школе Л.С. Выготского возрастные кризисы трактовались через 
интерпсихологические общности, которые осмысливались как живые органы психических 
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способностей, как каналы, связывающие человека с теми пластами культуры, в которых 
данные способности опредмечены. При не попадании человека в определенную общность 
или выпадения из нее, у него «не складывается или оказывается травмированным какой-то 
орган, связующий его с миром людей, с культурой, а потому не развиваются и 
соответствующие способности, развитие которых и обеспечиваются через данный канал» 
[ 5]. 

Наиболее подробно в рамках культурно-исторической концепции был изучен 
детский возраст. Исследователи показали, что движущими силами психологического 
развития являются все виды детской деятельности, общественные по своему 
происхождению, содержанию и форме, так как ребенок с момента рождения и с первых 
стадий своего развития является общественным существом. Присвоение же ребенком 
достижений человеческой культуры всегда носит деятельный характер: ребенок не 
пассивен в этом процессе, не приспосабливается к условиям своей жизни, а выступает как 
активный субъект их преобразования. 

Существуют две принципиальные позиции в понимании кризиса психического 
развития в детстве: 

1. По Л.С. Выготскому, возрастной кризис – норма онтогенеза, особый период 
преобразования социальной ситуации развития, когда новообразование предшествующего 
периода разрушает старую социальную ситуацию развития и провоцирует образование 
новой.  

2. По А.Н. Леонтьеву, кризис – это свидетельство не совершившегося 
своевременно перехода ребенка в новую систему отношений, который состоит в смене 
ведущей деятельности. 

Д.Б. Эльконин идет дальше и старается объединить эти концепции. Он делит 
психику на сферы – мотивационно-потребностную и операционально-техническую, 
устанавливает закон чередования, который присутствует как норма онтогенеза и 
обозначает две группы деятельности ребенка. В его системе первая группа  составляет 
коммуникативные виды деятельности, характеризующиеся генетически разными формами 
общения, в основе которых лежат отношения в системе «ребенок – общественный 
взрослый».  Вторая группа принадлежит к предметным видам деятельности, относящимся 
к генетически разным формам предметной деятельности и опирающимся на отношения в 
системе «ребенок – общественный предмет». Виды деятельности этих групп имеют 
чередование периодичности в своем проявлении: за деятельностью одного типа, 
ориентации в системе отношений, следует деятельность другого типа, в которой 
происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими 
двумя типами ориентации возникают противоречия, они и становятся причиной развития. 
Переломными точками, отделяющими один возраст от другого, Д.Б. Эльконин называл 
кризисами: так, 3 года и 11 лет кризисы отношений, вслед за которыми возникает 
ориентация в отношениях; 1 год и 7 лет – кризисы мировоззрения, которые открывают 
ориентацию ребенка в мир вещей. 

В рамках культурно-исторической теории возрастной кризис состоит в 
преобразовании социальной ситуации развития. При котором старая социальная ситуация 
развития разрушается, а на ее месте, строится новая. При этом Л.С.Выготский выдвинул 
идею о наличии в возрастном кризисе ряд фаз и этапов: 

– предкритическая фаза – открытие идеальной формы следующего возраста; 
– собственно критическая фаза – мифологизация новой идеальной формы, 

конфликт между желаемым и возможным, рефлексия внутренних ограничителей искомой 
взрослости;  

– посткритическая фаза – дифференциация отношения к себе, формирования 
мотивации, дальнейшего возрастного развития мировоззрения, которые открывают 
ребенку ориентацию в мире вещей [  5  ] .    
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Уместно рассмотреть точку зрения С.Л. Рубинштейна, который показал, что 
начиная с юности «… жизненный путь человека подлежит не только возрастной, но и 
личностной периодизации…» [10, 176] .  Подтверждением чему является подход 
В.И.Слободчикова. 

В изучение периодизации кризисов, который им был предложен  в 80-е годы ХХ 
века, В.И. Слобдчиков опирается  на идею становления в психическом развитии особого 
личностного образования – «более широкого внутреннего мира». Причиной изменения 
внутреннего мира человека он считает событие, которое при развитии дает новую форму 
субъективности. Механизмом обретения нового внутреннего мира В.И. Слободчиков 
называет изменение форм взаимодействия, когда события (бытие вместе с взрослыми и 
обособления от них) реализуются в «самобытность», путем отождествления с ними. 
Соответственно сам ход развития кризиса в таком случае состоит в возникновении, 
преобразовании и смене одних форм совместимости (единства, события) с другими 
формами – более сложными и более высокого уровня развития. Собственно говоря, «во 
встрече пластичной органичности и действенной программы, в событии одного человека с 
другими и происходит обретение все большей свободы от своей незаданности и все 
большей свободы для своей собственной определенности и укорененности в человеческом 
сообществе» [13, 16  ]. 

В зарубежной психологии  приняты иные подходы к пониманию возрастных 
кризисов. Так, по Э. Эриксону, в процессе онтогенеза кризис может возникнуть между 
благоприятным и неблагоприятным направлением развития человека, когда  происходит 
синхронизация развития под воздействием среды.  

В современных зарубежных исследованиях (А. Каспи, Р. Хавигурст, П. Хейманс и 
др.) проблемы возрастного развития широко изучаются в контексте «жизненных задач» 
человека, т.е. личность изучается в контексте ситуаций, которые потенциально могут 
стать критическими . 

Наиболее жестко явление периодизации было сформулировано Э, Эриксоном; 
периодизация – это эпигенетический ансамбль, в котором одновременно соприсутствуют 
все возраста. Так, складывающиеся в детстве базисное доверие, открытость миру, 
самостоятельность, инициативность и все прочие основные направления развития заново 
подтверждаются при освоении человеком каждой следующей новой общности и новой 
деятельности. 

Учитывая понятие периодизации с точки зрения теории Л.С. Выготского, как карты 
человеческих общностей [ 10,  40 ] В.И. Слободчиков выделяет периоды реализации 
самобытности и кризисы развития: [11, 42] 

– кризис новорожденности (3,5–7,0 мес.),  
– кризис раннего детства (2,5–3,5 года),  
– кризис отрочества (11,0 –14.0 лет),  
– кризис молодости (27,0–33,0 лет)  
_ кризис зрелости (55.0 л _ 65.0 лет) [11, 42] 
Как видно из данной классификации, наименее изученными являются кризисы 

среднего возраста.  
Вхождение в новую общность на каждой ступени развития В.И. Слободчиков 

рассматривал как новое рождение, сопровождающиеся сдвигом, качественным 
преобразованием в системе отношений с миром, с людьми и собой, внутри которой 
протекал предыдущий этап развития субъекта. Поэтому период вхождения в новую 
общность и назван кризисом рождения, который обусловлен внутренней логикой развития 
самого субъекта человеческий отношений, принципиальной сменой режима 
индивидуальной жизни. Вызревание новой способности делает человека потенциально 
способным к вхождению в новую общность. Разрыв, противоречие между наличной, 
сложившейся форм совместной деятельности, и потенциальной возможностью нового, 
более высокого уровня, создают явления кризиса. Последовательность ступеней – это 
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смена режима индивидуальной жизни: в кризисах рождения – как кризис 
самоидентичности («так жить нельзя») и поиск новых форм « событийности» на стадиях 
принятия, в кризисах развития – как кризис «событийности» (« хочу быть, как ты и не 
могу стать, как ты «) и поиск новых путей самоопределения, « самобытности» ( на стадиях 
освоения). [11, 47] 

Кризис рождения – это всегда кризис самости в ее конкретной, деятельно 
освоенной определенности и ожидании, поиск новых форм событийности [11, 45]. 
Присутствие предельно высшего свойства, первоначально нерасчлененного, объясняет тот 
факт, что внутри более простой формы общности могут вызревать способности к 
освоению другой более сложной общности.  Начало каждой новой ступени – это всегда 
новое потенциально возможное рождение в новую форму жизни, не отменяющую 
прожитую ступень, а объемлющую и сохраняющую ее достижения. Последовательность 
ступеней – это смена режима индивидуальной жизни, которая включает: 

–  кризисы рождения как кризис самоидентичности («так жить нельзя»); 
–  поиск новых форм «событийности» (на стадии принятия); 
–  кризисы развития как кризис «событийности («хочу быть, как ты»); 
–  поиск новых способов самоопределения, «самобытности» (на стадиях освоения). 
Психологическое содержание кризисов развития состоит в перестройке смысловых 

структур сознания и переориентации на новые жизненные задачи, ведущие к смене 
характера деятельности и взаимоотношений, дальнейшему становлению личности.   

На современном этапе развития возрастной психологии принято возрастной кризис 
описывать как особенности развития в координатах «пространство жизни – время жизни» 
(«время жизни») т.е. пространство жизни описывается как временной интервал между 
рождением и смертью. Однако рассмотрение возрастного кризиса в рамках онтогенеза 
требует учета разворачивания событий и в других системах координат, таких как «цикл 
жизни» (пространство – цикл жизни) и «жизненный путь» (пространство жизненного пути 
– ситуации).  

Действительно, описание циклов в онтогенезе человека предполагает циклические 
изменения биохимических, физиологических, гуморальных, гормональных процессов, 
которые, несомненно, влияют на проявления психологических особенностей возрастных 
кризисов во всех возрастах.  

Координата «жизненный путь» учитывает социологическое, психологическое и 
историческое развитие и способна расшифровать психологическое содержание кризисов, 
когда та или иная ситуация на жизненном пути человека способна перестроить смысловые 
структуры сознания и переориентации его на новее жизненные задачи, ведущие к смене 
характера деятельности и взаимоотношений, дальнейшему становлению личности. Можно 
предположить, что для начала кризиса толчком является какая-либо ситуация, 
выступающая как стимул, но сам процесс прохождения кризиса, согласно исследованию 
Р.А.Ахмерова, О.В. Хухлаевой и данных статьи С.Д. Максименко [ 8, 1-2], зависит от 
особенностей личности.  

По-видимому, исследование среднего возраста жизни человека в рамках 
представлений и идей Л.С. Выготского, а также описания кризиса в трехмерном 
представлении, могут расширить наши знания об этом периоде жизни человека.  

Таким образом, поскольку в возрастной психологии принято описывать 
индивидуальное развитие в целом (онтогенез), возрастные особенности человека нужно 
мыслить мерками онтогенеза и рассматривать кризисы возраста в более сложной системе 
отсчета  – трехмерной, в которой должны учитываться: время жизни, жизненный цикл, 
жизненный путь [11].  

Выводы.  Рассмотрение особенностей механизмов возникновения возрастных 
кризисов показало, что существуют два подхода, объясняющих кризис возраста и 
периодизацию развития – культурно-исторический (школа Л.С. Выготского) и 
эпигенетическая теория Э. Эриксона. Большой вклад в теорию кризиса среднего возраста 
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сделали работы:  В.И. Слободчикова, Р.А. Ахмерова, О.В. Хухлаева.  Показано, что  в 
психологической науке целый ряд работ посвящен рассмотрению указанной 
проблематики, в то же время ощущается нехватка интегрированной концепции по данной 
проблемной области, способной системно описать спицифику кризиса середины жизни.  
Для оптимизации исследований предлагается возрастные особенности человека мыслить 
мерками онтогенеза – время жизни, цикл жизни, жизненный путь. 
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Розділ VI     ПСИХОЛОГІЯ 
 
 
УДК 159.956 Зайцева Н.А. 
 

МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА MMPI ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

У даній статті приводиться огляд основних профорієнтаційних методик, 
зокрема, особистісних багатомірних опитувальників. 

Процесс получения высшего образования является важным этапом в развитии 
личности студента. При этом особенного внимания заслуживает соответствие выбранной 
специальности психическим особенностям индивида: профессиональным склонностям, 
интересам, способностям, мотивационной направленности личности. В связи с этим, для 
гармоничного и творческого развития личности важен правильный выбор профессии еще 
на стадии обучения старшего школьника – абитуриента. Существенную помощь в 
процессе выбора профессии может оказать профориентационная консультация. Важную 
роль в процессе профориентации играет психологическое профориентационное 
тестирование, позволяющее оценить интересы, склонности, способности человека и их 
соответствие требованиям определенной профессиональной деятельности. 

Следует отметить усилившуюся в последнее время тенденцию роста процента 
студентов, желающих получить второе высшее образование в процессе получения 
базового образования. При этом подобная ситуация не всегда связана с требованиями 
рынка труда, немаловажным является наличие выбора первой специальности, не 
соответствующего склонностям и способностям учащегося, и компенсацией этого выбора 
получением второго высшего образования. В связи с этим возникает задача выявления 
психологических свойств личности, обуславливающих подобную тенденцию в 
студенческой среде. 

Следует отметить, что существенное значение в практике профконсультации имеет 
диагностика познавательных интересов "Карта интересов" А.Е. Голомшток - часто 
применяемый психологами опросник для диагностики профессиональных интересов [2]. 
На успешность профессионального обучения оказывает существенное влияние адекватная 
и сформированная мотивация выбора профессиональной деятельности. Для выявления 
мотивов выбора профессии и профессиональной направленности личности в 
профконсультации используют преимущественно дифференциально-диагностический 
опросник Е.А. Климова. [4]. Для аналогичных целей может быть предложена методика 
"Сфера профессиональных предпочтений" Йовайши, где состав типов несколько изменен 
и дополнен [7]. В подходе Дж. Холланда представлена взаимосвязь типа личности и 
сферы профессиональной деятельности [5]. Автор выделяет шесть психологических типов 
личности: реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный 
(стандартный), предприимчивый, артистический. Каждому из выделенных типов 
соответствуют профессии, в которых, согласно Дж. Холланду, человек может достичь 
наибольших успехов. 

Особое место в процессе профориентации занимают личностные многомерные 
опросники: многофакторное исследование личности по Кеттеллу и профориентационная 
версия MMPI. Последний тест-опросник в адаптации Л.Н. Собчик [8] - СМИЛ – 
"Стандартизированный многофакторный метод изучения личности". MMPI позволяет 
оценить мотивационную направленность личности, когнитивный стиль, ведущие 
потребности, а также количественные и качественные характеристики устойчивых 
профессиональных свойств. Личностные многомерные опросники, используемые в 
профориентационном тестировании, отличаются большим количеством вопросов и 
продолжительной процедурой тестирования [1, 9]. Например, опросник MMPI включает в 
себя 566 вопросов, при этом время тестирования занимает 50-80 минут. Объем опросника 
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может существенно влиять на достоверность результатов тестирования, поскольку 
длительная процедура способствует снижению внимания, утомлению и, как следствие, – 
небрежному или невнимательному отношению к прохождению теста. Следует отметить, 
что подобные опросники имеют достаточно сложный алгоритм обработки результатов, 
занимающий длительное время даже при достаточной подготовке психолога [3].  

В связи с изложенным, целью работы явился анализ профессиональных 
склонностей с помощью модифицированной версии теста MMPI (МОДУС). Модификация 
MMPI заключалась в сокращении пунктов теста и ограничении результатов 
профессиональными склонностями. Решение подобной задачи возможно при 
использовании современных компьютерных технологий, позволяющих значительно 
сократить время обработки результатов тестирования.  Модифицированная версия 
тестирования названа «МОДУС» – модифицированный опросник уровня склонностей к 
различным видам деятельности. МОДУС состоит из 121 вопроса, что позволяет сократить 
время тестирования до 15-20 мин. Вопросы МОДУС объединены в шкалы: оценочные - 
характеризуют недостоверность ответов испытуемого, основные - оценивают личностные 
особенности и профессиональные склонности [8]. Для сокращения теста проведен анализ 
пунктов теста, выделены группы вопросов, относящихся только к одной шкале или 
нескольким шкалам, что учитывалось при сокращении.  

Особенностью МОДУС является определение не только высоких и низких 
абсолютных значений Т-баллов (промежуточных расчетных баллов) шкал, но и 
относительных величин, которые получили условное название "пики". Для выявления 
последних в профиле испытуемого разработан специальный алгоритм (рис.). 

 

 
 

Рис. Алгоритм выявления пиков в профиле тестируемого 

Ті  - значения каждой из шкал (Т-баллы). Т  - среднее значение по шкалам ( Т-

баллы). t -  стандартное отклонение Т ) (Т-баллы). (NРР)к – число потенциальных пиков 
после первого пересчета ((NРР)к ≤4). ТВNР – число шкал, не являющихся пиками (ТBNP ≤10). 
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При наличии пика при подсчете выраженности склонности в определенную сферу 
добавляется 2 или (-2) балла.  

Анализ достоверности тестирования осуществляется с целью отсеивания 
ненадежных результатов испытуемых, которые невнимательно отнеслись к процессу 
тестирования. В зависимости от уровня надежности в МОДУС выделяется 6 типов 
достоверности тестирования [10]. 

Тестирование профессиональных склонностей с помощью МОДУС проводилась в 
апреле – ноябре 2007 г. Тестировали 889 респондента, из которых 198 – абитуриенты 
факультета довузовской подготовки Института последипломного образования ДонНТУ, 
506 – студенты V курса ДонНТУ, 185 – студенты, получающие второе высшее 
образование. Немаловажным является адаптация тестов на репрезентативной выборке, 
представляющей генеральную совокупность, на которой они будут применяться, что и 
было осуществлено в данном исследовании. 

С помощью МОДУС проверялась гипотеза о возрастании склонностей в ряду 
абитуриент – студент (табл. 1).  

Таблица 1 
Склонность к сфере производства и точных наук у различных групп тестируемых 

Выборка Производство (%) Точные науки (%) 
Абитуриенты 62 57 
Студенты технических 
специальностей 

87 76 

 
Для оценки различий использовали критерий φ* - угловое преобразование Фишера 

[6]. При этом достоверность различий между процентным соотношением абитуриентов и 
студентов, склонных к деятельности в сферах производства и точных наук, является 
статистически значимой (р<0,01). 

Следует отметить, что у одного тестируемого может быть несколько выраженных 
склонностей к различным видам деятельности. С помощью МОДУС проверялась гипотеза 
об особенностях профессиональных склонностей студентов, получающих второе высшее 
образование (наличие у них выраженных склонностей к нескольким видам деятельности 
по сравнению со студентами дневного отделения). В тестировании принимали участие 185 
студентов, получающих второе высшее образование, из которых 35 человек получали 
компьютерное, 150 – экономическое образование. 

Таблица 2. 
Соотношение профессиональных склонностей в группе студентов, получающих 

второе высшее экономическое образование 

Сфера деятельности 
Произ- 
водство 

Общест-
венные 
науки  

Гуманитарная  
сфера 

Сочетание 3 и более 
выраженных склонностей 
у одного испытуемого 

Студенты, склонные к 
работе в 
определенной сфере 
(%) 

74 63 49 41 

 
Выявлены статистически значимые различия в группах студентов дневного 

отделения и студентов, получающих второе высшее образование, по наличию трех и 
более выраженных склонностей к различным видам деятельности (р<0,05). Таким 
образом, процент студентов дневного отделения, склонных к трем и более видам 
деятельности, ниже, чем процент студентов с подобными склонностями, получающих 
второе высшее образование (табл. 2).  

С помощью МОДУС (модифицированной версии теста MMPI) тестировали 
профессиональные склонности 889 респондентов, из которых 198– абитуриенты, 506 – 
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студенты технических специальностей, 185 – студенты, получающие второе высшее 
образование. Анализ тестирования с помощью МОДУС показал статистически значимые 
различия по профессиональным склонностям групп абитуриентов, студентов и студентов, 
получающих второе высшее образование  

Таким образом, опросник для профориентационного тестирования МОДУС 
позволяет реализовать задачу оценки профессиональных склонностей абитуриентов и 
студентов вуза. В перспективе МОДУС может быть использован в комплексе с другими 
методиками, в частности, для диагностики мотивации и интересов, а также 
невербальными тестами оценки психофизиологических показателей памяти и внимания. 

Выводы 
1. Модифицированная версия MMPI (МОДУС) позволяет реализовать задачу анализа  

профессиональных склонностей абитуриентов и студентов. 
2. Тестирование при помощи МОДУС показало статистически значимые различия по 

профессиональным склонностям групп абитуриентов, студентов и студентов, 
получающих второе высшее образование. 
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УДК 378.14 Ковальова Г. М., 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА 
ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

Сучасний вищий навчальний заклад повинен уявляти собою самоорганізовану 
педагогічну систему, яка формується й розвивається на основі власних ресурсів і 
гарантує саморозвиток та високу соціальну мобільність своїм випускникам. 

Керуючись принципами самоорганізації можна вивчати процеси спілкування в 
освітньому закладі, намагаючись виявляти тенденції, внутрішні механізми і резерви 
розвитку освітнього середовища, зазначаючи шляхи та способи вдосконалення практики. 
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В умовах ринкової економіки актуальними є вимоги до особистих і професійних 
якостей сучасного студента, який здобуває економічну освіту на відповідних факультетах 
у різного типу навчальних центрах і вузах. 

Першочергове завдання щодо навчання майбутнього економіста полягає у тому, 
щоб вибір професії був логічним наслідком поступового підвищення рівня професійної 
спрямованості. У зв’язку з цим у ході підготовки висококваліфікованих фахівців 
економічного профілю, на наш погляд, треба враховувати наступні чинники:  

� активне залучення студента-економіста до навчально-пізнавальної діяльності, 
організованої перш за все на основі внутрішньої мотивації; 

� організація спільної діяльності, партнерських стосунків між тими, хто навчає, і 
тими, кого навчають; 

� забезпечення діалогічного спілкування не лише між викладачем і студентами, 
але й між самими студентами в процесі здобуття знань. 

Формування професійних якостей фахівця у галузі економіки, його адаптація до 
сучасного соціуму відбувається насамперед у студентській навчальній групі, оскільки 
саморозвиток стосується не лише окремої людини, але й групи студентів, які скеровані на 
спільну мету, разом проектують стратегію навчання і самоосвіти, оцінюють проґрес тощо. 
На ефективність навчально-пізнавальної діяльності впливає також морально-
психологічний клімат у студентському колективі. 

Окрім того, необхідно зазначити, що структура колективних уявлень студентів про 
власну професію містить такі складники: провідний фах, методи професійної діяльності, 
психологічні аспекти професійної діяльності, а також особистісні особливості спеціаліста 
та організаційно-практичні навички. 

Важливим елементом у пізнавально-діяльнісній системі навчання є також постійна 
зміна рольових функцій викладача. 

Насамкінець зробимо деякі висновки: 
1. Завдання навчання економістів полягає в тому, щоб вибір професії виявлявся 

логічним наслідком поступового підвищення рівня професійної спрямованості. 
2. Для розвитку професійної спрямованості необхідною є така організація 

діяльності майбутніх керівників, яка б актуалізувала протиріччя між вимогами 
передбачуваної діяльності та її особистісним значенням для людини. 
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УДК 159.95 Ломова Т.А. 
 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
У даної статті розглядається детальний аналіз причин підліткової агресії, 

наявність зв’язку між формами агресії підлітків, рівнем психічних станів (тривожність, 
ригідність, фрустрація), загальним рівнем інтелектуального розвитку та рівнем 
неблагополуччя підлітків у соціальному середовищі (родина, школа, однолітки).  

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема роста 
агрессивности детей, подростков, молодёжи. Это связано в первую очередь с общей 
социальной напряжённостью, психологической неуравновешенностью всего общества, 
которое тяжело переживает переход к рыночной системе отношений, с нарастающим 
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кризисом социальной системы. Сложное экономическое положение большинства семей, 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне ведут к росту тревожности, раздражительности 
и, как следствие, к росту агрессивности, как у взрослых, так и у детей.  

Как показывает анализ современной школьной практики, одной из главных причин 
того, что многие подростки постоянно попадают в проблемные ситуации, является 
причина недостаточного развития у них базовых социальных умений. Например, они не 
знают, как ответить на провокации других, чтобы потушить пламя гнева, а не раздуть его 
ещё больше. Точно так же они представления не имеют о том, как проинформировать 
других о своих желаниях, и очень расстраиваются, когда реакции людей не совпадают с 
их ожиданиями. Зачастую их манера самовыражения по мягкости и деликатности 
напоминает наждак. В результате они постоянно ощущают сильную фрустрацию, говорят 
слова и делают вещи, которые настраивают окружающих против них. Кроме того, сегодня 
много подростков – из так называемых “неблагополучных” семей, где они постоянно 
наблюдают образцы асоциального поведения. При этом их родители нередко жалуются 
педагогам и психологам на повышенную раздражительность и агрессивность своих детей. 
Педагоги также всё чаще обращаются к школьным практическим психологам с 
вопросами, касающимися поиска средств педагогического воздействия на детей, 
проявляющих неадаптивные агрессивные реакции [2]. 

Термин “агрессия” – чрезвычайно часто употребляется сегодня в самом широком 
контексте и потому нуждается в серьёзном очищении от целого ряда наслоений и 
обыденных смыслов. Анализируя проявления и биологическое значение агрессии в 
животном мире, австрийский учёный К.Лоренц писал, что “для обывателя понятие 
агрессии связано с самыми разнообразными явлениями обыденной жизни, начиная от 
драки петухов и собак, мальчишеских потасовок и заканчивая войной и атомной бомбой” 
[6]. 

Сложность и многообразие форм проявления агрессивности (особенно 
применительно к человеческому поведению) приводят к тому, что на сегодняшний день в 
науке отсутствует его вполне однозначная трактовка и определение. Это позволяет 
различным авторам в зависимости от целей и задач исследований вкладывать в само 
понятие агрессии совершенно различное содержание. Его определяют и как своеобразную 
защитную реакцию на те или иные внешние раздражения, и как нападение или борьбу в 
пределах одного вида, и как неоправданное, губительное стремление истязать себе 
подобных (Лоренц, Ардри); как стремление к господству (Моррисон); реакцию личности 
на враждебную человеку окружающую действительность (Хорни, Фромм). Очень 
широкое распространение  получили теории, связывающие агрессию и фрустрацию  
(Маллер, Дуб, Доллард). 

Частично эти трудности могут быть объяснены наличием широкого круга 
специалистов, каждый из которых рассматривает агрессию как часть своей 
специфической предметной области исследования. Человеческая агрессивность 
объективно относится к классу явлений, которые могут быть изучены только при помощи 
объединённых усилий целого ряда научных дисциплин – как естественных, так и 
социальных. Так, в рамках естественных наук – биологии, биохимии, генетики и т.д. – 
были сделаны открытия, позволившие начать систематическое изучение глубинных 
детерминант агрессивного поведения – его биологических субстратов и их влияние на 
поведение людей [6]. 

Не менее важны для изучения агрессивности и социальные науки, ибо вне 
общества и культуры понять её просто невозможно, как нельзя понять образ жизни самого 
общества, не зная особенностей проявления агрессивного поведения составляющих его 
членов и того, как это поведение осмысливается и символизируется в культуре. 

Социальные психологи до сих пор спорят по поводу терминологического 
определения агрессии, но во многом их мнения сходятся: необходимо иметь более точный 
словарь, который поможет различать поведение самоуверенное, энергетичное, 
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направленное на достижение поставленной цели, и поведение, единственная цель 
которого – причинить боль, навредить или разрушить. Первое – это напористость, второе 
– агрессия (А.Бандура, Д.Ричардсон, А.Басс, Б.Г.Ананьев, А.О.Реан, Т.М.Титаренко). 

Под агрессией психологи понимают поведение, физическое или вербальное, 
направленное на причинение кому-либо вреда. В лабораторных экспериментах под этим 
может подразумеваться удар электрическим током или словесный выпад, рассчитанный 
на то, чтобы задеть чьи-либо чувства. При таком социально-психологическом 
определении агрессии можно быть социально напористым, не будучи агрессивным [1]. 

Итак, если агрессия – это совокупность определенных действий, причиняющих 
ущерб другому объекту, то агрессивность – это личностная особенность, выражающаяся в 
готовности к агрессивным действиям в отношении другого, т.е. агрессивность является 
свойством личности и выражается в готовности к агрессии [3]. 

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристику. Как и 
всякое свойство, она имеет разную степень выраженности, от почти полного отсутствия 
до его предельного развития. Каждая личность должна обладать определенной степенью 
агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, комформности и т.д. 
Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик личности, которая может стать 
конфликтной. Сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, т.к. с 
одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является 
жестокой, а с другой – сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и 
неодобряемые формы. В житейском сознании агрессивность является синонимом 
«злонамеренной активности». Однако само по себе деструктивное поведение 
«злонамеренностью» не обладает, таковой его делает мотив деятельности, те ценности, 
ради достижения и обладания которыми активность разворачивается. Внешние 
практические действия могут быть сходными, но их мотивационные компоненты прямо 
противоположны. Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два 
основных типа: 1) мотивационная агрессия, как самоценность и 2) инструментальная 
агрессия, как средство (подразумевая при этом, что и та, и другая могут проявляться как 
под контролем сознания, так и вне его, и сопряжены с эмоциональными переживаниями: 
гнев, враждебность). Нас в большей степени интересует мотивационная агрессия как 
прямое проявление, реализация присущих личности деструктивных тенденций [7].  
Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью 
вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. 

Социализация индивида и в особенности эмоциональные отношения, 
складывающиеся с родителями, влияют на то, проявит ли себя агрессивность как 
психологическое свойство, нейтральное в нравственном плане, в виде социального 
позитивного, одобряемого поведения, либо девиантного поведения [4]. Подчёркивая 
значение эмоциональных взаимоотношений ребёнка с родителями в процессе 
социализации, ряд авторов считают, что этот процесс нарушается, создавая предпосылки 
асоциального поведения, формирование личности ребёнка, совершившего насильственное 
преступление, начинается в ситуации непринятия его своими родителями.  

Известно, что на уровень агрессии человека значительное влияние оказывает 
нарушение процесса взаимодействия с социальной средой. Способности человека 
изменяются под влиянием социальной микросреды (воспитание в семье, общение со 
сверстниками, общий “культурный фон”). Особое значение имеет воздействие стилей 
семейного воспитания и интеллектуального климата семьи на развитие интеллекта детей 
(Дружинин В.Н.). Для определения благополучия подростков в социальной среде мы 
использовали “Анкету подростка”. Данная анкета отражает характер взаимоотношений 
подростка с окружающими его людьми: родителями, преподавателями, сверстниками. 
Позволяет выявить направленность – ненаправленность агрессивных реакций подростка 
против социального окружения; также степень благополучия – неблагополучия в семье 
(система жизненных ценностей, характер детско-родительских отношений). 
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Было выявлено, что большинство исследуемых подростков (50%) характеризуется 
высоким уровнем благополучия в социальной среде, (35%) подростков отличается низким 
уровнем благополучия в социальной среде и у (15%) испытуемых зарегистрирован 
средний уровень благополучия в социальной среде. 

Объект исследования – агрессивное поведение подростков. 
Предмет исследования – выявление связи между уровнем интеллекта, уровнем 

психических состояний (фрустрация, ригидность, тревожность), склонностью к 
агрессивному поведению и уровнем благополучия в социальной среде.  

В качестве основной гипотезы мы предполагаем, что существует связь между 
видами агрессии подростков, уровнем неблагополучия в социальной среде и общим 
уровнем интеллектуального развития. 

Для проверки выдвинутой гипотезы была поставлена цель: исследовать 
особенности проявления агрессии, уровень психических состояний и общий уровень 
интеллекта подростков. 

Реализация поставленной цели требует постановки ряда задач: 
1.Выделить области психологических явлений, необходимых для эмпирической 

проверки гипотезы. 
2.Опредилить психодиагностические методики для изучения выделенных 

психологических феноменов. 
3.Выявить зависимости между исследуемыми психологическими переменными. 
В ходе исследования были использованы следующие методики: методика 

диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки, методика диагностики 
психических состояний (по Г.Айзенку) для определения уровня тревожности, фрустрации, 
ригидности, тест "Равена", “Анкета подростка”. 

Исследование проводилось на базе Донецкого экспериментального объединения 
школьных модулей на базе общеобразовательной школы I-III ступеней №30. 

Общий объём выборки составил 68 подростков возрастом  14 - 15 лет, из них: 
юношей - 32, девушек - 36. Для ооценки результатов исследования были использованы 
методы первичной и вторичной статистической обработки  (коэффициент линейной 
корреляции Пирсона). 

В результате корреляционного анализа была выявлена значительная позитивная 
корреляция между следующими переменными: 

•  индексом агрессивности, раздражением и вербальной агрессией; 
•  косвенной агрессией и общим уровнем интеллектуального развития; 
•  косвенной агрессией и обидой; 
•  ригидностью, фрустрацией и косвенной агрессией; 
•  подозрительностью, обидой как формой проявления агрессии и индексом 

враждебности; 
•  индексом враждебности и тревожностью; 
•  чувством вины и общим уровнем интеллектуального развития; 
•  наблюдается тенденция к зависимости ригидности от общего уровня 

интеллектуального развития; 
•  общий уровень интеллекта не обуславливает проявление тревожности, однако 

тревожность стимулирует проявление ригидности и фрустрации; 
•  чем ниже общий уровень интеллектуального развития, тем фрустрированней 

индивид. 
Также корреляционный анализ показал, что при низком уровне интеллектуального 

развития нет зависимости с анкетой подростка, которая позволяет выявить 
направленность-ненаправленность агрессивных реакций подростка против социального 
окружения. А при высоком уровне интеллектуального развития есть связь с анкетой 
подростка, и эта зависимость достоверная. Однако неблагоприятная среда не 
ограничивает возможность интеллектуального развития, всё зависит от самой личности. 



 379 

Результаты проведенных нами исследований позволяют сформулировать 
следующие выводы: 

1. Результаты исследования обнаружили, что высокий уровень агрессии у 
подростков обусловлен неблагоприятным психологическим климатом в семье и школе. 

2. В данном исследовании выяснилось, что неблагоприятная социальная среда 
способствовала возрастанию у подростков уровня тревожности, фрустрированности и 
стала условием для развития агрессивности. 

3. В результате исследования зависимости уровня агрессии подростков от общего 
уровня интеллекта была выявлена неоднозначная связь между общим уровнем 
интеллектуального развития подростков и проявлением ими агрессии. 

4. Высокий уровень интеллектуального развития проявляется в большинстве 
случаев у подростков, воспитывающихся в благополучной социальной среде. 
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УДК  159. 955+159.956 Мойсеєнко Л.А.  
 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ ВНЗ 
Майбутнім спеціалістам необхідно вміти гнучко мислити, вміти перетворювати 

знання в знаряддя активних дій, привчити розум шукати розв’язок в тих випадках, для 
яких ще не існує розроблених правил дій. 

Сучасний стан розвитку нашої держави характеризується широкою 
демократизацією суспільного життя, розкріпаченням свідомості від догматизму. Завдання, 
що постають сьогодні перед нашим суспільством, пов’язані з пошуком резервів 
підвищення ефективності діяльності людини. Адже в епоху науково-технічного прогресу, 
технічні засоби, технологічні  та інформаційні системи  старіють швидко.  

У зв’язку з цим, на перший план виступає завдання активізації творчих аспектів 
діяльності людини. Тому актуальною стає суспільна проблема: впровадження 
інноваційних систем в середню та вищу освіту на основі соціально-психологічних 
досліджень пізнавальних процесів людини. Тому перед психологічною наукою стають 
складні і відповідальні завдання формування активної особистості, що вирішувала б 
творчі завдання в науці, виробництві, суспільстві. 

Творчість стає провідною умовою в діяльності студентів, не залежно від того, чи 
вона спрямована на засвоєння нового матеріалу, на застосування знань при виконанні 
самостійних завдань (курсових, дипломних робіт) тощо. Однак практика навчального 
процесу у вузах свідчить про те, що викладачі досить часто залишають поза увагою творчі 
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процеси. Не будучи самі достатньо обізнаними із закономірностями і механізмами цього 
процесу, вони не опираються у своїй професійній діяльності на них, а це ускладнює 
засвоєння студентами необхідної інформації, гальмує формування у них творчого 
ставлення до своєї діяльності. 

На жаль, часто викладачі переслідують ціль дати студентам як можна більше знань 
в певній галузі науки, сприяти розв’язанню як можна більшої кількості типових задач, не 
рахуючись з тим, що, по-перше - великий потік навчальної інформації вступає в 
антагоністичне протиріччя з раціональним методом мисленнєвої діяльності студента і 
приводить до розумової безпорадності, хаотичної поспішності при зустрічі з труднощами; 
по-друге – сприяє формуванню стереотипності в процесі застосування знань.  Часто 
студенти виявляються не взмозі не лише заглиблюватися у вивчення поставленого 
завдання, але навіть мисленнєво не можуть відступитись від запропонованої і 
сформульованої за них мети діяльності.  

Розуміння сутності творчості змінювалось і продовжує змінюватися в процесі 
вивчення цього феномену. Спочатку до нього відносились як до ознаки генію чи родового 
явища. Пізніше творчість розглядалась як спонтанний процес і вивчалась за допомогою 
стимульно-реактивних методик, ще пізніше – вона пов’язувалась виключно із 
особливостями особистості. Спірним залишається і означення творчої діяльності. 
Зауважимо, що ми поділяємо точку зору на творчість як на вид людської діяльності, яка 
породжує щось якісно нове із суб’єктивної точки зору того, хто займається цією 
діяльністю. Творить і видатний винахідник, створюючи новий пристрій, якого не 
існувало, і винахідник-початківець, що створив прилад, який вже був створений до нього, 
але йому не відомий, і студент, що оригінально розв’язав задачу. 

Особливої уваги заслуговують дослідження творчості, що розпочались в 50-х 
роках. Рубінштейн С.Л., Анциферова Л.І., Брушлінський А.В., Матюшкін А.М., Славська 
К.А., Самарін Ю.А. та інші вивчали  суб’єктивно усвідомлені ланки творчої діяльності. 
Важаючи, що мислення виникає із проблемної ситуації і спрямоване на її розв’язання, 
вони вивчали процесуальний бік творчих актів. Леонтьєв О.Н., Пономарьов Я.А., 
Гіппенрейтер Ю.Б. та інші досліджували механізм догадки, поділяючи пошуковий процес 
на два етапи: знаходження адекватного принципу розв’язання творчих задач і його 
застосування.  

Для останніх досліджень творчого мислення характерним є системний підхід, що 
передбачає виділення інтелектуального та особистісного компонентів. Такий підхід 
спостерігається у працях Костюка Г.С., Богоявленської Д.Б., Семенова І.М., Тихомірова 
О.К., Гурової Л.Л., Моляко В.О. та інших. 

Слід відзначити внесок сучасних вітчизняних психологів у розробку теорії 
творчого мислення. Зокрема Моляко В.О. висунув і розвинув системно-стратегіальний 
підхід до аналізу інтелектуальної діяльності в галузі технічної творчості. Вчений виділяє 5 
основних стратегій рішення творчих технічних задач: стратегія випадкових підстановок, 
стратегія пошуку аналогів, стратегія комбінаторних дій, універсальна стратегія, 
реконструююча стратегія [1]. Такі стратегії, охоплюючи розроблені світовою психологією 
суттєві особливості творчого мислення, сприяють створенню його цілісної 
характеристики. 

З точки зору сучасної психології, творчість можна також описати за допомогою 
чуттєвості, синергії та інтуїції [5]. Чуттєвість – це використання відчуттів – “вікон в 
світ”. Творча людина помічає і запам’ятовує більше з того, що є навкруги, і часто навіть 
те, на що більшість не звертає увагу. Синергія – це поєднання, на перший погляд не 
сумісних речей, в єдине ціле (корисне і функціонуюче). Інтуїція  - це неусвідомлене 
вирішення сформульованої на усвідомленому рівні проблеми, яке настає після більш-
мнеш тривалого безрезультативного усвідомленого мисленнєвого пошуку. 

Існує багато відомих методик впливу на мисленнєву діяльність з метою активізації 
її творчих аспектів (синектика, метод “мозкового штурму”, формування алгоритму 
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розв’язування винахідницьких задач, різноманітні творчі тренінги і т.п.). Особливої уваги, 
стосовно студентської молоді, заслуговують ті, які можна впроваджувати паралельно з 
навчальним процесом, без додаткової спеціальної підготовки студентської аудиторії. До 
таких належать навчально-тренінгова система КАРУС, що запропонована Моляко 
В.О.[1,2]. Складовою частиною методу цього творчого тренінгу є використання 
ускладнень в процесі розв’язання творчих задач. До таких належать: раптова заборона, 
вимога пошуку нових варіантів, метод швидкісного ескізування, метод часових обмежень, 
метод інформаційного перенавантаження, метод ситуативної драматизації. 

Нами проводилися дослідження з метою вивчення впливу елементів тренінгової 
системи КАРУС  на пошуковий процес студентів, спрямований на розв’язування різних 
творчих задач (3,4). В одному із таких досліджень, ми намагались експериментально 
з’ясувати якою мірою проявляється вплив навчально-тренінгового розв’язання творчих 
математичних задач з використанням ускладнюючих умов на творчі аспекти пошукової 
діяльності в галузі математики. Аналіз цього дослідження є метою даної статті. 

В експерименті взяли участь дві групи студентів механічного факультету Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу (по 30 студентів у 
кожній групі). Структурно експеримент складався з кількох етапів: розв’язання задач 
ознайомлювальної серії, розв’язання задач в ускладнених умовах (тренінг) та розв’язання 
контрольної задачі. Експериментальна група приймала участь у всіх трьох етапах. 
Зокрема, її учасники  розв’язувала серію математичних задач в тренінговому режимі. 
Тобто в процесі розв’язування експериментатор раптово висував чергові умови до 
процесу розв’язування чи до знайденого студентом розв’язку. Методика впровадження 
тренінгу КАРУС описана в літературі (наприклад [1,2,3]). Після так організованого 
розв’язання серії творчих математичних задач, студенти цієї групи розв’язували ще одну 
(контрольну) задачу без будь-яких обмежень, заборон, втручань експериментатора.  
Контрольна група студентів розв’язувала лише одну (контрольну) творчу математичну 
задачу. Основне завдання тренінгу з використанням ускладнень є формування у студентів 
навичок досягнення глибшого розуміння сутності задачі, активізації процесу 
прогнозування, готовності до всебічної апробації мисленнєвих результатів, а також  
вироблення у них своєрідного імунітету від пасування перед труднощами, формування 
впевненості у власних силах  та бажання братись за розв’язання нових, не стандартних 
завдань.  

Так організоване дослідження дало нам змогу виявити вплив тренінгу на 
розв’язування студентами творчої задачі через порівняння мисленнєвої діяльності 
студентів в обох групах. 

Щодо кількісного порівняльного аналізу мисленнєвої діяльності студентів в обох 
експериментальних ситуаціях, то відмітимо, що при розв’язуванні задач після тренінгу у 
студентів значно знизився середній час, затрачений на відшукання правильного розв’язку 
контрольної задачі; збільшилась продуктивність пошукової діяльності (85,8% студентів 
експериментальної групи успішно розв’язали задачу проти 39,6,% студентів контрольної 
групи). 

Зупинимось детальніше на якісному аналізі виявлених відмінностей пошукового 
процесу в обох групах. 

Як відомо, мислення, спрямоване на розв’язання творчої задачі, є багатостороннім 
процесом, що включає в себе постановку задачі, з’ясування того, що є суттєвим у задачі і 
знаходження шляху її розв’язання. Тобто мова йде про розуміння задачі, формування 
задуму розв’язку та перевірку задуму. 

Розуміння є важливим фактором регуляції пошуку розв’язку і має подвійну роль: 
розуміння предметів і явищ, про які йдеться; розуміння прогнозує всі етапи розв’язування 
і є обов’язковим компонентом та необхідною умовою успішного завершення кожного з 
них. Найбільш значущими для розуміння є три види мисленнєвих дій: впізнавання 
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знайомого у новому матеріалі; висування гіпотез про минуле чи майбутнє об’єкта, 
ситуації, яку потрібно зрозуміти; об’єднання елементів, що розуміються в ціле. 

На етапі вивчення умови задачі на перший план виступає розкриття суттєвого в 
об’єктах, про які йдеться, тобто предмети чи явища відносяться до певної категорії. 
Інакше кажучи, шукається відповідь на запитання “що це таке?”. Тобто, пошуковий 
процес розпочинається із впізнавання структурних елементів. Якщо не вдається впізнати, 
активізовується пошукова діяльність по з’ясуванню незрозумілого в умові задачі, 
відбувається встановлення взаємозв’язків нового з наявними знаннями, вираження його 
змісту в термінах, якими кожен студент сам відображає навколишнє середовище. 

На цьому мікроетапі пошукового процесу ми починали фіксувати якісні 
відмінності мисленнєвого процесу студентів обох груп. Так впізнавання студентами 
контрольної групи часто проводилось за зовнішніми ознаками, багато суттєвих ознак, 
властивостей структурних елементів залишалось поза увагою. Зовсім інший стан в 
експериментальній групі: впізнавання базується на якісній оцінці, значно менше 
структурних елементів випадають з поля зору, актуалізовуються найрізноманітніші їх 
властивості, теоретичні твердження (теореми, означення). 

В подальшому, суб’єкт розуміння самостійно диференціює умову на відоме і 
невідоме, тим самим визначає для себе наявність протиріччя – джерела незрозумілого. 
Для подолання виявленого протиріччя висуваються і перевіряються ряд гіпотез. Це 
можуть бути гіпотези, що стосуються умови задачі, або гіпотези щодо розв’язку. Будь-які 
гіпотези сприяють об’єднанню розрізнених елементів у єдине ціле, яким є задача. Гіпотези 
визначають направленність пошуку, відбору інформації та її аналізу. В результаті 
виявляється (або ні) проблема задачі. 

Відмітимо, що студенти, які мали досвід розв’язання математичних задач в 
тренінговому режимі, активніше висували найрізноманітніші гіпотези; а  виявлені 
властивості структурних елементів, що містила задача, детальніше обстежували для 
подальшого їх використання у розв’язку.  

Все це є підтвердженням того, що наше експериментальне втручання сприяло не 
лише досягненню глибшого розуміння математичної задачі, але і  підвищенню 
суб’єктивної чуттєвості студентів, як однієї із характеристик творчої особистості. 

В процесі розв’язання творчих математичних задач, з контексту задачі виділяються 
суб’єктивно привабливі елементи, їх властивості, виникають різні образи, асоціації. Під 
дією основного запитання задачі такі орієнтири породжують різні гіпотези, що формують 
провідну ідею, яка з часом, наповнюючись змістом, перетворюється у задум розв’язку. 
Виниклі образи, актуалізовані елементи, теоретичні факти взаємодіють між собою, 
утворюючи різні новоутворення, що в подальшому функціонують як єдине ціле. Вони 
виникають по-різному: на основі приєднання кількох елементів (наприклад, коли наступне 
за n натуральне число позначають n+1); суміщення (наприклад, коли функції  y=sinx та 
y=|z| суміщаються у функцію y=|sinx|); заміщення (наприклад у біквадратному рівнянні x2 
заміщується змінною t ).  

Наголосимо, що в експериментальній групі фіксувалась більша кількість таких 
новоутворень ніж у контрольній групі. Вони виникали часто як результат поєднання 
традиційно не поєднуваних елементів, теоретичних фактів, тощо. Більш того, ті студенти, 
що пройшли крізь тренінг частіше формували провідну ідею на основі таких 
новоутворень. Подібні процеси характерні і при наповненні провідної ідеї змістом. Тобто, 
для учасників експериментальної групи, характерним стає оригінальне бачення задачної 
ситуації, з якої часто на перший план виступають незвичні властивості. Тому можна 
стверджувати, що впроваджений нами тренінг сприяє розвиткові синергії, що приводило 
до значної активізації процесу прогнозування, як складового процесу пошукових 
мисленнєвих дій. 

Сформований задум розв’язку творчої математичної задачі  перевіряється. Якщо 
він витримує перевірку, в результаті якої настає суб’єктивна впевненність в його 



 383 

достовірності, то він оголошується розв’язком. Не зупиняючись детально на цьому 
важливому етапі пошукового процесу, підкреслимо лише, що учасники 
експериментальної групи значно рідше оголошували невірні розв’язки шуканим 
розв’язком. Тому можна  стверджувати, що у них значно вищий рівень готовності до 
апробаційних дій та вища відповідальність за результат пошукової діяльності. 

Творче математичне мислення опирається на неусвідомлені  мисленнєві акти, що 
мають різний зміст для різних складових пошукового процесу: вичерпне охоплення всіх 
елементів разом із їх взаємозв’язками та можливими трансформаціями, виявлення 
багатозначності структурних елементів та їх властивостей – в процесі розуміння; миттєве 
синтезування складових частин: від умови існування проблеми через зміст самої 
проблеми, до готового її вирішення – у процесі формування гіпотези розв’язку;  
виникнення суб’єктивної впевненості у тому, що отриманий результат вірний (невірний) – 
в процесі апробації. 

Для ілюстрації результативності впроваджених прийомів активізації творчих актів, 
повідомляємо, що інтуїтивні мисленнєві знахідки виникали у 36,3% студентів 
експериментальної групи проти 13,2% у контрольній групі. Тобто, впроваджені нами 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності, сприяють також активізації інтуїтивного 
компоненту творчого мислення. 

До наведеного аналізу слід додати, що впродовж кількох років автори 
впроваджують ускладнюючі елементи в навчальний процес. Зокрема, у Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу, на практичних 
заняттях з математики, регулярно вводились такі завдання для студентів однієї із двох 
паралельних груп механічного факультету. Як наслідок, студенти, що мали досвід 
розв’язування задач в ускладнених умовах, виявляли кращі результати на контрольних 
роботах, підчас заліків, екзаменів. Такі студенти менше розгублюються, отримавши нове 
завдання, активно спрямовують свої інтелектуальні зусилля на його виконання, 
отриманий ними результат частіше містить оригінальні знахідки, елементи новизни. 

Отже, впровадження ускладнюючих умов в процес розв'язання творчих задач 
сприяє активізації творчого потенціалу студентів. Систематичність використання 
ускладнюючих умов розв’язування різних задач забезпечує активізацію творчого 
мислення, що саме по собі є інноваційним і сприяє розвиткові інтелектуальної творчості 
майбутнього спеціаліста. Зауважимо, що окрім всього, КАРУС сам є інструментом 
перетворення звичайних навчальних задач у нестандартні, творчі. Для цього у задачу 
необхідно ввести хоч одне із запропонованих у КАРУСі ускладнень. Впровадження 
системи ускладнюючих умов не порушує навчальний процес, не вимагає додаткового 
навчання студентів. Воно може мати форму паралельного процесу до засвоєння різних 
дісциплін і бути одним із його елементів. 
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УДК 378.14 Пінчук І.О. 
 

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА  
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
У статті розглядаються компоненти фахової компетентності, що складають 

основу психологічної культури вчителя іноземної мови початкових класів, проаналізовано 
найважливіші його функції, реалізація яких буде сприяти його ефективній комунікативній 
взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.  

Сучасна професійна підготовка у галузі педагогічної освіти майбутнього учителя 
іноземної мови початкової школи орієнтується на студента – майбутнього вчителя, і на 
основі оновленого модернізованого змісту формується його фахова компетентність, а 
процес освоєння змісту носить діяльнісний характер, в якому технології навчання 
іноземної мови націлені на формування у студентів готовності здійснювати різні види 
професійної діяльності. [1] 

В антропологічному підході для нас вихідним є питання, чому учні молодшого 
шкільного віку відчувають потребу у комунікативній взаємодії, і лише потім, де, яким є 
предмет цієї взаємодії, тобто орієнтація на комунікативно-пізнавальні інтереси школярів, 
відображення реальних потреб та умов користування іноземною мовою як засобом 
взаємодії та взаєморозуміння [5]. 

У зв’язку з цим в «Нюрберських рекомендаціях з раннього навчання іноземної 
мови» ми звернули особливу увагу на найважливіші функції вчителя іноземної мови, 
реалізація яких буде сприяти його ефективній  комунікативній взаємодії з учнями 
молодшого шкільного віку: 

1. діагностична: отримання зворотного зв’язку від учнів молодшого шкільного віку 
про результативність своїх дій і про готовність їх до засвоєння навчального матеріалу; 

2. стимулююча: спонукання учнів молодшого шкільного віку до рішення нових 
задач, вивчення їх інтенцій і сподівань, мотивація їхніх дій; 

3. інформуюча: передача інформації учням молодшого шкільного віку про 
проблеми, способи їх рішення і про самі рішення; 

4. оцінююча: передача учням молодшого шкільного віку оцінки результативності 
їхніх дій, реакція на їхні невдачі, регулювання і корекція їхніх дій [5]. 

Ефективність комунікативної взаємодії у навчанні іноземної мови молодших 
школярів зумовлена тим, наскільки професійно володіє вчитель мовними засобами, 
механізмами психологічного впливу, багатогранністю виховних засобів, прийомів, 
методів і форм роботи, наскільки він артистичний і своєрідний. На нашу думку, змістові, а 
не мовні, аспекти навчання предмету повинні бути основними при комунікативній 
взаємодії вчителя з учнями молодших класів. 

Аналіз психолого-педагогічної, методичної, лінгводидактичної літератури [4], а 
також власний педагогічний досвід роботи вчителем іноземної мови початкової школи 
дозволили нам виділити основні фактори, які потрібно брати до уваги вчителю: 

� потреба у взаємодії; 
� цілеспрямованість та вмотивованість; 
� позитивна емоційна тональність; 
� взаємна особистісна атракція (привабливість); 
� здатність встановлювати групові контакти; 
� конструктивне рішення міжособистісних протиріч; 
� гуманізм, демократизм у взаємодії; 
� узгодженість і результативність. 
Все вище викладене дозволяє стверджувати, що якщо вчитель іноземної мови хоче, 

щоб його правильно зрозуміли учні початкової школи, треба, щоб і форма, і зміст 
повідомлення гармонійно поєднувалися один з іншим, необхідна організація ефективної 
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комунікативної взаємодії, тобто спільне захоплення комунікативно-пізнавально-
предметною діяльністю під девізом «Працюємо разом!». 

На уроці іноземної мови в початковій школі вчитель направляє дію на передачу 
емоційного стану, на використання мовленнєвого матеріалу, пов’язаного з особистим 
досвідом і контекстом діяльності учнів, які будуть мотивувати майбутню комунікативну 
взаємодію, формувати їх позитивний настрій на сприймання та засвоєння змісту освіти. 

В дослідженні О. Караташової розглядаються деякі фактори, які негативно 
впливають на учнів молодшого шкільного віку. Серед них можна виділити такі, як 
зловживання науковою термінологією, невідповідність мовлення вчителя віковим 
особливостям учнів, а також сприймання «в умовах одного виду діяльності» (уроку), 
використання необґрунтованого емоційного тону та зловживання засудженнями (докір, 
сарказм, нотація, погроза). Негативний вплив вище перерахованих факторів потрібно 
враховувати під час організації навчального процесу, особливо з учнями молодшого 
шкільного віку. [3]. 

Задачами навчання іноземної мови учнів молодших класів є забезпечення 
комунікативної взаємодії учителя з учнями початкових класів, що сприяє повному 
розкриттю інтелектуального і творчого потенціалу учня; розвитку в учнів пізнавальних 
інтересів; допомоги учню у спробах реалізувати себе. Перш за все, в центрі уваги повинен 
завжди знаходитися учень початкових класів з його дитячими інтересами і запитами в 
контексті повноцінного розвитку всієї його особистості. 

Труднощі в тому, що для більшості учнів молодшого шкільного віку іноземна мова 
в період навчання є потенційною, а не реальною цінністю. Крім того, учень початкової 
школи не розглядає іноземну мову як особистісну цінність. Змінити це положення може і 
повинен сам учитель, створюючи умови, що сприяють комунікативній взаємодії з 
урахуванням особливостей розвитку особистості учня молодшого шкільного віку. Як 
зауважує І.О. Зимня, «дуже важливо, щоб учитель мав чітке уявлення про необхідні 
компоненти власної діяльності до початку реальної взаємодії з учнями, під час взаємодії і 
після взаємодії» [2] 

Обов’язковою умовою є поважне відношення вчителя до кожного учня, створення 
на уроках сприятливого психологічного клімату, позитивного емоційного настрою. 
Навчальний процес, що проходить в атмосфері доброзичливості, релаксації, допомагає 
розкритися різним сторонам особистості молодшого школяра, дає йому можливість 
подолати такі психологічні бар’єри, як, наприклад, скованість, сором’язливість, 
невпевненість в собі. Все це дозволяє учням не лише сприймати іноземну мову як засіб 
спілкування, а й допомагає формуванню соціально важливих якостей особистості. 

Комунікативна взаємодія вчителя іноземної мови з учнями молодшого шкільного 
віку має на меті перехід від «педоцентризму» до «дітоцентризму», де в центрі процесу 
навчання іноземній мові – дитина, інтереси її розвитку, особистісні структури свідомості, 
в яких учень початкової школи розвиває власну універсальну сутність, свої природні сили. 

Психологічна ерудиція вчителя щодо особливостей молодшого шкільного віку 
формує його переконання в тому, що запровадження іноземної мови з 2 класу 
загальноосвітньої школи зумовлено сенситивністю молодших школярів до засвоєння 
іншої мови, а також їхньою функціональною готовністю до вирішення провідних 
психологічних завдань початкової школи: оволодіння навчальною діяльністю і 
становлення дитини як соціального індивіда. 

Наявність цього переконання і необхідної методичної підготовки допомагає 
вчителю ефективно організувати початковий період запровадження іноземної мови. 
Зокрема пояснити батькам на батьківських зборах, чому навчання іноземної мови 
доцільно розпочинати з другого класу (якщо дитина не вивчала її в дитсадку, а таких - 
більшість), якими є провідні психологічні завдання навчання цього предмета в початкових 
класах і в чому полягає допомога батьків учителю при вирішенні цих завдань. Учитель 
має також навести аргументи на користь підручника (НМК), який він вважає найбільш 
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методично ефективним, при обговоренні з батьками питання щодо вибору підручника 
(НМК). 

При формуванні навчальної діяльності дітей з іноземної мови учитель має 
виходити з того, що молодший шкільний вік - це вік інтенсивного інтелектуального 
розвитку, коли за короткий проміжок часу дитина повинна оволодіти системою наукових 
понять. Стосовно іноземної мови це базові лінгвістичні поняття та поняття, пов’язані з 
формуванням уявлень дитини про іншу картину світу. Зважаючи на це, вчитель має так 
побудувати навчальний процес, щоб навчання іноземної мови сприяло активізації 
розумових зусиль учнів, усвідомленню ними своїх навчальних дій, вдосконаленню 
процесів сприймання, запам’ятання, довільної уваги (молодші школярі не можуть довго 
зосереджуватися на одному об’єкті), а також формуванню навчальної, тобто пізнавальної 
мотивації учіння. 

При цьому слід пам’ятати, що згідно сучасних наукових даних інтелектуальний 
розвиток дитини під час навчання іноземної мови досягається поєднанням комунікативно-
практичної спрямованості навчання з когнітивною. Засобами реалізації цього є опора на 
лінгвістичну будову рідної мови та загальнонавчальні вміння використання елементів 
доступної філологізації в ході формування в учнів досі самостійної пошукової діяльності, 
а також широке застосування гри. 

Початковий ступінь - це стик двох психологічних домінант: ігрової діяльності та 
навчальної. Наявність притаманної цьому вікові ігрової мотивації уможливлює 
оволодіння навчальною діяльністю за допомогою ігрових прийомів. 

Працюючи з молодшими школярами, не слід забувати й про те, що стрімкі 
психологічні новоутворення учнів 7 років (довільність та усвідомленість усіх психічних 
процесів, їх інтелектуалізація) можуть спричинити нервове збудження, неадекватну 
поведінку дітей, тобто призвести до „кризи семи років", в термінології Л.С.Виготського. 

Але такого негативного явища, як показують дослідження Л.С.Виготського, 
Д.Б.Ельконіна, Н.В. Занкова та інших, можна уникнути. Вихідним чинником вони 
вважають уважне, чуйне ставлення до дітей. Це означає, що вчитель має розуміти 
психічний стан маленьких учнів, бути спроможним розрадити їх, зняти емоції напругу, 
створити в класі природну атмосферу тепла, довіри, взаємоповаги. Іншими словами, 
вчитель має бути практичним психологом, здатним до емпатії, сенситивним до потреб 
учнів і здатним до створення емоційно сприятливого середовища. 

У цьому плані варто зазначити: щоб ефективно й радісно забезпечити дітям процес 
засвоєння іноземної мови як засобу спілкування, вчитель повинен володіти предметом 
спілкування. Він має увійти у світ мультфільмів, казок, дитячого фольклору, а також книг 
і подій, якими живе дитина. А найголовніше - прийняти цей світ! І це має відбитися в усіх 
засобах організації навчального процесу, навіть в інструкціях до виконання завдань. 
Психологічно правильними, наприклад, при переході від рольової гри із застосування 
пальчикових ляльок до читання мають бути такі інструкції: „Наші ляльки трохи втомлені. 
Хай вони відпочинуть. А ми попрацюємо з підручником». І хибними, звичайно, є 
імперативні команди типу: „Приберіть іграшки! Почніть читати» 

Важливим засобом входження у світ дитини є виявлення й розвиток потреб і 
мотивів діяльності молодших школярів. Передусім їх потреб в іграх, бо на слушну думку 
І.О.Зимньої, гра для маленьких учнів є психологічним виправданням для переходу на нову 
мову. Слід зважати і на потребу в рухах, бо цього вимагає організм дитини, яка 
розвивається, потреб в естетичній привабливості оточення, адже, діти дуже чутливі до 
краси. Задоволенню цих потреб, як показують результати багаторічної дослідної роботи, 
сприяє інтегрування іншомовної мовленнєвої діяльної з видами діяльності типовими для 
молодшого шкільного віку: ігровою, руховою, драматичною, образотворчою. 

Молодший шкільний вік - це період соціального становлення дитини, її 
соціалізації. Навчання іноземної мови як засобу спілкування на елементарному 
міжкультурному рівні має значний потенціал для стимуляції соціокультурної та 



 387 

комунікативної мотивації учіння і відповідно для створення ситуації соціального розвитку 
учнів. Завдання вчителя (за умови недостатньої соціокультурної насиченості підручника) 
– забезпечити взаємодію учнів у ситуаціях, побудованих за принципом діалогу культур. У 
тому числі й на казковій основі. Бо молодші школярі ще дуже близькі за своїми 
уподобаннями до дошкільного віку, який психолог К. Блер називав віком казок. При 
цьому слід подбати і про максимально можливий для кожного учнівського колективу 
рівень щільності спілкування, щоб упродовж уроку учень зміг встановити якомога більше 
мовленнєвих контактів, а саме: з учителем (режим фронтальної роботи), з напарником 
(робота в парах), з кількома однокласниками (робота над проектом, в малих групах, 
командах), з динамічною зміною партнерів (шеренги, що рухаються) тощо. 

Підвищення рівня щільності спілкування дещо компенсує недостатню кількість 
годин на тиждень, відведених для іноземної мови. Адже за даними І.О.Зимньої, 
П.Якобовица та інших психологів, тижневе навантаження з іноземної мови в початкових 
класах має становити не менше трьох годин. Наразі збільшення кількості годин для 
навчання іноземної мови в 2 класі загальноосвітньої школи передбачені за рахунок 
варіативної частини навчального плану. Але використання цієї можливості школами 
України ще не набуло масового характеру. 

Щоб процес соціалізації був успішним, учитель повинен будувати взаємовідносини 
в усіх ланках системи „дитина-учитель" на засадах демократичної культури спілкування. 
Він повинен з повагою ставитися до дітей та їхніх батьків, виявляти педагогічний такт, 
толерантність, увагу й однакове ставлення до всіх учнів незалежно від їх навчальних 
досягнень. 

Як відомо, більшість батьків усвідомлює загальноосвітню і практичну користь 
володіння іноземною мовою в сучасному суспільстві. Природно, що батьки виявляють 
велику зацікавленість щодо засвоєння дітьми іноземної мови. Маленькі ж учні дуже 
чутливі до фактора успіху. Навіть невеликий успіх надихає їх і підтримує інтерес до 
предмета. Зважаючи на це, фактор успіху має бути одним із вирішальних при побудові 
стосунків як з учнями початкових класів, так і з їхніми батьками. Тому для гармонізації 
взаємовідносин сім’ ї і школи, для підвищення самооцінки молодших школярів, їх 
заохочення вчитель має створювати ситуацію успіху не тільки на уроках, але й поза ними, 
залучаючи для цього батьків і практикуючи цікаві заходи творчої співпраці з ними. 
Такими, як показує узагальнення педагогічного досвіду, в тому числі й авторського 
досвіду, є проведення на батьківських зборах театралізованих звітів дітей про свої 
досягнення у засвоєнні іноземної мови, організація позакласних заходів з іноземної мови 
(конкурсів, ранків) із залученням батьків до їх активної підготовки, практикування 
домашніх завдань-проектів типу: Розучи з членами своєї сім'ї англійську пісню/віршик. 
Проведи з членами своєї сім'ї аеробіку (фізкультхвилинку) англійською мовою. Зроби 
колаж „У зоопарку" і розкажи англійською мовою про його мешканців членам своєї 
родини. 

Специфіка навчання іноземної мови полягає в тому, що воно здійснюється в 
ситуації, коли вчитель має управляти не тільки процесом засвоєння учнями навчального 
мовного матеріалу, але й процесом іншомовного спілкування. Тому серед усіх аспектів 
психологічної культури вчителя іноземної мови особливе місце посідають іншомовні 
комунікативні здібності вчителя і рівень володіння ним іншомовним мовленням. 

Існує думка (особливо серед адміністрації шкіл), що для вчителя, який навчає 
молодших школярів, цей рівень не обов’язково має бути високим. Але це не так. Вимоги 
до мовлення вчителя початкових класів, вважають психологи, методисти повинні бути 
вищими, ніж до мовлення вчителів основної школи. Учителя початкової школи має 
характеризувати вільне, гнучке володіння іноземною мовою, різноманітність, відточеність 
і варіативність іншомовних форм висловлювання думки, різних відтінків мовлення. 
Основні аргументи на користь цього положення такі. 
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По-перше, психологічні обмеження молодшого шкільного віку. Не можна 
розраховувати на те, що молодші учні зможуть репродукувати або сприймати зі слуху 
великі за обсягом тексти. Але в усякому разі мовлення повинно мати ознаки 
автентичності. 

По-друге, стартовий освітній рівень молодшого шкільного віку вимагає 
застосування зрозумілого для дітей, але автентичного мовлення. 

По-третє, індивідуальні особливості учнів, їх розмаїття, наявність неспівпадання 
фізіологічного віку дітей з психологічним. Бо деякі учні за своїм розвитком перебувають 
ще в дошкільному дитинстві, а інші - тяжіють вже до системного навчання з ознаками 
творчої пошукової діяльності. Тому мовлення вчителя як інструмент організації 
навчального процесу і впливу на учнів має бути гнучким, варіативним і обов’язково 
автентичним. 

Учитель іноземної мови в початковій школі повинен мати високий рівень 
психологічної культури. Адже він навчає школярів у той період їхнього життя, коли, за 
словами Д.Б.Ельконіна, відбувається перебудова всієї системи відносин дитини з 
дійсністю, а її фізичний розвиток (зір, координація рухів, опорно-руховий апарат) 
лишається ще недосконалим. Тому зусилля вчителя мають бути спрямовані на 
формування й розвиток особистості дитини засобами іноземної мови і на збереження 
екології дитинства, в термінології О.Я.Савченко, під час навчання цього предмета. 

Отже, основу психологічної культури вчителя іноземної мови в початкових класів 
становлять наступні компоненти: 

�  теоретична підготовка з питань загальної і вікової психології, 
психодіагностики та психології навчання іноземних мов у школі; 

�  сформованість в учителя психологічно значущих здібностей: перцептивних 
(здатність проникати у внутрішній світ дитини, розуміти її психічні стани), прогностичних 
(здібності прогнозувати розвиток певних якостей учнів, їх поведінки в певних ситуаціях 
тощо), академічних (володіння предметом викладання), комунікативних, дидактичних та 
деяких інших здібностей; 

� сформованість професійно значущих особистісних якостей учителя: 
громадянської відповідальності, любові до своєї професії, людяності, відданості дітям, 
любові до них (про що нагадує назва книги В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям"), 
справедливості, толерантності, ставлення до учня як до активного суб'єкта навчального 
процесу, наявності позитивного емоційного тону (сценічна емоційність), артистизму, 
відсутності імперативних настанов тощо; 

� самовідчуття людини як учителя дітей: готовність учителя прийняти позицію 
дитини, розуміти її інтереси, мотиви, цінності, дії, вміння грати з дитиною й отримувати 
задоволення від гри, здатність увійти у світ дитинства. 

У рамках нашого дослідження, ми вважаємо, що високого рівня професіоналізму в 
культурі взаємовідносин досягає той учитель іноземної мови початкової школи, який 
розглядає молодших школярів повноправними партнерами комунікації (суб’єкт – 
суб’єктні відносини). Тому, завданням педагогічного ВНЗ – організація спеціального 
організованого простору, що сприяє формуванню високого рівня фахової компетентності. 
Це дає засади вважати, що майбутній вчитель зможе реалізувати комунікативну взаємодію 
з учнями початкової школи на уроці іноземної мови, «пом’якшити» труднощі взаємодії із-
за різного рівня підготовки учнів, їх здібностей, характеру, помітити своєрідність кожної 
дитини, бути уважним до всього, що відбувається на уроках, своєчасно і адекватно 
реагувати на поведінку учнів, їх відносини до вчителя іноземної мови, один до одного і до 
предмету. Тобто, зможе ефективно навчати молодших школярів іноземної мови. 

Література 
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дис. … канд. пед. наук / Данилова Юлия Сергеевна. – Тула, 2006. – 196 с. 
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УДК 371.13  Разорёнова М.В. 

 
УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ) 
У даній статті представлений досвід залучення студентів факультету іноземних мов і 

психолого-педагогічного факультету Луганського національного педагогічного 
університету до участі в педагогічному експерименті. 

Важнейшей задачей системы высшего педагогического образования является 
формирование инициативной творческой личности будущего учителя. Об этом говорится 
как в государственных документах, так и в работах таких авторитетних ученых, как 
И.Зязюн, С.Сысоева, В.Загвязинский, Р.Атаханов, Н.Кузьмина, В.Кремень, А.Реан, 
Н.Побирченко и многих других. Одним из эффективных средств развития творческого 
потенциала будущих педагогов является вовлечение их в творческую деятельность. Одним 
из видов творческой педагогической деятельности является педагогическое 
экспериментирование.  

Вовлечение будущих учителей в экспериментальную работу осуществлялось в 
несколько этапов. В ходе подготовительного этапа в рамках спекурсов «Педагогическая 
диагностика коммуникативной культуры школьника» и «Педагогические технологии 
коррекции уровня коммуникативной культуры  школьников», которые следовали после 
курса педагогики, студентов-будущих учителей знакомили с педагогическим 
экспериментом как видом научного исследования и творческой педагогической 
деятельности одновременно. 

Из курса педагогики студентам известно, что целью любого эксперимента, как 
правило, является проверка предположений о причинно-следственной связи между 
исследуемыми явлениями: исследователь создает или изыскивает определенную 
ситуацию, приводит в действие гипотетическую причину и наблюдает за изменениями в 
естественном ходе событий, фиксирует их соответствие или несоответствие выдвинутым 
им предположениям, гипотезам. 

В ходе изучения спецкурса «Педагогическая диагностика коммуникативной 
культуры школьника» студенты усваивали, что педагогический эксперимент 
основывается на некоторой гипотетической модели исследуемого явления. На основе этой 
модели изучаемое педагогическое явление описывается как система переменных, среди 
которых выделяют независимую переменную, зависимую переменную и 
неэкспериментальные переменные. Независимая переменная или экспериментальный 
фактор - это переменная, действие которой подчинено управлению и контролю 
експериментатора. Зависимая переменная - фактор, который, предположительно, 
изменяется под воздействием экспериментального фактора. Неэкспериментальные 
переменные - свойства и отношения, которые играют существенную роль в изучаемом 
явлении, но их значения в данном эксперименте не исследуются и поэтому должны быть 
нейтрализованы. На занятиях по спецкурсу «Педагогическая диагностика 
коммуникативной культуры школьника» студенты тренировались в создании моделей 
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педагогических экспериментов в соответствии с предложенными преподавателем 
гипотезами. 

Так, например, будущим учителям иностранного язика было предложено 
разработать (а позднее - в курсе «Педагогические технологии коррекции уровня 
коммуникативной культуры школьников» и на педагогической практике   

- и реализовать) модель эксперимента, которая позволила бы получить данные об 
изменениях в уровне сформированности культуры речевого общения учащихся в 
результате применения ролевых игр на уроках иностранного языка. 

В ходе коллективного обсуждения задания студенты пришли к выводу, что 
экспериментальным фактором в этом исследовании является ролевая игра, зависимой 
переменной - уровень сформированности культуры речевого общения учащихся. 
Неэкспериментальными факторами являются, например, уровень исходной подготовки 
учащихся, квалификация и педагогическое мастерство учителя и т.п. Эти факторы могут 
оказать существенное влияние на процесс и результат формирования культуры речевого 
общения учащихся, но не являются предметом данного исследования и поэтому в ходе 
эксперимента эти факторы следует нивелировать (рандомизировать). 

Преподаватель акцентирует внимание студентов на том, что описание 
исследуемого педагогического явления через выделение независимой, зависимой и 
неэкспериментальных переменных есть определенное упрощение реальности. Понятно, 
что такое явление как культура общения является сложным интегративным образованием, 
результатом многофакторных процессов. 

Далее студентам предлагается выбрать логическую схему доказательства гипотез, 
которая станет основой модели эксперимента. 

Экспериментальное доказательство гипотез основывается на логических схемах, 
предложенных Дж.С.Миллем еще в 1843 году в книге "Система логики". Он выделил 4 
метода доказательства причинных связей: 

1. Метод единственного различия. 
2. Метод сопутствующих изменений. 
3. Метод единственного сходства. 
4. Метод остатков. 
В педагогике чаще всего применяется метод единственного различия, 

заключающийся в сравнении двух сложных явлений (систем, процессов), отличающихся 
лишь   тем,   что   в   одном   из   них   присутствует   некоторая 

гипотетическая причина, а в другом она отсутствует. Схематически это можно 
изобразить следующим образом: 

А ,Б ,В ,Г ,Д - >Е ,Ж , 3  
А, Б, В, Г, Д' -> Е, Ж, 3' 
Или: 
А, Б, В, Г, Д -> Е, Ж, 3 
А, Б, В, Г      -> Е, Ж 
Следовательно, изменение (или отсутствие) экспериментального фактора Д (в 

нашем случае - ролевой игры) является, видимо, причиной изменения (или отсутствия) 
зависимой переменной 3 (определенного уровня сформированности культуры речевого 
общения учащихся). А, Б, В, Г, Е, Ж являются неэкспериментальными переменными 
(например, А - исходный уровень речевой подготовки учащихся, Б - уровень квалификации 
и педагогического мастерства педагога, В - наполняемость класса и т.д.). 

Модификацией данной системы доказательства является схема сопутствующих 
изменений, которая отличается от вышеприведенной только тем, что действие 
независимой переменной производится много раз и с различной интенсивностью, что 
должно привести к изменениям зависимой переменной: 

А, Б, В, Г, Д -> Е, Ж, 3  
А, Б, В, Г, Д" -> Е, Ж, 3' 
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 А, Б, В, Г, Д "'-> Е, Ж, 3 
В ходе рассуждений, которые направляются преподавателем, студенты делают 

вывод, что именно такую схему логического доказательства гипотезы наиболее 
целесообразно взять за основу для экспериментальной проверки влияния использования в 
учебном процессе ролевой игры на формирование культуры речевого общения учащихся. 

Для оценки уровня сформированнности культуры речевого общения необходима 
научно обоснованная система критериев и технологичная процедура процесса  
оценивания.  В педагогической  теории  под  критериями 

понимаются те свойства самого изучаемого (оцениваемого) объекта, которые 
выражают его существенные характеристики и именно поэтому подлежат оценке. 

Вместе с преподавателем студенты формулируют общие требования к критериям 
для оценки уровня сформированности культуры речевого общения школьников: 

-критерии должны отражать существенные характеристики исследуемого явления; 
-критерии должны отражать не отдельные аспекты, а всю совокупность логически 

взаимосвязанных характеристик речевого общения; 
-при выделении критериев необходимо учитывать возможность получения 

необходимой для оценки того или иного явления информации и т.п.  
В качестве критериев оценки уровня сформированности культуры общения 

учащихся мы предложили студентам использовать следующие группы показателей: 
1. Способность адекватно, непредвзято и точно воспринимать личностные 

качества и конкретные поступки партнеров по общению, ощущать их мотивы и 
эмоциональные переживания, понимать индивидуальные и возрастные особенности, 
ориентироваться в ситуациях общения. 

2. Доброжелательность во взаимоотношениях, способность устанавливать с 
партнерами по общению оптимальную социально-психологическую дистанцию, 
обеспечивать необходимый уровень личностной открытости и статусной субординации. 

3. Способность вариативно (в зависимости от стиля речи и ситуации), логично, 
четко, понятно, убедительно, выразительно и эстетично высказывать свои мысли. 

Важным моментом является также выбор способов оценки степени проявления 
названных показателей. Обосновать эти способы студентам было предложено в качестве 
домашнего задания. Обсудив предложенные ими варианты, мы все вместе сделали вывод, 
что наиболее подходящей является экспертная оценка. В качестве экспертов могут 
выступать учителя или находящиеся в школе студенты-практиканты. Эксперт дает свою 
оценку на основе данных наблюдения за учащимися. 

На последующих занятиях преподаватель поясняет, что для того, чтобы оценка была 
более точной и объективной, экспертам следует предложить воспользоваться специально 
разработанными шкалами наблюдений. Эти шкалы представляют собой бланки-таблицы, в 
ячейках которых эксперт отмечает частоту или интенсивность проявления того или иного 
признака-показателя. 

Оценку эффективности применения ролевых игр в процессе обучения иностранному 
языку для решения задач формирования культуры общения можно производить путем 
сравнительного (экспериментальная и контрольная группы) или лонгитюдного (по схеме 
«до - после» - сравниваются показатели до начала эксперимента по применению ролевых 
игр и после его завершения) исследований. Еще более точные результаты можно получить, 
применив сочетание обеих этих схем. Очень важно объяснить студентам, что независимо 
от того, какая из схем или их сочетание выбраны, необходимо проверить значимость 
различий между исходными и конечными результатами по одному из адекватных 
статистических критериев. Только в том случае, когда эти различия статистически 
значимы, можно делать вывод об эффективности применения ролевых игр на уроках 
иностранного языка для решения задач формирования культуры общения у учащихся. 

На педагогической практике, которая проходила в школах №№1, 42, 57 и 60 г. 
Луганска и на факультете допрофессиональной подготовки Луганского национального 
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педагогического университета, студентам была предоставлена возможность принять 
участие в педагогическом эксперименте по изучению влияния применения ролевых игр в 
процессе обучения иностранному языку на уровень культуры речевого общения учащихся. 
Как они сами отмечали, понимание сущности педагогического эксперимента, тщательная 
подготовка и само участие в нем способствовало углублению интереса к будущей 
профессиональной деятельности. Руководители практики - вузовские преподаватели и 
учителя школ - отмечали развитие инициативности и творческой активности будущих 
учителей иностранных языков. 

 
УДК 371.26-057.875 Топоркова О.А., Пинькас В.Г.,  
 Кувичка И.Н., Лазорович В.Г. 

 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 
Подальше підвищення якості навчання студентів і, в остаточному підсумку, 

якості фахівців, що випускаються, залежить від об'єктивної й правильної оцінки якості 
навчання. Як завищена, так і занижена оцінка якості знань не сприяє подальшому 
поліпшенню навчання студентів. Цьому може сприяти тільки об'єктивна й правильна 
оцінка якості навчання студентів, зокрема, оцінка якості їхньої самостійної роботи. 

При формировании  оценки  качества обучения в сознании будущего врача важную 
роль играет не только педагогический коллектив кафедры, а и организованные для 
первокурсников беседы с отличниками учебы старших курсов об опыте планирования и 
распределении бюджета времени на учебу, отдых и культурные мероприятия. Учеба для 
студентов – главная, гражданская обязанность. 

Вся учебно-методическая работа на кафедре медицинской и биологической 
физики, медицинской информатики и биостатистики построена так, чтобы обучение и 
воспитание студентов – будущих высококвалифицированных врачей отвечало высоким 
требованиям высшей школы и максимально способствовало  социальному и научно-
техническому развитию нашей страны. Достичь этого можно путем привития студентам в 
процессе обучении первичных творческих навыков, активности, инициативы и 
любознательности.  

Для успешной самостоятельной работы студентов необходимы систематичность, 
плановость и организованность. Строгий расчет и учет своего времени, соблюдение его – 
основа качественного усвоения знаний. Это требует от коллектива кафедры 
совершенствования методики преподавания и организованных форм самостоятельной 
работы, а также разработки методов контроля урочной и внеурочной самостоятельной 
работы. 

Систематический контроль самостоятельной работы является одним из важных 
условий приобретения студентами твердых знаний, умений и практических навыков. 

С помощью обратной связи, т. е. путем анкетного опроса по отдельным темам и 
внешнего наблюдения (хронометраж преподавателями) за ходом самостоятельной работы 
осуществляется сбор, уточнение и обработка данных о затратах времени студентами на 
самостоятельную работу. 

Преподавателями кафедры полученная информация анализируется, и при 
необходимости принимается решение об изменении сложности объема материала, 
выносимого на самостоятельную работу. 

При этом рассчитывается коэффициент самостоятельной работы: 

, где: 
Kc– коэффициент самостоятельной работы по данной теме. 
I1 – среднее время, затраченное на изучение данной темы. 
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I0 – предлагаемое кафедрой время на ее освоение. 
С помощью обобщенного показателя эффективности самостоятельной работы 

рассчитывается оценка качества самостоятельной работы итогового занятия или в конце 
семестра.  

 
 где 
Pi – коэффициент веса медицинской и биологической физики среди изучаемых 

предметов; 
Xi – среднее значение итоговой оценки знаний студентов по теме; 
Ti – среднее время, затрачиваемое на изучение главы или раздела; 
Ii – коэффициент трудности, зависящий от коэффициента самостоятельной работы. 
Из соотношения: 

, где 
n – количество изучаемых предметов в семестре или на курсе; 
K – количество изучаемых глав или разделов. 
Чем больше величина F, тем выше качество самостоятельной работы студентов, а 

следовательно, и уровень их успеваемости. 
Таким образом, мы можем количественно оценить уровень самостоятельной 

подготовки студентов. 
 
 
УДК 378.14 Яковицкая Л.С., Отина А.Е. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК КАЧЕСТВО 
САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ 

У статті розглядається зв’язок між професійним мотиваційно-ціннісним рівнем 
особистості (її професійною культурою) та її самоактуалізацією у процесі інтеграції в 
суспільне ціле.   Досліджуються  психологічні механізми становлення професійної 
культури  особистості.    

Профессиональная культура представляет собой непростую, но интересную среду, 
подлежащую изучению целого рада гуманитарных наук: культурологии, психологии, 
социологии. Помимо этого она – предмет естественного внимания со стороны 
представителей различных профессий, чьей имманентной принадлежностью является, 
способствуя интеграции личности в профессиональное целое и социальную общность, 
закреплению за ней определенного социального статуса, успешному вхождению в 
референтную для человека группу, самоактуализации личности. 

Профессиональная культура, безусловно, представляет собой важнейшее качество 
личности и как части социального целого и как индивидуальности, единичности. В 
первом случае она является выражением интегрирующего, универсального, целостно-
нормативного комплекса идей, связывающих воедино представителей определенной 
профессии, близкого рода знаний, коллег. Во втором – становится выражением, частично 
содержанием и знаком личностных способностей, таланта, опыта, характера, умения 
самовыражения именно этого, конкретного человека и профессионала. 

Человек – высшая степень развития живых организмов на нашей планете, субъект 
и объект культуры. Выстраивать подобную иерархию родов и видов,  помещать на самую 
верхушку Эвереста общностей на Земле человека нам позволяет то, что он представляет 
собой homo sapiens, homo ludens, homo faber в одном лице, т.е. способен к творческому 
претворению мира и творческому сотворению нового уникального бытия – культуры. С 
одной стороны, человек – биологически родовое существо, с другой, – создатель 
специфического мира, явившегося результатом творческой деятельности всего 
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человечества. Касательно нашей проблемы, например, можно отметить, что животные, 
гораздо более разумные, чем может показаться на первый взгляд, обладают многими 
качествами, близкими и понятными людям. У них есть психика, моногамные отношения, 
они организуются в сообщества, прайды, стаи и т.п., где есть управляемые и 
управляющие, разделение функций и труда. Однако у животных нет профессий. Понятно, 
что у них нет и профессиональной культуры. Профессиональная культура – это 
продолжение и проявление творческой сущности человека, индивидуальное качество 
человеческого рода как единства среди всех других земных обитателей. Цель статьи – 
изучение влияния культуральних факторов на бытие и  развитие креативной личности. 

Поясняя понятие «личность» через понятие «человек», можно сказать, что 
личность есть человек со сложившимся мировоззрением, самосознанием, а также 
способностью к творческой самореализации через предметную деятельность. 
Самосознание представляет собой осознание и оценку человеком самого себя как 
субъекта практической, познавательной, творческой деятельности, т.е. как личности. И 
наличие у человека профессии и профессиональной культуры играет здесь далеко на 
последнюю роль. Зачастую низкая оценка работы человека, неудовлетворительная или 
неудовлетворенная самооценка его как профессионала приводят личность в состояние 
отчуждения, в положение маргинальности. Молодой человек, не имеющий приоритетов в 
профессиональной сфере или избравший сферу деятельности исключительно под 
влиянием или воздействием со стороны или извне (родители, конъюнктура на рынке 
труда) испытывает затем большие жизненные сложности, связанные с дальнейшим ходом 
социализации, реализацией жизненных амбиций, адаптацией в определённых социальных 
группах. Безусловно, все это представляет для личности огромную опасность. Сбои в 
процессе социализации: пропуск необходимых уровней, значительные отставания на этом 
пути от других, которые ушли далеко вперёд на профессиональной дистанции, приводят к 
положению социального аутсайдерства. А это тоже своеобразный социальный статус, или, 
скажем так, антистатус, который неминуемо вызывает у личности психологические 
комплексы и потери: социальный страх и отчужденность обществом и от общества. К 
сожалению, результатом подобного социального срыва, социальной дезинтеграции часто 
является девиантность личности во всей палитре её проявлений: алкоголизм, наркомания, 
криминальные проявления, суицид. Человек уходит из гуманистической 
самоактуализации, реализуя себя в асоциальной сфере жизни. 

Однако во взаимоотношениях «профессиональная культура – личностная 
самоактуализация» есть и другая сторона. Случается, что и само общество, находясь в 
состоянии нравственной и правовой аномии (Э.Дюркгейм), не способно обеспечить 
личности, представителю какого-либо страта, класса, профессии удовлетворительное 
качество норм, защит, закрепленной за определенной профессиональной сферой. 
Результат – все тоже отчуждение – социальный процесс, основной характеристикой 
которого становится превращение деятельности человека в самостоятельную, отдельную 
от него силу. Эта сила экспансивна по своему характеру и особенностям, враждебна 
человеку и господствует над ним. Нарушена логическая цепь «творец – творчество – 
результат», результат  подчиняется этой «силе», которая диктует «творцу» собственные 
законы и правила, обезличивая личность.  Выражается она в господстве овеществленного 
труда над трудом живым и в превращении личности в механизм действия некоей 
абстрактной машины, в объект манипулирования, эксплуатации, что неизбежно логически 
связано с перекрытием каналов самоактуализации и процессом нивелирования личности, 
индивидуальности. Стихийность общественного развития, отсутствие контроля над 
условиями, средствами, продуктами труда, низкий гигиенический уровень труда, 
недостойная оплата, отсутствие мотивационного фонда и фона – всё это приводит к 
уничтожению или дискредитации самой идеи профессиональной культуры. 

Результат – разрыв между желаниями, ожиданиями человека и нормами, реально 
существующими в обществе. В итоге сами нормы начинают восприниматься как чуждые 
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и враждебные личности. У человека возникает чувство изолированности, одиночества, 
абсурдности существования, враждебности по отношению к миру и другим. В конечном 
итоге всё это приводит к разрушению норм поведения, причём не только связанных с 
профессиональной сферой. 

Подобная ситуация объясняется тем, что само явление культурной нормы 
непосредственно опирается на понятие культурных ценностей, базируется на нём. В 
описанной ситуации таких ценностей попросту нет, или они есть, но не про вашу честь – 
не для всех. Такой вот ценностный колосс на глиняных ногах неминуемо рухнет. Не так 
уж редки примеры развала фирм, где существует ценностно-нормативный вакуум, совсем 
отсутствует или низкая профессиональная культура. 

Конкретизируя понятие субъекта культурного творчества, среди прочих нация и 
народность, государство, церковь, класс, субкультуры, гендерные носители, семья, 
личность, учёные в качестве  субъекта культуры называют профессиональные группы. 
Именно они являются носителями, хранителями и творцами культурной информации 
специального предназначения. Эта информация включает в себя технологическую, 
методологическую, экономическую, физическую, физиологическую, психологическую, 
нравственно-правовую и т.п. «территории», которые занимаются представителями данной 
конкретной профессии. Это и система ценностей, относящихся к содержанию работы, и 
кодекс коллегиальных взаимоотношений, и правила и возможности диалога с людьми 
других профессий, и самоидентификация каждого конкретного человека, избравшего 
именно это, а не какое-то другое поприще деятельности. 

Между культурой и творчеством можно, хотя бы аллегорически, поставить знак 
равенства; с толкованием это тождества мы сталкиваемся в истории развития 
человеческой мысли бесчисленное количество раз. Так, например, вся земная 
деятельность человека для средневекового сознания – служение Богу, а талант – лишь 
проводник между Творцом и человеком. Труд богоугоден, является богослужением 
(феномен замены автора авторитетом). Возрождение понимает творческую активность как 
проявление в человеке Духа Святого. Свобода и творчество, помноженные на достоинство 
человека – знаковое математическое действие эпохи, разрешением которого становится 
профессионал, человек в творчестве своем максимально реализовавший собственную 
гуманитарную сущность. 

По убеждению известного деятеля Реформации Жана Кальвина, Бог, еще до 
сотворения мира, одних людей предопределил к спасению, других – к погибели. И 
никакие усилия людей не изменят «абсолютного предопределения». Однако, утверждал 
Кальвин, каждый обязан быть уверен, что он – избранник божий. Но что же даёт 
основание для подобной уверенности? По Кальвину, именно успех профессиональной 
деятельности является существенным признаком подтверждающим «богоизбранность». 
Таким образом, профессия выступает как призвание, место служения Богу, а 
профессиональный успех трактуется не как средство получения материальных ценностей, 
богатств, поощрения амбиций и честолюбия, а как самоценность, доказательство 
причастности к христианскому миру, высочайшим культурным уровнем профессионала. 

Реформация вместе с духом протестантизма создает новый тип личности – 
дисциплинированного разумного профессионала, чьи достижения в сфере избранной 
трудовой деятельности дополняются мирским аскетизмом (о чём подробное исследование 
М.Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»). 

Новое Время в стремительности социального развития, углублении тенденций к 
индивидуализму с одной стороны, и мощнейшей социальной интеграции (при всех 
проявлениях конфликтов, дезинтеграции общества) с другой, выдвигает собственные 
требования к человеку как субъекту культурного творчества и профессиональной 
культуре. Чётко и ясно они выражены в работах философа М.Вебера, который 
традиционному и харизматическому устройству общества противопоставляет 
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рациональный, где во главу угла среди всех других сфер (например, важное место у 
Вебера занимает религия в пространстве культуры) ставится профессиональная культура. 

В работе «Наука как призвание и профессия» в качестве первостепенного принципа 
научной деятельности и, следовательно, некоего канона профессиональной культуры 
«научного производства», М.Вебер называет «специализацию», когда «не только внешне, 
но как раз внутренне дело обстоит таким образом, что отдельный индивид может создать 
в области науки что-то либо завершённое, только при условии строжайшей 
специализации... И поэтому тот, кто не способен однажды надеть себе, так сказать, шоры 
на глаза и проникнуться мыслью, что вся его судьба зависит от того, правильно ли он 
делает это вот предположение в этом месте рукописи, то пусть не касается науки. Он 
никогда не испытает того, что называется увлечением наукой» [ 2, С.130]. Научное 
творчество – прежде всего творчество, т.е. неудержимое влечение к научной 
деятельности, как к профессии, считает Вебер. 

Самореализация в пространстве профессии – это, прежде всего, творческая 
самоотдача. Она сама по себе предполагает и порождает профессиональную культуру. 
Лишить учёного его поприща равносильно перекрытию кислорода. У него особый 
«организм», питающийся чужими идеями и питающий окружающее пространство 
собственными идеями. Открытость диалогу – вот другое важнейшее составляющее 
профессиональной деятельности и культуры для Вебера, в том числе, если учёный 
сталкивается с мыслью дилетанта. Откажись от корпоративных амбиций, ищи истину 
везде, где она есть – вот формула открытия для Вебера. «Идея дилетанта с научной точки 
зрения может иметь точно такое же или даже большее значение, чем открытие 
специалиста. Внезапная догадка не заменит труда. И, с другой стороны, труд не может 
заменить или принудительно вызвать к жизни такую догадку, так же как это не может 
сделать страсть. Только оба эти момента – именно оба вместе – ведут за собой догадку» [ 
2, С.130]. 

Задумавшись о движущих импульсах профессиональной деятельности 
коммерсанта, политика, художника и ученого, М.Вебер приходит к выводу, что все они 
имеют общий корень: будь-то «коммерческая фантазия», «гениальная выдумка», 
«математическая фантазия» – все это и «упоение» (в смысле платоновского «экстаза») и 
«вдохновение» [ 2, С.138]. И если человеку присущ подобный «дар», который выражается 
в непреодолимом влечении к какому-либо делу, то его можно смело назвать 
представителем данной профессии, профессионалом и, по Веберу, личностью. Ведь 
«Личность» в научной сфере есть только тот, кто служит одному лишь делу. И это не 
только в области науки» [  2, С.132]. Личность, как для Вебера-учёного, так и для Вебера-
человека – прежде всего существо всецело поглощенное Делом, «одним лишь делом». В 
подобном отношении к профессии как служению сказывается, с одной стороны, 
безусловно, влияние протестантизма; с другой, в нём весь Вебер  учёный, т.е. личность 
учёного Вебера и по Веберу. Здесь мы сталкиваемся с уникальным совпадением взглядов 
человека и его сущности. Хотя учёный и упоминает об ошибке гениального Гёте, который 
в поисках единосущности мира и единства бытия, в произведении видел «личность» 
художника, а жизнь его мыслил как «творение искусства». «Жизнь» и «дело» для Вебера - 
не одно и то же, хотя в «деле» и есть вся жизнь учёного. 

Оглядываясь вокруг, Вебер замечает тенденцию академической жизни, 
характерную для современности по крайней мере ничуть не меньше, чем для времени, 
когда философ размышлял о призвании и профессии учёного. Это тенденция подмены 
дела антуражем, опасная тем, что наука не терпит «идолов», наносных, неприродных 
самой сути научной деятельности движений. Это некие интриги амбиций вокруг науки, 
где результат один – наука отторгает интриганов. Позволим себе привести здесь 
достаточно большое, но чрезвычайно важное предостережение Вебера: «Есть ли у кого-то 
научное вдохновение, это зависит от скрытых от нас судеб, а кроме того, от «дара». Эта 
несомненная истина сыграла не последнюю роль в возникновении именно у молодёжи – 
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что вполне понятно – очень популярной установки служить некоторым идолам, культ 
этих идолов, как мы видим, широко практикуется на всех перекрестках и во всех 
журналах. Эти идолы – «личность» и «переживание». Оба тесно связаны: господствует 
представление, что последнее создает первую и составляет её принадлежность. 
Мучительно заставляют себя «переживать», ибо «переживание» неотделимо от образа 
жизни, подобающего личности, а в случае неудачи нужно, по крайней мере, делать вид, 
что у тебя есть этот природный дар... Но в науке совершенно определённо не является 
«личностью» тот, кто сам выходит на сцену как импресарио того дела, которому он 
должен был бы посвятить себя, кто хочет узаконить себя через «переживание» и 
спрашивает: как доказать, что я не только специалист, как показать, что я – по форме или 
существу говорю такое, чего ещё никто не сказал так, как я? – явление ставшее сегодня 
массовым, делающее всё ничтожно мелким, унижающее того, кто задает подобный 
вопрос, не будучи в силах подняться ДО ВЫСОТЫ И ДОСТОИНСТВА ДЕЛА, которому 
он должен был бы служить и, значит, быть преданным только своей задаче» [ 2, С.132-
133]. Человек служит профессии, а не профессия ему, тогда он – «личность», в профессия 
– призвание. Профессиональная культура, таким образом, – это степень и качество 
служения своему делу, единство «разума» и «страсти», воплощённые в деятельности 
учёного, коммерсанта, политика, художника, представителя любой профессии, если он 
«личность», а она – поприще. 

Профессиональная культура, как принадлежность любой профессии, в том случае 
если она культура, а не суррогат, обязательно включает в себя гуманистический 
компонент. Не случайно он становится стержневой составляющей антропологического 
мышления и всех наук о человеке, будь то философское, психологическое, 
социологическое, филологическое, культурологическое или иное направление научной 
мысли на рубеже тысячелетий и в наши дни. Именно он оказывается динамическим 
центром научного синтеза, порождая новые перспективные отрасли знания, такие, 
например, как психолингвистика и лингвокультурология. Последние, среди других 
вопросов, изучают язык как средство и выражение профессиональной культуры, и 
характеристику культуры личности. Не случайно еще во второй половине XVIII века 
немецкий философ Й.Гердер писал о том, что состояние национальной языковой нормы – 
лакмусовая бумага, по которой можно определить уровень культуры народа. Ту же схему 
можно применить и в отношении профессиональной личностной культуры речи. Однако, 
это тема отдельного исследования. 

Прогресс культуры означает, прежде всего, усиление ее роли в детерминации 
жизнедеятельности человека. 

Культура - специфическая форма существования людей. Сущность культуры 
состоит в способности человека к рефлексии. Эта способность создает культуру, ее 
сложную организацию,  и постоянно изменяет ее, переходя от рефлексии первого порядка 
к рефлексии второго порядка и т.д.. Смысл рефлексии состоит не только в том, что 
культура есть предметом познания и преобразования, но и в том, что сами результаты 
преобразования становятся - предметом познания и деятельности. Этот сложный процесс 
есть реализацией творческого потенциала человека. Творчество есть свойством человека, 
его потенциальной и реальной способностью выходить за рамки ситуации, отношений, 
которые произошли, к качественно новым решениям, уровней рефлексии, более глубоких 
знаний и эффективных действий. Рефлексивная способность субъекта превращать себя, 
свои способности в предмет своей собственной деятельности есть уникальной, сугубо 
человеческой.  Так в работах Декарта «Я» закрыто в пространстве своего мышления, 
чтобы преодолеть это ограничение Дж.Локк вводит метод психологического 
самонаблюдения, согласно которому «Я» в своих сознательных представлениях само 
охватывает себя через акт рефлексии, которая протекает в времени. Трудоспособность, 
общая одаренность, интеллект есть интегральными образованиями в структуре субъекта. 
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В реальных жизненных условиях “нетехнологичность” ограниченного  мышления 
может проявляется в том, что индивид не только не имеет возможности наметить 
последовательность необходимых для достижения результата действий, но и не считает  
каждое из них обязательным. В общественном производстве это проявляется в том, что 
рабочий пропускает некоторые необходимые технологические операции, которые влияют 
на  качество производимого. То есть “нетехнологичность мышления” порождает 
бескультурное отношение к работе. 

Социально-конструктивистские подходы кросс-культурной психологи 
интерпретируют культуру одновременно как предпосылку и как следствие поведения 
индивида. Таким образом, признается взаимопроникновение личностных и культурных 
процессов, при котором одни влияют на структуру других.    В.Соловьёв считает, что 
любой компонент культурного целого – красота, истина, добро – создается в виде триады: 
идея, чувство, действие; то есть имеет одновременно три измерения – философско-
идеологическое, эмоционально-выразительное и деятельностно-практическое.  

В гуманистическом направлении ведущей является  идея человечности и 
человеческих отношений, ведь даже производственные отношения – это прежде всего 
отношения людей. Базовым образованием профессиональной деятельности есть система 
взаимодействия специалистов. В психологии управления выделяют две принципиально 
отличных системы: систему давления и систему содействия, создания условий для 
эффективной общей деятельности. Известно, что все успешные компании стихийно или 
сознательно работают над улучшением отношений между сотрудниками, то есть 
сознательно усовершенствуют систему взаимодействия специалистов.  

Способность к диалогическому субъект-субъектному взаимодействию есть 
показателем   профессиональной культуры личности и обнаруживается прежде всего в 
том, что возрастают требования к личности быть способной к созданию оптимальных 
взаимоотношений с условиями жизнедеятельности, то есть к продуктивному синтезу 
личностных свойств, соответствующих объективным требованиям (профессиональным, 
социальным, моральным). Таким образом,  в данное время рядом с другими 
характеристиками личности принято выделять коммуникативные способности как те 
свойства, которые обеспечивают ее социальную адекватность и социальный рост, 
разрешают говорить о личности как субъекте.  

В условиях  диалогического  взаимодействия человек создает и находит 
реальность, которою  он видит, но одновременно он ее и строит по законам бытия, таким 
образом, личность получает возможность разрешать противоречие или  расхождения 
между собственной деятельностью и социокультурными нормами.  Именно диалогическое 
взаимодействие предусматривает со-образность сущности и ситуации, взаимное со-
чувствие и  со-видение. Изменение позиций понимается как  связь между ситуацией и 
местом человека, который в ней принимает участие,  его видением этой ситуации,  его 
ощущением и его поведением. 

Анализ  современных исследований доказывает  необходимость осмысления 
человека как субъекта деятельности, изучения  его творческого потенциала и 
способностей, путей повышения степеней активности его позиции; более глубокого 
осознания  себя как особой универсалии, которая постоянно эволюционирует и 
изменяется, в условиях культуральной, социальной эволюции, но не в контексте общих 
законов ее осуществления, а в ситуации возникновения новой среды - человек как субъект 
исторических действий.  

Важнейшим моментом выхода человека за границы собственного биологического 
существования было возникновение надситуативных форм поведения и формирования 
творческих актов действий субъекта. Важнейшей особенностью субъекта становится не 
только собственное производство условий своего бытия, а прежде всего систем 
отношений, которые обеспечивают возможность   удержания, расширение, изменения им 
объективно необходимого бесконечного движения вперед, усовершенствование всей 
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структуры движения, действенности влияний на свое будущее. “Само воспроизведение 
социальной сущности человека и способности сохранять эту сущность реально 
обеспечивает целостность человека как явления социального мира, только 
соответствующий уровень воспроизведения собственной социальности обеспечивает 
целостность человека как конкретного субъекта социального действия, который реализует 
этот мир и себя в нем”( 7, С.8).  

С этих позиций как социокультурное явление   трактуется и мотивация поступков 
личности, при условии, если  её содержание рассматривается как содержание 
определенной культурной традиции, среды. Значимость аксиологических представлений 
для мотивации свидетельствует про ее непосредственную  связь с самосознанием, что есть 
важным компонентом культуры и определяет творческой характер человеческой 
деятельности. Итак, изучение мотивации как социокультурного явления предусматривает 
анализ культуры, норм, традиций и социально-одобряемых форм поведения. Через 
социокультурное содержимое мотивов согласовываются индивидуальные и социально-
одобряемые  формы поведения. Соответственно, в реальных жизненных ситуациях 
человек действует согласно собственным интересам, которые порождаются данной 
социально-практической деятельностью, но и с учетом социально-одобряемых норм и 
ценностей. В этих условиях мотивация корректирует содержание деятельности человека 
или временно ее блокирует. Мотивация в границах социокультурных процессов может 
существенным образом изменять свое содержание и личность будет создавать новые 
ценности, которые бы в большей степени отвечали актуальной действительности. Такой 
подход к изучению мотивационного контекста культуры будет значительно обогащать 
мировоззрение личности,  ее видение  смыслов социокультурной ситуации,  точнее 
направлять человеческую деятельность. 

Мотивационное обоснование  деятельности субъекта приобретает особенно важное 
значение в случае нарушения согласования потребностей и ценностей одной человека с 
потребностями и ценностями другого. В процессе мотивации может происходить 
приписывание ценностей и форм поведения определенной субкультуры системе 
ценностей культуры,  а также подготавливаться изменение ценностей. 

Непосредственным источником развития и человека, и культуры есть труд. Труд 
есть тем “напряженным полем” единения культуры и человека, в котором происходит 
осуществление личности. Изучение сложного механизма единения человека,  труда и 
культуры и служит основой гуманизации всех сфер бытия. Однако усвоение культуры 
необходимо активизировать и в образовательных средах воспитательными средствами. За 
М.С. Каганом культура охватывает все формы человеческой деятельности, выражает их 
целостность [1]. Эта целостность есть способом человеческой деятельности, которая 
выступает процессом опредмечивания и распредмечивания этой деятельности, то есть 
преобразованием способов деятельности в ее продукты и наоборот. Ведь человек 
закрепляет в своем сознании, прежде всего, такие элементы культуры, которые находят 
своё применение в реальной жизнедеятельности и отвечают ее направленности и 
характеру. Задача воспитательных средств не только обозначать те или   иные культурные 
ценности, а и вводить их в учебную практику. Заметим, что отношения людей, которые 
складываются в системе деятельности (в процессе обучения), в определенной  степени 
влияют на ценностные ориентации и поступки личности, которые являются составной ее 
культурного лица. 

Поступок есть универсальным феноменом бытия человека, его перманентной 
характеристикой, ведущим сущностным свойством личности, одним из способов её 
самоосуществления. Поступок есть не только примером сегодняшнего поведения, а и 
отражением мировосприятия, ориентиром в принятых личностью ценностях. 
Профессиональную деятельность, жизненные выборы и поступки можно рассматривать 
как пути реализации ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации являются 
важными элементами внутренней структуры личности, они закреплены жизненным 
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опытом индивида, его переживаниями. Ценностные ориентации отделяют значимое и 
существенное для данного человека от незначительного и несущественного. Ценности 
наряду с нормами есть универсальными композитами разных культур. 

Критерии, за которыми новая эпоха бытия выбирает людей, это не обычные 
личностные параметры, такие как склад характера, социальный статус, конфессиональная 
принадлежность, а “способ субъектного обустройства” – это способ бытийного 
обустройства, культура вхождения в бытие и вхождение в бытие через культуру (Лосев 
О.Ф.). 

Никогда результат не бывает таким точно, как его воображали, поэтому очень 
важная способность креативной личности не переоценивать свой успех, каким бы 
значительным он и не казался, надо помнить, что любой успех всегда прогностический. 
Поэтому не надо переживать его как чрезвычайное событие. Таким образом, 
своевременное переключение человека на дальнейшие дела приобретает очень важный 
психологический смысл. Успех надо эмоционально воспринять и заметить его опыт. 
Необходимо сознавать, что успех есть результатом отношения к делу. То есть переживать 
надо степень усилий, а не масштаб достигнутого. 

Показателями реального профессионального самоутверждения есть: 
сформированность профессионального образа Я; адекватная самооценка; оптимальный 
уровень развития профессионального самосознания: совокупность способов и результатов 
самореализации, уверенность в себе, присвоение в процессе общения профессиональной 
культуры. 

Принцип культуросоответствия, разработанный Дистервегом, в наше время 
приобретает новое содержательное развитие. Согласно ему, культура и есть местом бытия 
и преобразования личности. Сложность реализации культурных смыслов состоит в том, 
что их нельзя присвоить  из абстрактных, безличных представлений, событий, процессов.  
Культурный феномен – это всегда общее созидание, соавторство, продолжение себя в 
другом, диалогическое субъект-субъектное взаимодействие. 

Условия, которые стимулируют формирования профессиональной культуры и как 
её составляющих: профессиональной компетентности и креативности: 

- ситуации открытости; 
- поощрение вопросов; 
- разработка стратегий дальнейшей деятельности; 
- стимулирование ответственности и независимости; 
- внимательность к интересам окружающих; 
- билингвистический опыт; 
- безоценочное восприятие друг друга; 
- эмоциональное принятие всего, что происходит в твоём  окружении.  
Процесс взаимодействия человека и культуры есть содержательным обменом этих 

субъектно представленных феноменов, открывает широкое пространство для обоюдно 
направленного движения между ними, которое в своей совокупности обеспечивает 
поступательное развитие человека, общества, культуры. То есть, необходимо 
рассматривать развитие не только человека культурой, но и культуры человеком. Такая 
целостность есть результатом определенной взаимосвязи элементов, их особой 
внутренней соотнесенности, соответствия.  

Культура – это специфический способ организации и развития жизнедеятельности 
человека, который радикально отличается от биологических форм жизни, но вместе с 
ними противодействует и биологической смерти,  и ее специфическому корреляту – 
культурной энтропии. То есть, культура – это не бытие, а усилие  [6, с.14]. 

Выводы: 
- культура есть важной составляющей деятельности, в ней выражается 

соотношение человека и мира,  непосредственным источником развития и человека, и 
культуры  является труд; 
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- понятие субъекта культурного творчества конкретизировано через деятельность 
профессиональных групп, которые и   являются носителями, хранителями, творцами 
культурной информации специального предназначения; 

- развитая потребность личности в самоактуализации в границах социокультурных 
процессов может существенным образом изменять  содержание профессиональной 
деятельности, что будет способствовать созданию  субъектом этой деятельности новых 
ценностей и культурных норм, которые бы в большей степени отвечали актуальной 
действительности. 
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Уже десять лет европейское образовательное общество живет под знаком болонского 
процесса. Его суть состоит в развитии на перспективу общеевропейской системы 
высшей школы образования, названной зоной европейского высшего образования, которая 
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УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

Интеграционные процессы, охватившие Европу, призваны сформировать общее 
образовательное и научное пространство, способствующее повышению 
конкурентоспособности европейской системы науки и высшего образования  в мировом 
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образовательных систем. В законодательных документах нашего государства об 
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образовании одной  из стратегических задач обозначено создание  условий для 
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Развитие познавательной активности, творческих возможностей детей 
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В статье анализируется влияние корпоративной культуры ВУЗа на потребности в 
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В наше время стабилизация экологической обстановки и обретение гармонии между 
человеком и природой зависят от самих людей. Исторический опыт человечества учит 
осторожности в управлении силами природы. 
 
Павлюк Р.О. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, КРЕАТИВНОЙ  ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В  данной статье рассматривается креативность как универсальная черта личности 
будущего педагога, способствующая активизации  творческого потенциала 
воспитанников. 
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Подорожна И.В. 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

На основе анализа взглядов ведущих исследователей творчества были выделены и 
систематизированы по значимости основные факторы развития креативности 
студентов, представлена краткая характеристика каждого из них. 
 
Сгадов C.В. 
ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В статье освещена структура организационной культуры учителя, ее взаимосвязь с 
творчеством. Раскрыто сущностные характеристики творческой личности и пути её 
развития как субъекта педагогического взаимодействия. 
 
Сережникова  Р.К. 

ДИДАСКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В статье рассматривается  новая терминология обозначения профессиональной 
подготовки студентов в контексте теории и технологии педагогической работы - 
дидаскологическая подготовка, раскрывается ее сущность, возможность в  становлении 
творческой позиции будущего преподавателя. 
 
Чумак Н.Й. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА, СЛУШАТЕЛЯ В ПРАКТИКЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Национальная система образования, которая на современном этапе сориентирована на 
мировые ориентиры и современные концепции обучения, отказывается от догм, 
негуманных принципов деятельности, устаревших организационно-методических 
приемов, способов и формы работы. 
 
Федий О.А. 
ЭСТЕТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В  данной статье рассматриваются основные аспекты развития активной творческой 
позиции учителя и ученика в свете гуманистических идей  эстетотерапевтической  
личностно - ориентированной педагогической парадигмы. 
 
Белая И.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
Предпосылкой личного отношения к среде является собственная деятельность 
студента, в которой возникают, осознаются и реализуются цель личности и коллектива, 
отношения воспитателей и детей к природе и обществу. 
 
Борисенко Л.Л. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТОВ КАК 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ  В ВУЗЕ. 
В статье рассматриваются психолого-дидактические условия формирования индивидуальных 
учебных стилей студентов (ИУСС); предложена трансферно-инверсионная модель оптимизации 
ИУСС как механизма положительного влияния на формирование рациональных учебных стилей 
студентов и развития личности. 
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Гавран М.И. 
ИНФОРМАЦИННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

С развитием демократического общества в Украине у высшего образования 
появилась возможность реализовать новые общественные потребности, реагируя на 
окружающий мир, быть гибкой и ориентированной на студента, результаты его 
обучения и иследования; чему способствуют использование информационных и 
коммуникационных технологии в учебном процессе.  
 
Золочевская М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В 

ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В условиях информатизации общества, которое определяется стремительным 
развитием информационных технологий, существенным образом возрастает роль 
информационной деятельности человека. 
 
Кабак Ю.В. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

В данной статье рассматриваются виды научно-творческой работы 
 
Каверина О.Г. 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМ И СРЕДСТВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
Комплексные формы и средства учебного процесса в условиях интегративного подхода к 
обучению влияют на его результативность: знания приобретают качество 
системности; умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается 
мировоззренческая направленность познавательных интересов обучаемых и достигается 
всестороннее развитие личности. 
 
Карпунова Н.Г. 

ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КУРСАНТОВ 

Сталкиваясь с множеством проблем, человек стоит перед выбором правильного решения 
в каждой конкретной ситуации, а значит и оптимальной линии поведения, которое бы не 
противоречило моральным требованиям общества. Это  является актуальным и на 
современном этапе построения гражданского общества в Украине, которое 
предполагает ориентацию прежде всего на человека, на приоритеты духовной культуры. 
 
Кузнец И.С., Ольшанская О.Г. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 

В статье рассматриваются психолого-педагогические показатели развития 
профессионально-ориентированной личности студента высшего учебного заведения. 
 
Костик Е.В. 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА 

СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В статье рассматриваются формирование и становление духовности современного 
специалиста на началах гуманистического воспитания. 
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Кравчина Т.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОВНЕВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВ 
Статья посвящена психологическому анализу и обобщению основных подходов к изучению 
уровней понимания текста с позиции необходимости развития умственных 
способностей студентов высшего учебного заведения. 
 
 
Лысак Л. К. 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА - ОДНА ИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Специалистом  с большой буквы  можно считать того человека, который не только 
владеет высокой квалификацией, а  и является  духовно богатой, творческой личностью, 
о чем пойдет речь у данной статьи. 
 
Миклашевич Н.В. 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (НЛП) 
Выбор содержания и технологий обучения, определение оптимальных направленный 
осуществления учебной деятельности с целью развития творческой личности студента 
как субъекта этой деятельности - рассматривается у данной статье.  
 
Петрожалко Ю. В. 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В статье рассматривается компетентостный подход в педагогической практике как 
применение современных педагогических технологий, в основе которых лежат разные 
формы, методы и методики обучения. 
 
Рудич О.О. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СЛОВАРЕМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Статья посвящена проблеме оптимизации использования словаря в  процессе обучения 
иностранному языку. Автор говорит о необходимости разработки современных 
технологий, направленных на формирование привычек использования словаря в процессе 
чтения, стимуляции интереса к самостоятельному чтению. 
 
Рыкова Л.Л. 

МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
В данной статье основное внимание будет уделено процессу познания как моделирования, 
то есть гносеологическим аспектам этого широко распространённого инструмента 
познания. 
 
Стефаненко П.В. 

ГУМАНИТАРНЫЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Гуманитарное образование является наиболее динамической сферой высшего 
технического образования, так как ее предмет - общество во всех своих проявлениях 
развивается быстрее, чем природа, которая представляет предмет природонаучного  
образования. 
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Федоренко Ю.П. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКРАЕЗНАВСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Возрастающий интерес к иностранному языку как учебной дисциплины в современном 
обществе, которое стремится к установлению международных контактов в разных 
сферах деятельности человека оказывает содействие повышению роли 
профессиональной направленности в процессе обучения иностранным языкам в 
педагогическом вузе, о чем  пойдет речь у данной статьи  
 
Винник А.В. 
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИИ ТЕХНИКИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
Важным аспектом философии техники является проблема соотношения техники и 
этики, роль этики в техническом обществе.  
Горбулич Г. В. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Существенное повышение роли музыкального искусства в процессе реформирования 
содержания начального образования, использование музыки как важного компонента в 
содержании разных учебных предметов, которые оказывают содействие развитию 
гуманитарного отношения ребенка к окружающей действительности, способность 
музыки влиять на духовное развитие ребенка, - обуславливают необходимость 
формирования музыкальных интересов у будущих учителей начальных классов. 
 
Демченко Л.А. 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА (ИНТЕГРАТИВНЫЙ АСПЕКТ) 
Эффективное накопление умений и привычек будущего учителя-филолога зависит от 
таких факторов: высокий уровень знаний специальных дисциплин, психолого-
педагогическая компетентность. Эти компоненты являются обязательными 
составляющими системы подготовки будущих словесников. Правильно организованный 
процесс обучения студентов, прямо пропорциональный эффективному конечному 
результату. 
 
Джурелюк О.Т.  

Формирование готовности будущих инженеров к управленческой деятельности 
В статье рассматривается готовность будущих инженеров к управленческой 
деятельности как неотъемлемая составляющая их профессионализма рядом с высоким 
уровнем знаний, умений и привычек и соответствующих личностных качеств в избранной 
сфере деятельности. 
 
Кечик О.О. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА - 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Реформирование системы образования в Украине на принципиально новых социально-
экономических основах предопределяет усиления внимания общества к повышению 
общеобразовательной, профессиональной, коммуникативной компетенции будущих 
специалистов, обеспечение их конкурентоспособности.  
 
Кудусова А. Ш. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
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В статье с точки зрения исторических традиций рассматривается гуманистическая 
сущность педагогической деятельности, обосновывается необходимость развития 
гуманистической направленности будущих учителей. Обосновывается целесообразность 
и очерчиваются технологические предпосылки реализации соответствующего 
педагогического влияния в профессиональной подготовке учителей начальных классов. 
 
Мирошниченко О.В. 
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Подготовка учителя, осуществляемая в данное время в системе высшего образования, 
является различной по  качеству, но в любом случае она должна быть ориентирована на 
формирование его готовности осуществлять педагогическую деятельность на уровне 
творчества. 
 
Муромец В.Г. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В последнее время в современном обществе наблюдается усиление и активизация 
внимания к проблемам толерантности, которая обусловлена  многими факторами, о чем 
и пойдет речь у данной статьи. 
 
Туркина Л.В. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА КАК ВТОРОЙ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 

В статье предлагаются результаты изучения содержания обучения английскому языку 
как второй специальности в сфере аудирования. Определяются критерии отбора 
аудитивного материала, предлагаются разные виды упражнений для формирования 
соответствующих привычек,  модель работы с фономатериалом, сформулированы 
особенности содержания обучения английскому языку как второй специальности. 
 
Шлихта Г.О. 

ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

В статье рассматривается отношение учителей информатики к профориентационной 
деятельности со старшеклассниками. 
 
Вертегел В.Л. 

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧНОГО ВКУСА БУДУЩИХ ПРАВОХРАНИТЕЛЕЙ В В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассматривается подготовка будущих работников ОВС к выполнению 
профессиональных обязанностей и их личностно - духовного развития, ядром которого 
является высокий уровень общей культуры и морально-эстетического развития 
личности. 
 
Вертыло С.В. 

СРЕДА СЕМЬИ  КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В данной статьи рассматривается сущность понятия воспитательная среда семьи, ее 
особенности и возможности как социально - педагогические условия  формирования 
социального опыта младшего школьника. 
 
Гайдамака И.Г. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Педагогический аспект единства деятельности школы с семьей, их действия по 
созданию воспитывающей обстановки в школе и семье, единство требований к детям, 
умелое использование разнообразных методов и приемов воспитания рассматриваются в 
данной статье. 
 
Джиляджи А. С. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБОБЩЕННЫХ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 В статье автор раскрывает психолого-педагогические аспекты проблемы 
формирования обобщенных приемов учебной работы с позиции новообразований 
психической деятельности младших школьников. 
 
Костенко С.Э.     

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ НРАСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  И РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В СЕМЬЕ 

В статье рассматривается воспитательная система семьи, способствующая 
моральному воспитанию и развитию личности младшего школьника как основы 
формирования его нравственного поведения. 
 
Кучерявец В.Г. 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются условия формирования личности, адекватной в 
соответствии со своим потенциалом и креативною энергией требованиям государства и 
цивилизационных процессов. 
 

 
Кушнир Ю.В. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В 
РАМКАХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются направления воспитания культуры межэтнического 
общения у учащихся общеобразовательных школ в рамках поликультурного образования. 
Автор предлагает рассматривать поликультурное образование как основу в воспитании 
культуры межэтнического общения. В данной статье рассматриваются факторы, 
которые могут повысить роль поликультурного образования на современном этапе. 
 
Павленко Н.С. 

Г УМАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  КАК УСЛОВИЕ  СУБЪЕКТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматриваются  условия гуманизации учебно - воспитательного процесса, 
способствующего развитию личности и субъектному становлению студентов высших 
технических учреждений. 
 
Путиловская  Н.Б. 

МЕСТО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ 
В статье рассматривается категория свободного времени, являющаяся составной 
частью образа жизни людей, под влиянием которого детерминирует свободное время, 
изменяется количественно и качественно, наполняясь новым содержанием на всех 
этапах развития общества. 
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Саенко Т.В., Познанская  О.В.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются педагогика и экология, которые в синергетическом синтезе  
современных условий, имеют огромные возможности оказаться ведущими науками в  
подготовке  будущего мудрого поколения, способного преодолеть экологические 
глобальные и  региональные проблемы.  
 
Светова А.О. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА 

В статье рассматривается проблема  пространства, обусловливающего социально- 
психологическое состояние и педагогические   взаимоотношения. 
 
Сидорова И.С. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  -  НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ  ДУХОВНОГО 
МИРА ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматривается эффективность организации эстетического воспитания, 
формирование эстетической культуры студентов, в частности педагогических 
университетов. 
Скрябина Т.О. 
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНОСТИ 
Ведущим направлением формирования личности, ее духовности является воспитание на 
основе гуманистических ценностей, предусматривающее морально-психологическое 
развитие личности, переориентацию системы ценностных ориентаций с индивидуальных 
на общечеловеческие, осознание собственного достоинства и ценности другого человека. 
 
Эмирасанова Э. У. 

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТА КАК АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В статье рассмотрены особенности механизма возникновения возрастных кризисов и 
периодизации развития с точки зрения отечественной и западной школ. Показано, что 
наименее изученным является кризис среднего возраста. Предлагается возрастные 
особенности человека рассматривать в системе онтогенеза, учитывающего время 
жизни, жизненный цикл и жизненный путь.   
Зайцева Н.А. 

МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА MMPI ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СКЛОННОСТЕЙ 

В данной статье приводится обзор основных профориентационных методик, в 
частности, личностных многомерных опросников.  
Ломова Т.А. 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В  данной статье  рассматривается детальный анализ причин подростковой агрессии, 
наличие связи между формами агрессии подростков, уровнем психических состояний 
(тревожность, ригидность, фрустрация), общим уровнем интеллектуального развития и 
уровнем неблагополучия подростков в социальной среде (семья, школа, ровесники).  
Моисеенко Л.А.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА   
Будущим специалистам необходимо уметь гибко мыслить, уметь превращать знание в 
орудие активных действий, обладать активной продуктивной умственной 
деятельностью. 
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Пинчук И.О. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В статье рассматриваются компоненты профессиональной компетентности, которые 
составляют основу психологической культуры учителя иностранного языка начальных 
классов, проанализированы важнейшие его функции, реализация которых будет 
способствовать его эффективному коммуникативному взаимодействию с учащимися 
младшего школьного возраста 
Яковицкая Л.С., Отина А.Е. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК КАЧЕСТВО САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ 

ЛИЧНОСТИ 
В статье рассматривается связь между профессиональным мотивационно - 
ценностным уровнем личности (ее профессиональной культурой) и ее самоактуализацией 
в процессе интеграции в общественное целое.   Исследуются  психологические механизмы 
становления профессиональной культуры  личности.    
 

Наші автори 
Адаменко Олена Вікторівна – декан факультету допрофесійної підготовки, доктор 
педагогічних наук, професор кафедри економічної інформатики Луганського 
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка 
Баріхашвілі Ірина Іллівна – старший викладач кафедри загальної та вікової психології 
Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського 
Бельмаз Ярослава Миколаївна -  в. о. зав. кафедри практики мовлення та інформаційних 
технологій канд. пед. наук, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов 
доц. кафедри педагогіки,  
Бєкірова Лємара Енверівна - аспірант ЦІППО АПН України, викладач кафедри методик 
початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно – педагогічний університет» 
Біла Ірина Василівна - магістр педагогіки вищої школи,  викладач загальної педагогіки, 
Лисичанський педагогічний коледж аспірантка  Луганського національного педагогічного 
університету імені Тараса Шевченка 
Бірюк Людмила Яківна - доцент, кандидат педагогічних наук, Глухівський державний 
педагогічний університет,  
Бойко Вікторія Валеріївна - зав. відділом аспірантури, Горлівський державний 
педагогічний інститут іноземних мов  
Борисенко Лариса Леонідівна. - кафедра педагогіки і психології старший викладач, 
Київський національний економічний університет ім..Вадима Гетьмана,  
Босін Марк Євгенович - доктор фіз.-мат. наук, професор Харківського гуманітарно-
педагогічного інституту,  
Бочаров Віталий Володимирович – канд. історич.наук, доцент кафедри соціології і 
політології Донецького національного  технічного  університету, 
Варганич Галина Олексіївна – викладач Харьковский гуманитарно-педагогический 
институт, 
Вертегел Вікторія Леонідівна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького 
юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
Вертило Світлана Володимирівна  - аспирант  кафедри соціології і політології 
Донецького національного  технічного  університету, здобувач наукового Інституту 
проблем виховання АПН України, 
Віннік Анатолій Васильович - кафедра філософії та права старший викладач, 
Дніпродзержинський державний технічний університет,  
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Войтович  Ігор Станіславович - канд. пед. наук доцент кафедри Інформаційно-
комунікативних технологій та методики викладання інформатики Рівненський державний 
гуманітарний університет 
Волков Александр Федорович - кафедра физики доцент кандидат технических наук, 
Донецкий национальный технический университет,  
Воронецька Наталля Петрівна – викладач кафедри романо германських мов 
Хмельніцького національного університету, аспірантка Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника 
Гавран Мар’яна Іванівна – викладач, Національний університет  «Львівська 
політехніка» 
Гайдамака Ірина Георгіївна – викладач Макіївського економіко-гуманітарного 
інституту, здобувач наукового Інституту проблем виховання АПН України,  
Горбуліч Галина Валентинівна - доцент кафедры теории, истории музыки и 
инструментальной подготовки, кандидат педагогических наук, ЛНПУ имени Тараса 
Шевченко, Институт культуры и искусств,  
Гречко Инна Викторовна - к.и.н., доцент кафедры общественных наук, Автомобильно-
дорожный Институт ДонНТУ 
Давидов Павло Григорович - к.філос.н., Донецький інститут залізничного транспорту,  
Демидчик Галина Степанівна - к.пед.н., доцент кафедри теорії і методики навчального 
навчання , Глухівський державний педагогічний університет 
Демченко Людмила Анатоліївна – викладач,  Миколаївський державний університет ім. 
В.О.Сухомлинського, 
Джиляджи Авва Сервиновна - преподаватель кафедры методик начального обучения  
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Зайцева Наталья Александровна – ассистент кафедры социологии и политологии, 
Донецкий национальный технический университет, 
Захарова Наталія Михайлівна - к.пед.н, доцент кафедри теорії і методики навчального 
навчання ,Глухівський державний  педагогічний університет 
Золочевська Марина Володимирівна - викладач кафедри математики, інформатики, 
фізики та ТЗН, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут  
Зощук Ольга Валентинівна - викладач математики та основ інформатики Білгород-
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імені К.Д. Ушинського  
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Кабанець Марина Миколаївна - асистент кафедри англійської мови, Донецький 
національний технічний університет ,  аспірант кафедри педагогіки Донецького 
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Ковальова Ганна Миколаївна - викладач української мови (за професійним 
спрямуванням) кафедри українознавства та гуманітарної освіти, Донбаська державна 
машинобудівна академія  
Костенко Сусана Єдуардівна - асистент кафедри англійської мови Донецького 
національного  технічного  університету, здобувач наукового Інституту проблем 
виховання АПН України, 
Костик Євгенія Володимирівна - викладач кафедри теорії та методики навчання 
іноземних мов, ДВНЗ “П.-Х ДПУ ім. Г.С. Сковороди”  
Кравчина Тетяна Володимирівна - кафедра романо-германських мов викладач, 
Хмельницький національний університет  
Крюкова Олена Вікторівна - канд. пед. наук, доцент кафедри психології Донецького 
Національного університету. 
Кувічка Ірина Миколаївна - кандидат технічних наук доцент, Луганський державний 
медичний університет кафедра медичної та біологічної фізики, медінформатики та 
біостатистики  
Кудусова Алие Шухриевна - к. п. н., стар. препод. кафедры МНО, Крымский инженерно 
педагогический университет , 
Кучерявець Валентина Григорівна - кандидат педагогічних наук доцент кафедри 
педагогічної майстерності Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
доцент  
Кушнір Юлія Володимирівна - старший викладач кафедри соціології і політології, 
Донецький національний технічний університет 
Лавров Віктор Дмитрович - асистент кафедри політології, соціології, історії та права 
Одеської національної академії  харчових технологій 
Лазорович Віктор Григорович - кафедра терапії доцент кандидат медичних наук доцент, 
Луганський державний медичний університет  
Лещак Теодор Володимирович – асистент Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 
Лисак Лариса Костянтинівна - доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти, 
кандидат філологічних наук, Донбаська державна  машинобудівна академія, 
Ломова Татьяна Александровна - преподаватель кафедры социологии  и политологии 
ДонНТУ,  соискатель Харьковского Национального педагогического университета им. 
Г.С. Сковороды,  
Лумпиева Таисия Петровна - кафедра физики, старший преподаватель, Донецкий 
национальный технический университет,  
Мазуркевич Лариса Олексіївна - ст. викл.  кафедри "Суспільні науки", Автомобільно-
дорожній інститут ДонНТУ  
Мармуров Віталій Валерійвич -  , викладач , Донецький технікум економіки і хімічних 
технологій 
Медведєва Ольга Анатоліївна – старший викладач кафедри прикладної математики, 
Донбаська державна машинобудівна академія 
Митнікова Юліана Юріївна - викладач кафедри методик початкового навчання РВНЗ 
„Кримський інженерно-педагогічний університет”, аспірант інституту педагогіки АПН 
України 
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Міклашевич Ніна Василівна. - завідувач секції іноземних мов кафедри прикладної 
лінгвістики та етнології, доцент,  Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури  
Мірошніченко Ольга Вікторівна -  викладач кафедри педагогіки , аспірант ІДГУ.   
Мойсеєнко Лідія Анатоліївна - профессор, доктор психологічних наук,  Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу;  директор Інституту 
фундаментальної підготовки ІФНТУНГ,  
Муромець Вікторія Григорівна - аспірант кафедри дошкільної та шкільної освіти 
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка  
Ольшанська Олена Геннадіївна - викладач кафедри «Професійної майстерності й 
перукарського мистецтва», Луганський національний педагогічний університет  їм. Тараса 
Шевченко,   
Отина Анна Евгеньевна – ст.. преподаватель кафедры социологии и политологии 
Донецкого  национального технического университета, 
Павленко Ірина Григорівна - кандидат педагогічних наук доцент, доцент кафедри 
педагогіки,  Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка  
Павленко Наталія Сергіївна – асистент кафедри соціально гуманітарних наук, 
Красноармійській індустріальний інститут ДонНТУ 
Павлюк Роман Олександрович - асистент кафедри філологічних дисциплін, 
Полтавський державний педагогічний університет імені Г.В. Короленка, аспірант кафедри 
початкової і дошкільної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка. 
Панішева Ольга Вікторівна - аспірант 1 курсу Луганського національного педагогічного 
університету імені Т.Шевченка  
Панченко Любов Феліксівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної 
інформатики Луганського національного педагогічного університету імені Тараса 
Шевченка 
Петрожалко Юлія Володимирівна. - аспірант III р. н. кафедри зв’язків з громадськістю, 
психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 
магістр філології. 
Пінчук Ірина Олександрівна - асистент кафедри іноземних мов Глухівського 
державного педагогічного університету 
Пінькас Валентина Григоріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедра медичної 
та біологічної фізики, медінформатики та біостатистики , Луганський державний 
медичний університет  
Подорожна Ірина Володимирівна - аспірант кафедри педагогіки Луганського 
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 
Познанська Ольга Володимирівна – головний спеціаліст Міністерства освіти і науки 
України, здобувач наукового ступеню. 
Путіловська Наталя Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін,  Миколаївський Державний 
Університет ім.. В.А.Сухомлинського, інститут Історії і права,  
Разорёнова Марина Валентинівна – асистент кафедри англійської філології Луганский 
национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 
Рикова Лариса Леонідівна - викладач Харківського гуманітарно-педагогічного інституту  
Рудич Оксана Олексіївна - доцент кафедри філологічних дисциплін, Полтавського 
державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
Сав’юк Анна Миколаївна – аспірант кафедри педагогіки та психології Херсонського 
державного університету.  
 
Саєнко Тетяна Василівна – доцент кафедри екологічного аудиту Національного 
авіаційного  університету, докторант Інституту вищої освіти  АПН України. 
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Светова Алена Олеговна – преподаватель кафедры физическое воспитание Донецкого 
Национального университета 
Сгадов Сергій Вікторович.- викладач, Київський національний лінгвістичний 
університет 
Селезньова Оксана Олександрівна - викладач, кафедра романо-германських мов, 
Хмельницький Національний Університет, аспірантка Вінницького Державного 
Педагогічного Університету, 
Серьожникова Раїса Кузьмівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціології і політології, завідувач секції  психології і педагогіки, Донецький національний 
технічний університет, 
Сідорова Ірина Сергіївна - аспірант кафедри педагогіки Вінницького державного 
педагогічного університету, 
Скрябіна Тетяна Олександрівна - старший викладач кафедри соціально-гуманітарних, 
економічних наук та українознавства Луганського державного медичного університету 
Слюсаренко Ніна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Херсонського державного університету.  
Собко Валентіна Олексіївна - к.пед.н. доцент , завідувач кафедри теорії і методики 
навчального навчання ,Глухівський державний педагогічний університет 
Стецько Ірина Іванівна, аспірантка кафедри педагогіки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, 
Стефаненко Павел Викторович – доктор педагогических наук, профессор, декан 
радиотехнического факультета Донецкого национального технического университета, 
Стинська Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки ім. Б.Ступарика Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 
Топоркова Ольга Анатоліївна - ст. викладач кандидат медичних наук , кафедра терапії, 
Луганський державний медичний університет,  
Туркіна Ларіса Вікторівна - старший викладач кафедри іноземних мов Глухівського 
державного педуніверситету. 
Федій Ольга Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський державний 
педагогічний університет імені В.Г.Короленка, докторант кафедри соціальної і 
корекційної педагогіки 
Федоренко Юлія Петрівна - доцент кафедри  філологічних дисциплін Полтавського 
державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Філатьєва Тетяна Володимирівна – викладач кафедри образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва Інституту культури і мистецтв Луганського національного 
педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Аспірантка ЛНПУ імені Тараса 
Шевченка.  
Харченко Олена Олександрівна – викладач Лисичанського педагогічного коледжу, 
аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Чумак Ніна Йосипівна - старший викладач, здобувач наукового ступеня. ДЗ 
«Луганський інститут праці та соціальних технологій» 
Шліхта Ганна Олександрівна – старший викладач інформаційно комунікаційних 
технологій та методики викладання інформатики здобувач кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету 
Эмирасанова Эльмира Умеровна - преподаватель кафедры психологии РВУЗ 
«Крымский инженерно-педагогический университет», соискатель Харьковского 
Национального Университета им. В.Н. Каразина 
Яковицка Лада Савеліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології і 
політології Донецького національного технічного університету, 
Яциніна Наталія Олександрівна - викладач, Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди, кафедра інформатики. 
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 Вимоги до оформлення матеріалів 
 

1. Відповідно до вимог ВАК України приймаються до друку, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх джерел і публікацій в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку. 

2. Редакція приймає написані спеціально для журналу статті, які 
раніше ніде не публікувалися. 

3. Статті публікуються мовою оригіналу (українською, російською, 
англійською). Обсяг статті не повинен перевищувати 12 стандартних 
машинописних сторінок (30 рядків = 2000 знаків). 

4. Текст анотації подають на окремому листі на українській, 
російській, англійській мовах за формою: прізвище, ім’я, по-батькові авторів, 
назва статті, текст. 

5. Статті приймаються на дискетах 3,5” з обов’язковим роздруком в 
файлах формату редактора Word гарнітура Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
інтервал, усі поля по 2 см. 

6. До статті додаються дані про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, 
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова і домашня 
адреса, номер телефону, для аспірантів та здобувачів засвідчена рецензія 
доктора наук. 

7. Обов’язковим є перелік літературних джерел оформлений 
відповідно з інструкцією ВАК України, який подається загальним списком в 
кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань в тексті мовою 
оригіналу. Посилання на джерело подається у квадратних дужках з 
обов’язковим визначенням сторінок на яких міститься використаний 
матеріал. 

8. Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити 
редакційні правки та відхиляти неякісні рукописи.  
 
 

Адреса редакційної колегії: 83050, Донецьк – 50, вул. Артема, 96,  
кафедра Соціології і політології. 
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