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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 20th issue of our journal. In this issue we 

propose you 92 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". More than 3,000 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 12 countries: Azerbaijan, Hungary, Ireland, 

Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Czech Republic, Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 

We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 
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I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. 

II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by 

the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the 

reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism, 

however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of 

material and copyright violation lies on the author of the publication. 

III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr 

Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical 

Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process 

and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher 

educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the 

scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії  

Запорізького національного технічного університета, obond@zntu.edu.ua 

Україна, м. Запоріжжя 

 ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО РЕЛІГІЮ 
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Постановка проблеми. Людина та сучасний світ, 

студенство у сучасному світі, випускник сучасної вищої 

школи та його загальнокультурні компетенції, завдяки 

яким він виявиться здатним бути носієм ефективної 

життєдіяльності у сучасному світі – все це, безперечно, є 

цікавим та важливим для вивчення з боку філософів, 

соціологів, спеціалістів, які відповідають за організацію 

національних систем освіти, тощо. Зокрема, це знайшло 

відображення у понятті «компетентнісна освіта», на 

засадах якого сьогодні формуються національні освітні 

стратегії різних країн світу. Вагомою складовою постаті 

сучасної людини – і «образу» сучасного студента, який, 

набувши вищу освіту початку ХХІ ст., вийде у сучасний 

світ, – є їх релігійно-культурна компетентність, яка має 

відповідати рівню уявлень про релігію сучасного світу.  

Слід зауважити, що названа вище проблематика 

достатньо широко вивчалась, зокрема, в Україні 

(А. Колодний, Н. Дудар, В. Єленський, Л. Филипович, 

Н.Антонова, Ю.Борисова, М.Паращевін, Л.Сокурянська, 

Л. Скокова й ін.). Проте переважна більшість таких 

досліджень Інституту соціології НАН України, 

Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 

Інституту соціальної та політичної психології АПН 

України, Українського інституту соціальних досліджень, 

Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна й 

інших представляла собою певний соціологічний 

моніторинг, носила явно виражений характер вивчення 

соціологічних показників тих чи інших особливостей 

релігійності студентської молоді в Україні, ставлення її 

до релігії і церкви, детермінант громадської думки щодо 

релігії в українському соціумі, місця релігійної віри у 

системі цінносних орієнтацій студентської молоді в 

умовах транформаційного суспільства тощо.  

Мета роботи – Не відкидаючи зазначені вище й інші 

дослідження [1-4], й погоджуючись з більшістю 

висновків, представлених у них, запропонувати – 

базуючись на конкретних матеріалах, отриманих при 

поточних опитуваннях студентів з курсу 

«релігієзнавства», – певний аналіз й узагальнення 

особливостей релігійних уявлень, більш правильно, 

уявлень з приводу релігії, здобувачів вищої технічної 

освіти новітньої України, причому аналіз такий 

зроблений у соціально-філософському контексті.  

Виклад основного матеріалу. Якою є релігійна 

свідомість сучасної людини? Зокрема, сучасної молоді, 

освічених молодих людей, які є студентами вищих 

навчальних закладів й які не вважають себе носіями 

релігійного світогляду, називають себе атеїстами та не 

переймаються питаннями чи проблемами віри у Бога. 

Зрозуміло, що уявлення релігійного характеру, тим не 

менше, залишаються у системі їх загальних уявлень про 

світ та про себе, – зважаючи на те, що, за відомим 

афоризмом французького письменника ХІХ ст. 

Альфонса де Ламартіна, «Бог – просто слово, яким 

людина пояснює собі світ».  

Більш того, до 2015 р. в університетах України, у 

тому числі, технічних університетах, викладалась 

навчальна дисципліна «Релігієзнавство». Вона була 

покликана формувати грамотну релігійну ментальність 

молоді у сучасному, сакральному за суттю, проте 

наповненому релігійноми змістами й процесами, 

соціально-політичному світі. На жаль, сьогодні ця 

навчальна дисципліна вилучена із навчальних програм 

вищої технічної школи в Україні. Педагогіка, 

політологія, соціологія, психологія тощо вважаються 

такими, що формують інтегральні компетентності у 

випускника технічного ВНЗ. Чомусь бути компетентним 

у релігієзнавчих питаннях, з якими сучасна людина, 

зокрема молода людина, стикається доволі часто та іноді 

із непередбачуваними наслідками, вважається 

непотрібним і необов’язковим.  

Компетентнісний підхід, який є центральним у 

пробематиці сучасної європейської філософії освіти, у 

У статті запропонований соціально-філософський аналіз особливостей уявлень з приводу релігії студентів 

технічної вищої школи Новітньої України, який спирається на конкретні матеріали, отримані при поточних 

опитуваннях студентів з навчальної дисципліни «релігієзнавство».  
Сучасний світ є складним для життя. Він вимагає від людини, особливо фахівця з вищою технічною 

освітою, – який є відповідальним за майбутній розвиток людської цивілізації, – широкої інтелектуальної 

ерудиції та соціальної компетентності. Чи притаманні такі якості сучасному студенту технічного 
університету України?  

Ключові слова: світ початку ХХІ століття, сучасна релігійна свідомість, самосвідомість, релігійні уявлення 
молоді, вища технічна освіта. 
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стратегічних програмах управління вищою освітою та у 

сучасних освітніх регламентах різних країн світу, 

виходить з того, що завданням освіти сьогодні, нарівні з 

формуванням професійних якостей людини, є й 

формування у неї індивідуально-особистісних якостей 

всебічно розвиненої, високо інтелектуальної, здатної до 

ефективної соціалізації (як у контексті власного 

самовизначення, так і через взаємодію з іншими людьми у 

соціальному контексті) людини. Крім навчити пізнавати і 

навчити робити, освіта має вчити молоду людину жити 

(компетентності «особистого самовдосконалення») та 

жити разом («загальнокультурні» компетентності). 

Фомулюючи п’ять ключових компетенцій, якими 

мають володіти молоді європейці [5], Рада Європи 

називає, зокрема, компетенції, пов’язані з життям у 

багато-культурному суспільстві – освіта має навчити 

молодих людей міжкультурним компетенціям: розуміння 

та прийняття відмінностей, повага до інших, здатність 

жити з людьми інших культур, мов і релігій. Аналогічні 

вимоги до змісту загальних компетентностей – як 

«універсальних компетентностей, що не залежать від 

предметної області, але важливих для успішної 

подальшої професійної та соціальної діяльності 

здобувача у різних галузях та для його особистісного 

розвитку» – визначені у Законі про вищу освіту України 

[6] та документах Міністерства освіти і науки України 

[7]. Релігієзнавство, посеред інших соціогуманітарних 

навчальних дисциплін, було би зовсім не зайвим для 

оволодіння випускником технічної вищої школи 

України широкою соціально-культурною ерудицією, 

знаннями й вміннями жити у полікультурному 

суспільному середовищі, працювати у міжнародному 

контексті.  

Досвід викладання курсу релігієзнавства у 

технічному університеті новітньої України дозволяє 

автору надати певний аналіз щодо релігійної 

свідомості й ментальності (де під ментальністю 

будемо розуміти комплексний показник рівня розуму та 

інтелекту людини, спосіб бачення світу, від франц. 

mentalite – розум, мислення, склад думок, лат. mentalis – 

те, що від інтелекту) студентської молоді, що 

навчається сьогодні у технічному ВНЗ, та 

запропонувати деякі висновки з приводу цього.  

Сучасний світ – це світ не тільки приголомшливих, 

неймовірних зовнішніх звершень. Так само вражаючими 

є процеси, які протягом останніх десятиліть 

відбуваються у внутрішньму світі людини, й навіть у 

соціокультурних механізмах становлення й відтворення 

розумності людини. Некласична «онтологія розуму» та 

«соціальність наодинці із собою» (М. Гайдеггер), 

«прецесія симулякрів» (Ж.-Ф. Ліотар) та «homo ludens» 

(Й. Гейзинга), інтерпретативне мислення та «існування 

передує сутності» (Ж.-П.Сартр), «ризома» та відкритість 

й динамічність соціальних структур і примирення із 

множинністю, «епоха безпритульності» (М. Бубер) та 

становленння суспільства мережевих структур (network 

society, М. Кастельс), «деконструйований суб’єкт» 

(Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі) та діяльність людей як 

«дискурсивні практики» (М. Фуко), філософія 

психоаналізу З. Фройда й тепер філософія шизоаналізу 

Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, – все це сучасний світ 

«нестабільних феноменів та неврівноважених структур» 

(І. Прігожин).  

Сучасний світ – складний для життя та діяльності. У 

такому світі набагато легше жити людині неосвіченій, 

необізнаній, невігласу. Стати «шизофреніком, який 

здійснився» (за треміном Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі) 

спроможні небагато хто. Проте грамотне 

відслідковування того, що відбувається у сучасному 

світі, вміння розбиратися в його очевидних проявах і 

прихованих нюансах та ефективно самостверджуватися 

у ньому – становить підвалини інтелектуальної ерудиції 

та соціальної кваліфікованості сучасної людини.  

Отже, що є релігійна свідомість (ментальність) 

студента сучасного технічного ВНЗ в Україні? 

Предметним полем для аналізу оберемо відповіді, надані 

студентами (як правило, письмові відповіді) на 

запитання викладача з певних тем та проблем з 

релігієзнавства.  

Слід зазначити, що, у цілому, переважна більшість 

студентів надають цілком належні відповіді на більшість 

запитань викладача, які їм пропонуються на різного роду 

поточних і залікових опитуваннях. Причому запитання 

такі стосуються широкого кола тем і проблем – із різних 

історичних епох, із протилежних культур, стосовно 

різноманітних релігій світу, що є специфікою 

предметного змісту дисципліни «релігієзнавство».  

На запитання, яке передбачало показати розуміння 

суті та протилежностей релігій у західній та східній 

культурах, – а саме: «припустимо, людина отримала 

можливість задати Богу запитання й отримати на нього 

відповідь, тільки на одне запитання, яке запитання буде 

задане своєму Богу західною / східною людиною» – 

викладач отримав доволі багато різнопланових 

відповідей, які цілком слушно й досить коректно 

віддзеркалюють специфіку західної та східної культури 

(релігії). Наприклад, «Чи існуєш Ти? / Чи існую Я?», «Де 

роздобути путівку у рай? / Як пройти у нірвану?», «Все 

це – життя, смерть, почуття й інше – для мене? / Для 

чого все це – життя, смерть, почуття й інше?», «Що слід 

робити, щоб потрапити до раю? / Чого не слід робити, 

щоб опинитися у нірвані?», «Спитає про матеріальні 

цінності / Спитає про духовні цінності», «Давай 

зустрінемося до смерті / Давай зустрінемося після 

смерті», «Чому я не безсмертний? / Чи можна мені гарем 

більший?» тощо.  

Низка запитань, які своїм підгрунттям мають 

перевірку викладачем певного рівня філософської 

культури студента, грамотності його мисленевих 

конструкцій, взагалі вміння коректно мислити у полі 

культури, так само мали від студентів різні варіації 

відповідей, які, проте, показують належний рівень їх 

знань. Зокрема, запитання «сформулюйте можливі, на 

ваш погляд, релігійно-філософські змісти, що вносяться 

у світ та у людське життя танцем як релігійним 

ритуалом» – має, мабуть, найбільше число різних 

варіантів відповідей з боку студентів: «танець як 

космічна боротьба світла і темряви, добра і зла», «як 

наближення до Бога спеціальними рухами тіла», «як 

форма колективної духовності», «як перехід на новий 

рівень релігійної свідомості», «як форма і спосіб 

зазирнути в інший світ», «як викликання богів на 
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спілкування», «як коригування реальності», «як молитва 

тілом» тощо. Взагалі, у студентській аудиторії це 

запитання користується певною «популярністю», на 

нього студенти відповідають охоче, правда, посеред цих 

різно-варіантних відповідей можна зустріти й багато 

«несерйозних», на гшталт «танцем людина задовольняла 

богів» або «танцем людина грілася у матеріальному 

світі». Так само залюбки студенти формулюють зовсім 

непогані різноманітні варіанти відповіді на запитання: 

«запропонуйте релігійні версії пояснення існування у 

світі зла». Посеред відповідей на це запитання часто 

можна зустріти переказ змісту тих чи інших художнього 

твору або кінофільму.  

Одним з найбільш «філософських» запитань, на наш 

погляд, можна вважати запитання стосовно релігії 

зороастризму, яка, як відомо, містить дуже потужний 

філософський потенціал у своєму змістовному 

наповненні. Наприклад, таке запитання «зороастризм 

вважається унікальною релігією, зокрема, завдяки 

одному із своїх міфів, згідно з яким, людина, 

потрапляючи до раю, прагне використати цю ситуацію, 

щоб досягти щогось ще, тобто, на відміну від решти 

релігій світу, зороастризм стверджує, що не рай є 

максимумом мрій людини, а що» – не викликає у 

студентів якихось труднощів. Вони досить легко 

формулюють відповіді, такі як: «повернення на землю 

людиною», «отримати на Небі ще одне життя у земному 

світі», «повернутися на землю, нарешті з’ясувавши, що є 

рай», «наступний рай» тощо.  

Низка запитань на вміння студентів аналізувати – з 

погляду на студента як на певного «знавця» з 

релігієзнавства – сенси та зміст інших релігій світу, а не 

рідного нашій культурі й історії християнства. 

Наприклад, таке запитання «питання про те, чи є 

конфуціанство релігією, достатньо складне й до сьогодні 

залишається спірним, наведіть аргументи за/проти на 

користь конфуціанства як релігії та проти такого 

висновку» – отримало цілком «зрілі» відповіді, такі як: 

«є ідеологією релігійного гатунку / Конфуцій не є 

богом», «було оголошего національною релігією / не є 

релігією за сутністю» тощо. Або таке запитання 

«паралельно історії релігії у світовій історії людства йде 

історія вільнодумства та атеїзму, в яких форма вони 

знайшли втілення у буддизмі». На це запитання також 

можна отримати від студентів прийнятні відповіді – «у 

нірвані коливання дхарм не згасають, тобто абсолютного 

блаженства немає й там», «у кожного свій шлях 

досягення нірвани», «головне результат у вигляді 

досягення нірвани, а не те, як її досягнути», – хоча слід 

визнати, що воно викликає у студентів певні складнощі.  

Як це не видається дивним, значно гірше студенти 

демонструють знання щодо християнства. Такі 

запитання, як «яке завдання відводиться людському 

розуму у християнстві», «яка ідея, на ваш погляд, є 

центральною ідеєю релігії християнства, на якій 

базується його смислова цілісність» або «розтлумачте 

одну із основних ідей й догматів християнства ідею 

Трійці», доволі часто викликають утруднення.  

Низка запитань іншого забарвлення – це такі 

запитання, які вимагають від студентів своєрідного 

мозкового штурму, певної креативності мислення. Ці 

запитання побудовані як пропозиція проаналізувати або 

продовжити гіпотетичну ситуацію, заглянути у майбутнє 

тощо. Такі запитання є не стільки перевіркою знань 

студентів з курсу «релігієзнавства», скільки є певним 

«тестом» на їх релігійну ментальність, її співзвучність 

реаліям сьогодення.  

Б. Паскаль говорив про можливість трьох типів 

людей: людину, яка знайшла Бога; людину, яка шукає 

Бога, та людину, яка вже не шукає Бога, – з початком 

епохи Нового часу (ХVI ст.) почався процес усунення 

бога із світу, з настанням Новітнього часу (ХХ ст.) бога 

усувають із свідомості. Звісно, все, що стосується 

людини та людської історії, так чи інакше стикається з 

релігією. Історію людства неможливо розглядати поза 

релігією. Не менш очевидним здається зв’язок релігії й з 

майбутнім людства. Проте, ті нові форми, які релігія 

набуває у сучасному світі (перетворення релігії на свого 

роду «духовний туризм», час потребує радикально 

нових образів Бога, вихід людини у космос породжує 

віру у богів із над-цивілізацій й таке інше), робить 

доречним запитання, а чи релігія це?  

Цілком у руслі соціокультурних процесів сучасного 

світу студенти технічного ВНЗ України переписують 

фундаментальні релігійні концепції (щодо Добра – Зла, 

Бога – Диявола), переплановують мапи пекла і раю, до 

пекла відправляють зовсім не тих грішників, до раю 

впускають зовсім не тих праведників…  

«Назвіть аргументи людства на користь пекла» 

(запитання) – студентські відповіді: «тільки для 

протилежності раю», «без пекла було би не цікаво 

жити», «як рай для грішників», «як "рівність енергій" у 

загробному житті», «як соціальна ілюзія 

справедливості», «як колоритний образ культури», 

«місце, де тепло і де вас завжди раді бачити»… 

«Можливо, наш світ – це пекло якоїсь іншої планети», 

запитував Олдос Хакслі.  

На запитання «в якому випадку релігії у 

майбутньому не буде» – сучасний студент технічного 

університету пропонує майже досхочу варіантів 

випадків: «при існуванні незліченої кількості релігій 

створиться ситуація її видимої відсутності», «людська 

свідомість переросте необхідність у Богові», «людина 

або людство розчарується у релігії», «людина 

розбереться зі світом самостійно, без Бога», «коли 

докорінно зміниться психологія людини», «у випадку, 

якщо Бог буде все більше заважати людині», «коли 

людство отримає нестачу доводів на користь релігії», 

«коли пекло і рай стануть однаковими за видами 

гріха/не-гріха», «з’явиться щось, що буде робити 

людину щасливою, і що не буде пов’язано з релігією», 

«людство винайде еліксир безсмертя», «людина 

повірить у людину», «Бог як "вірус", інформація про 

який буде "стерта" із людської свідомості» й інші.  

Висновки. Не претендуючи на грунтовний аналіз 

особливостей уявлень про релігію та про релігійні 

аспекти сучасної картини світу з боку студентів 

технічної вищої школи Новітньої України, спираючись 

на конкретні матеріали, отримані при поточних 

опитуваннях студентів з навчальної дисципліни 

«релігієзнавство», можна стверджувати, що сучасний 

студент технічного університету не залишається 
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осторонь соціокультурних і духовних процесів, які 

відбуваються у соціумі, який його оточує. Проте 

ефективне соціальне та особистісне життя сучасної 

людини, тим більше сучасного фахівця зі створення 

техніко-технологічного середовища життєдіяльності 

людської цивілізації, висувають перед ним високі 

вимоги щодо інтелектуальної ерудиції та соціальної 

компетентності й, отже, завдяки соціогуманірним 

навчальним дисциплінам у технічному ВНЗ майбутні 

випускники набувають знання, якими тією чи іншою 

мірою має оволодіти кожна людина.  
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Постановка проблеми. Актуальність такого 

дослідження обумовлена особливістю сучасного етапу 

розвитку людства. Глобально-екологічні проблеми 

надзвичайно гострі і всепронизуючі. Реалії сьогодення 

вимагають замислитися саме над тим, чому різного роду 

творчі відкриття і винаходи ніде і ніколи не втілюються 

в повноті уявлюваного і «чистоті» замислюваного, а 

породжують кризові ситуації глобального масштабу. 

Відшукати вихід із них можна лише в послідовності 

того, що дієш, твориш, а ніяк не поза ними. Вже 

недостатньо «знати», як творити, важливіше зовсім 

інше – як зуміти бути творцем, як зуміти бути – 

перебувати у світі. 

Стан наукової розробки. Багатогранність та 

складність теми творчості завжди породжувала навколо 

себе чисельні дискусії серед представників різних 

філософських шкіл та напрямків. Історія філософської 

думки є досить строкатою щодо уявлень про творчість. 

Йдеться чи то про творчість як «гординю, гріх 

індивідуальності, що страждає» (Г. Гессе), «виправдання 

людини, антроподицею» (М. Бердяєв), «живий процес 

діяльності, який здатний виразити лише символ» 

(А. Білий), «безупинний перехід від однієї невдачі до 

іншої» (Л. Шестов), чи то про «втечу від реального 

світу» (Ж.-П. Сартр), «велику пантоміму в масці 

абсурду» (А. Камю), «сторону еволюції» (А. Бергсон), 

чи початково притаманну світові енергію» (А. Уайтхед). 

Література, присвячена темі творчості, звертає на себе 

увагу надзвичайною численністю і різноманітністю в 

усіх можливих варіантах. Залишаючи поза увагою 

найрізнобічніші дослідження, зазначу лише ті, які 

стосуються онтологічної проблематики творчості. Вона 

теж здавна була в полі зору філософів. Свого часу до неї 

вдавались Агол І.І., Адорно Т., Бергсон А., Бердяєв М.О., 

Лосєв О.Ф., Уайтхед А.Н., Хайдеггер М. У сучасній 

літературі онтологічний аспект досліджень творчості 

теж надзвичайно широкий: від виявлення матеріальних 

основ творчої активності свідомості (Давидова Г.А., 

Дмитрієв Є.В., Клименко Л.І., Коршунов А.М. та ін.) до 

досліджень творчості як атрибуту матерії (Ахієзер А.С., 

Колодяжний В.І., Пономарьов Я.Л.). Привертає до себе 

увагу той факт, що все частіше в пошуку онтологічних 

засад творчості звертаються до біологічних, 

фізіологічних та інших закономірностей і спостережень. 

У таких дослідженнях вся проблематика зводиться, по 

суті, до науково-теоретичної проблеми, де специфіка 

власне людського не розкривається. Та й сама людина 

досить часто виявляється відносно непотрібною для всієї 

решти Універсуму, для космогенези. Людину слід 

розглядати не лише як один із результатів, а і як певну 

«умову» творчості. А оскільки це так, остільки і саму 

творчість ми повинні «пояснити» через людину. Якщо ж 

від цього відмовитись. То ми знову прийдемо до 

розуміння творчості, при якій людина виступає на 

правах суто функціонального і в кожному конкретному 

випадку необов’язкового додатку. Але проблема, знову 

ж, не в тім, щоб культивуючи образ «людинобога-

творця», визнати за людиною місію звершувача і іще раз 

оцінити її рішимість привносити в світ зміни, якими б 

вони не були. Змінювати світ «своємірно» 

(Батищев Г.С.) людство вже навчилося. Така своємірна 

творчість виявилась катастрофічною не лише для 

людини, але і для оточуючого її життя. Справа не в 

тому, щоб бути творцем – субстанцією всіх змін. Справа 

в тому, щоб зуміти бути-перебувати у світі, а проблема – 

в зворотній залежності творчості від індивідуального 

буття людини в світі. Ця проблема визначила і основну 

мету дослідження: обґрунтувати творчість як модус 

укоріненості людини в бутті, як вміння людини 

перебувати в світі. Суттєвими для реалізації такої мети 

стали висновки досліджень діалогічних відношень і їх 

ролі в творчості, узагальнені в роботах Аверинцева С.С., 
Бахтіна М.М., Біблера В.С., Буша Г.Я., тощо та дослідження 

комунікативної творчості, здійснені в роботах 

Батищева Г.С., Прилюка Ю.А. і т.д. 

Виклад основного матеріалу. Людина, втручаючись 

в хід природного розвитку, привносить в нього зміни. І 

ці зміни є особливими, тому що рівновага хаотичного 

набору можливостей, якими «володіє» природа, 

концентрується у відносно однозначну, векторизовану 

систему. Перетворення первинного спектру відношень 

можливого і дійсного, яке здійснює людина, означає 

нову форму спрямування розвитку, впорядкування 

можливого становлення «взагалі» в дусі нових, 

вибірково встановлюваних принципів. В результаті 

цього перетворення суспільної людини в нову 

«субстанцію розвитку», «творчу причину» зміни 

попередніх траєкторій розвитку природи означає 

У статті презентоване онтологічне розуміння творчості як укоріненості людської творчої діяльності 

в структуру буття. Спів-буття людини зі світом досліджується в перспективі морального відношення до 

оточення, онтологічна напруженість якого конституює акт творчості в якості вчинку. 

Предметом дослідження стала творчість не як окремий вид діяльності людини, а як субстанційна 

риса події-вчинку, що може модифікуватись у різних видах діяльності. 

Методологічною основою дослідження стала розроблена і апробована в літературі методологія 

діалогу культур. 

Ключові слова: творчість, філософська онтологія творчості, буття (спів-буття), подія-вчинок. 
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виникнення протиріччя між людиною і природою, так як 

їх «простори розвитку» накладаються один на одного. 

Це і «змушує» соціальну і природну субстанції 

виступати в ролі «конфліктуючих структур» (маються на 

увазі види структур, які по-різному використовують одні 

і ті ж спектри можливостей). Міра «пристосування» до 

тенденцій розвитку природи і «міра новизни» 

використовуваних можливостей автономного розвитку 

перетворюються в структуру протиріччя, яке 

вирішується майже завжди на користь нового. В цьому і 

полягає передумова екологічної кризи: ігнорування 

необхідної «міри пристосування» до тенденцій розвитку 

природи як такої (в її саморозвитку) може залишатись 

безкарним лише до певного моменту. Звідси – 

загострення сучасної проблеми «цивілізація і адаптація», 

тобто пошук нового простору можливостей, більш 

адекватних лініям саморозвитку природи. 

Варто також зазначити, що «знаряддєвий» характер 

матеріального і ідеального начал творчості в даному 

випадку неоднаковий, як і їх значимість у ставленні 

один до одного. Так, екологічна загроза ідеально-

теоретично усвідомлюється в формі конструкції науки, 

але матеріально не може бути освоєна і відвернута за 

допомогою знарядь, оскільки всі матеріально втілені 

знаряддя з необхідністю є технічними, що закономірно 

приводить до ще більшого загострення кризової 

ситуації. Але неоднаковими виявляються не лише 

«матеріальні» та «ідеальні» начала творчості. Проблема, 

як здається, значно глибша: в пошуку онтологічних 

засад творчості віддається відверта перевага ідеально-

теоретичній стороні діяльності людини і здійснюється 

абстрагування від сторони практичної (більш детально 

про це я писала в дисертаційному дослідженні) [1]. Але 

сучасне світорозуміння вже не може (та і не повинне) 

ігнорувати спектром практичного ставлення людини до 

світу. Сьогоднішнє життя надає можливість зрозуміти, 

що межі, які відводяться науці, не є встановленням меж 

можливостям теоретичного пізнання, але є результатом 

занепокоєння людей наслідками його застосування. Це 

практичні рубежі та межі. З іншого боку, навряд чи 

можна назвати занепокоєння непередбачуваними чи 

навіть очікуваними наслідками творчої діяльності 

ірраціональним чи нерозумним. Можливо, воно є 

свідченням якраз того, що і практичне життя як таке 

«вміщує» ті суттєві риси і особливості, які традиційно 

приписувались сфері теоретичного знання і пізнавальної 

діяльності? Іншими словами, мова йде про той 

особливий спектр знання, яке вкорінене в найширші 

області людської життєдіяльності, в яких людина не 

піднімається до спеціальних теоретичних узагальнень. 

Цей спектр знання має в сучасній філософській 

літературі різні назви і різні інтерпретації: «неявне 

знання» у Абрамова В., «знання-співбуття» у Бахтіна М., 

«практичне знання» у Бистрицького Є., «неявне знання» 

у Полані М. І хоч концепції і аргументи у кожного 

автора свої, поєднує їх спільна націленість на 

максимальне «входження» в унікальні індивідуальні 

обставини діяння людини в світі. Якщо теоретичне 

відношення «має на увазі», що лише здійнявшись до 

рівня теоретичних узагальнень, суб’єкт може вийти за 

вузькі межі індивідуальних обставин свого практичного 

життя, свого «місця і часу», зможе позбавитись, в тому 

числі і в своїй діяльності від всього суб’єктивно-

особистісного, випадкового і т.д., а отже досягти більшої 

свободи в своєму самовизначенні, «практичне» 

відношення орієнтоване, навпаки, на співпричетність 

людини буттю. (Цікаво, що вже в самому слові 

«співпричетність» спів-при-четність одночасно: людина 

і «спів» з буттям, і «при» бутті, і в той же час – 

«четність» – «чётность»). У такому контексті сам процес 

пізнання виступає ніби в двох «іпостасях»: якщо 

виявлення основ і методів теоретизації, способів 

узагальнення емпіричного матеріалу є гносеологічною 

характеристикою (стороною) пізнання, то аналіз руху 

від абстрактних, теоретичних, загальних систем значень 

до їх практичного втілення в предметному світі людини 

відноситься до «буттєвих», онтологічних основ знання. 

А тому необхідно розрізняти онтологічні питання в 

«вузькому смислі», які виникають в науці і пов’язані з 

проблемою визначення того, що існує, з точки  зору тієї 

чи іншої наукової теорії, і «широку» онтологію самого 

знання як «способу буття людини в світі» 

(Бистрицький Є.К.). В останньому випадку мова йде вже 

не лише про вихідне визнання того, що знання є 

невід'ємним фактом культури, але і про те, як і на якій 

основі знання «входить» до світу, побутує серед людей і 

визначає конкретну поведінку особистості. Тому тут 

важливим є не стільки відповідність знання предмету 

пізнання, скільки відповідність його об’єктивного змісту 

практичній ситуації його застосування кожною 

конкретною людиною. А це означає, що будь-яку 

реалізацію теоретичного знання повинне супроводжувати 

знання завжди виняткової і різноманітної ситуації події і 

вчинку. Воно – умова застосування знання теоретичного 

і як таке не може бути лише «знанням про», а повинне 

бути і «знанням-подією», «знанням для» людей, 

«знанням в» світі людей. В такому випадку ми можемо 

говорити і про знання в значенні людських умінь, в 

значенні мистецтва творити. Поширюючи таким чином 

типологію форм практичного знання далеко за межі 

речей, на які спрямоване науково-теоретичне пізнання, 

«практичне знання залучає до свого змісту і буття 

людини» [2]. Практичне знання говорить про те, як діяти 

відповідно до забезпечення можливості гармонійного 

перебування людини в світі. А це вже передбачає і 

духовну компоненту. Загальними характеристиками 

практичного знання є його існування як умови діяльного 

буття, фактичність, пов’язана із його вкоріненістю в 

унікальні події практичного життя, предметно-смислова 

невизначеність, що залишає відкритим питання про 

можливість застосування наявного знання в конкретних 

обставинах діяльності. Практичне знання приходить до 

людини так же безпосередньо, як і факт її 

індивідуального буття, не вимагаючи рефлексивних 

зусиль. Воно і переживається людиною як деякий 

природний стан світосприйняття в тій конкретній 

ситуації практичної дії і спілкування, в якій індивід 

безпосередньо знаходить себе, незалежно від того, що це 

за ситуація. В такому контексті практичне знання 

виступає як розуміння людиною світу. 

Єдиний діяльний і моральний смисл поняття 

практичного повертається до нас і сьогодні. Його можна 
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розпізнати, наприклад, в постановці питання про 

гуманізацію наукового знання і його технологічне 

впровадження, в дилемі науки і етики і т. д. У своєму 

найбільш загальному вираженні ця дилема полягає в 

тому, що наукова діяльність і практична реалізація її 

результатів можуть не співпадати з ціннісно-культурною 

значимістю цих двох полюсів освоєння світу людиною. 

Результати науки не містять в собі вказівок на особливі і 

унікальні обставини їх застосування. Завдання, таким 

чином, полягає в тому, щоб наукове діяння перетворити у 

«вчинок» людини, з'єднати моральну байдужість знання і 

моральну відповідальність особистості в єдиний творчий 

акт. 

Варто згадати, що спроби з'єднати будь-яку теорію, 

знання із виробничою практикою, із життям 

неодноразово здійснювались філософською (і не тільки) 

думкою. Але оскільки таке єднання здійснювалось не 

інакше, ніж в суб’єкт-об'єктній діяльності людей, то і 

суттєве вирішення проблем, що виникали, вбачали, 

перш за все, в цілеспрямованому формуванні духовної 

культури особистості, її моральних якостей і т. д. Саме 

завдяки цьому дії людини повинні були здобути 

належну міру відповідальності за наслідки своєї 

діяльності. Але в такому випадку важко не погодитись із 

точкою зору, що «етична духовність», «етизм» як 

боротьба за духовність нерідко стверджують себе у 

відриві від соціальної практики, в резонуючій 

моральності, яка хвилює і без того розбурхане сумління 

морально відповідальної людини і ніяк не доходить до 

свідомості морально безвідповідальних осіб. 

Але чим же основується сама відповідальність? 

М. Бахтін звернув увагу на те, що обов’язок бути етичним 

не виводиться із етики, подібно тому, як у Гуссерля 

обов’язок бажати істину не виводиться із гносеології [3, 

с.85]. Етика не лише не спроможна обґрунтувати факт 

обов’язку, але сама цим фактом обґрунтована. Якщо 

хтось не поділяє середньовічної концепції природного 

закону як слова Божого в серцях людей, то питання «чому 

я повинен?» залишається відкритим. Досить часто в 

етичних системах місце Бога займає ідея, дещо загальне, 

логіка побудови якого аналогічна принципам створення 

божественного абсолюту. Але можливість вивести 

обов’язок із ідеї ніскільки не знімає питання про 

обов’язок, оскільки в даному випадку практична вимога 

виводиться із абстрактного теоретичного положення. 

Тому важко не погодитись із Бахтіним М.М. як в 

доцільності постановки самого питання про джерела 

обов’язку, так і з відповіддю на нього: «Я та інший суть 

основні ціннісні категорії, що вперше роблять можливою 

будь-яку дійсну оцінку». Обов'язок, на думку М. Бахтіна, 

є своєрідна категорія поводження-вчинку. Обов'язок 

можна вважати основним визначенням вчинку, його 

«іманентною властивістю». І там, де людина, здійснюючи 

вчинок, повність несе за нього відповідальність, 

«відповідає своїм життям», там не потрібні ніякі 

додаткові інстанції звітності. Вчинок звернений у 

майбутнє і завжди відкритий для нового. Як зазначає 

Гусейнов А.А., розмірковуючи над філософськими ідеями 

Бахтіна М.М., «вчинок є те, чого ніколи до нього не було 

в світі. Завдячуючи вчинку, людина звершує, творить 

себе. Вчинок за своєю суттю є творчий процес. І в цьому 

сенсі творчість – адекватна форма людського життя, а не 

її особливий випадок… Здійснюючи вчинок, людина 

ставить на кон сама себе» [4]. Тому мова повинна йти не 

стільки про спеціальне духовне формування людини, 

скільки про становлення природної властивості нашої 

практичності – безпосередньо вкоріненого інтересу до 

світу. Мається на увазі той смисл поняття «інтерес», який 

закладений у вихідному значенні цього латинського 

терміну. Мати інтерес означає знаходитись «серед речей», 

бути «захопленим» оточуючим. М.Бахтін таку вкоріненість у 

буття виражає за допомогою поняття «інкарнованості» в 

світ чи за допомогою більш складного словосполучення 

«моє не-алібі в бутті» підкреслюючи тим самим, що в 

ситуації здійснення вчинку вже ніщо не може бути 

незначним, а тому з життєво важливої точки зору нам не 

буде ніякого виправдання, якщо ми не використаємо, не 

знайдемо, не згадаємо всі без винятку обставини творчих 

дій. Ця вихідна спрямованість до речей і людей не у 

вигляді теоретичної допитливості, а як безпосередній 

життєвий інтерес і роблять більш зрозумілими джерела 

людської творчості, вкорінені в самому предметному світі 

людей, в його багатоманітності, а також в різноманітті 

форм людського буття і спілкування. Адже деструктивна 

діяльність, як стверджував Л. Гумільов, не є «властивістю 

людини як виду, а є побічним результатом, наслідком 

виникнення та зникнення особливого світовідношення, 

яке, мабуть супроводжувало процес творчого етногенезу з 

сивої давнини» [5, с.494]. 

Висновки. Дослідження творчої діяльності в 

перспективі морального ставлення людини до світу 

дозволяє змінити досить поширений тип 

світовідношення, в якому об’єктивним визнається лише 

те, що можна перетворити в корисні засоби: речі – в 

речі-знаряддя, закони – в закони-інструменти. Змінюючи 

функціонально-технологічну етику на етику спів-буття, 

людина гармонізує своє перебування в світі, а 

онтологічна напруженість такого морального 

світовідношення конституює акт творчості як вчинку. 
Література 

1. Грищенко Н.В. Феномен творчості (філософсько-
онтологічні засади): Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук: 09.00.01 / Ніна Володимирівна 
Грищенко – Харків, 1995. – 180 с. 

2. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, 
культура, бытие / Е.К. Быстрицкий. – К.: Наукова думка, 
1991. – 200 с. 

3. Бахтин М.М. К философии поступка / М.М. Бахтин // 
Философия и социология науки. – М.: Наука, 1986. – С. 80-161. 

4. Гусейнов А.А Философия поступка как первая философия 
(опыт интерпретации нравственной философии М.М.Бахтина). 
Статья первая: Быть – значит поступать [Електронный 
ресурс] // Вопросы философии. – 2017. – №6. – Режим доступу: 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=165
2&Itemid=44 (дата звернення: 27.01.2018).   

5. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н.Гумилёв. 
– М.: Рольф, 2001. – 560 с. 

References 
1. Grischenko N.V. Fenomen tvorchostI (fIlosofsko-ontologIchnI 

zasadi): DisertatsIya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata 
fIlosofskih nauk: 09.00.01 / Nina VolodimirIvna Grischenko – 
HarkIv, 1995. – 180 s. 



  
17  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 

2. Byistritskiy E.K. Fenomen lichnosti: mirovozzrenie, kultura, 
byitie / E.K. Byistritskiy. – K.: Naukova dumka, 1991. – 200 s. 

3. Bahtin M.M. K filosofii postupka / M.M. Bahtin // 
Filosofiya i sotsiologiya nauki. – M.: Nauka, 1986. – S. 80-161. 

4. Guseynov A.A Filosofiya postupka kak pervaya filosofiya 
(opyit interpretatsii nravstvennoy filosofii M.M. Bahtina). Statya 

pervaya: Byit – znachit postupat [Elektronnyiy resurs] // Voprosyi 
filosofii. – 2017. – #6. – Rezhim dostupu: 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=165
2&Itemid=44 (data zvernennya: 27.01.2018).  

5. GumilYov L.N. Etnogenez i biosfera Zemli / L.N. GumilYov. 
– M.: Rolf, 2001. – 560 s. 

 

 

Hryshchenko N.V., 

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Economic 

Disciplines of Kharkiv National University of Internal Affairs, n.v.grishenko@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 
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Постановка проблеми. До цієї теми нам доводиться 

звертатися не вперше[1–2]. Причина з першого погляду 

банальна – неправильне потрактування білоруською 

хорологією генези бального танцю «Карапет» та 
українськими хореографами-реконструкторами сценічного 

втілення однотипного західнополіського танцю 

«Походи», а фольклористами його жанрової 

стратифікації, що призводить до наступних помилок у 

фахових дослідженнях. Наша мета – на основі 

порівняльного аналізу простежити трансформацію цього 

танцю та встановити його відправний варіант. 

Виклад основного матеріалу. Танець «Карапет» 

популярний в білоруській хореографічній культурі. Там 

із колишнього бального тепер він вийшов і на сцену. 

Виконується він з приспівками, тому назва, за якою його 

знають у тій чи іншій сфері побутування, залежить від 

того, яка з танечних пісень у цій місцевості користується 

найбільшою популярністю або ж яка виконується 

першою. Якщо «Почєму ти лисий бєз валос остался», то 

«Лиси», якщо ж «А дивачка Надя, чєво тєбє нада», то 

«Надя». Якщо ж «Тацювала «карапєт», порвала ботінки, 

осталися на ногах шнурки да резінки» – то «Карапєт». 

До речі білоруським цей танець можна назвати лише 

умовно. Популярність у Білорусії він здобув у 60–70 

роках і більшість приспівок виконувалась російською, 

про що можемо свідчити з власних спостережень 1974–

1975 років. Звідти внаслідок т.зв. «міжнаціональних 

культурних обмінів» між українцями Берестейщини і 

українцями Волинської та Рівненської областей він 

потрапив і на адміністративну територію України, 

переважно в «міжреспубліканських прикордонних» 

селах. Одначе тут російські приспівки чомусь не 

прижилися. Його виконували мовчки, але старші люди 

приспівували до музик свої і не дуже «в дусі часу». 

Виходить, що мелодія танцю їм була звідкись знайома. 

Тематично більшість текстів відображало господарський 

період переходу від прядіння та ткання до весняних 

молодіжних забав. «На вулеці скрипка ящеть, Мине 

мате в куток тащеть: – Сиде, доню, у куточку, Праде 

собі на сорочку». (Видраниця Ратнівського району ). –Де 

ве дивке зимувале, Що мні штанив ни наткале? –Я 

напрєла два клубочке, Й уснувала дві губочке, Тай ни 

було чем дуткате, Давай валом затігате [3, c.38]. 

(Прилісне Маневицького району). Ганна Романік 1914 

р.н. з Прилісного називає свою пісню веснянкою. 

Підтвердження її версії 1989 р. нам довелося почути і в 

Скулині Ковельського району. Місцеві старожили 

згадували, що за Польщі молодь збиралась на пагорбі в 

лісі і там водила «пόхуди». Що співали, ніхто так і не 

пригадав. За описом попарної ходьби такі веснянки 

чимось нагадували польський бальний танець 

«Краков’як». Зрештою й сама назва з наголосом на 

першому складі схиляла до думки про польське 

походження хореографічної композиції, хоча показані 

рухи виявились дещо іншими.  

Як згодом виявилось, подібні «веснянки» співали й 

там, де про «пόхуди» нічого й не чули.Тематично всі 

вони були пов’язані з весняними роботами та планами 

на одруження, чим зовсім подобали веснянкам: «Ой не 

ходи коло гаю, Не топчи розмаю. Ой чого ж ти 

неженишся, Маринин бугаю? [4] 

Хто добре обізнаний з весняною календарною 

пісенністю, тут же зауважить, що для веснянок така 

ритмобудова не характерна. Незважаючи на це 

фольклорист Олекса Ошуркевич подає скулинські 

«пісенні походи» як весняні пісні, генетично споріднені 

з коломийками і підтверджує це численними текстовими 

зразками поліських моностроф та аналізом їх жанрових 

властивостей [5].  

А ось хореограф Микола Полятикін фіксує в селах 

Залухів Ратнівського Велика Глушата Невір 

Любешівського районів (поблизу білоруського 

адміністративного кордону) «походу» як танець, який 

виконують на весіллях і робить його сценічну 

постановку ще 1979 р. У такому вигляді й подає його в 

своєму збірнику [6, c.102]. Тут же зауважує, що 

хореографічний малюнок записано в одному селі, а 

приспівки до нього в іншому, правда, сусідньому. Не 

факт, що танець не міг існувати і без приспівок, як і 

приспівки без танцю. Зрештою так танцюється більша 

частина танців. Однак з усього описаного тут фактажу 

виходить, що в цілісному представленні танцю ніхто не 

бачив. 

Єдиним свідком його виконання, який описав його в 

цілому була українська письменниця і фольклористка 

Леся Українка. Той же Олекса Ошуркевич одну з 

власноручзаписаних у Скулиніпісеньвпізнає в її 

оповіданні «Одинак». 

В статті проаналізовано процес трансформації новітнього явища вокально-хореографічної творчості, 

яке простежується в українській культурі від першої згадки про нього в оповіданні Лесі Українки «Одинак» 

до сучасних сценічних постановок. За одними припущеннями воно належить до весняного календарного 

фольклору, за іншими до весільної хореографії. Автор вважає, що фольклористи зафіксували процес його 

творення, через що воно не знайшло своєї жанрової ніші. Та останнім часом перемогла все-таки 

хореографія, щоправда – сценічна. 

Ключові слова: фольклор, веснянки, танець, «похуди», Леся Українка, «краков’як», «карапет». 
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«Відтанцювавши «крутяха» з дівками, хлопці почали 

самі без дівок «коло гаю походжаю»: тихо, повагом 

проходжувались вони по двоє, похитуючись в лад пісні, 

і співали:  

 Коло гаю походжаю, в гаю не буваю,  

 А я свою дівчинойку по голосу знаю.  

Дівчата стояли, дивилися, інші пересміхувались, інші 

стояли смутні. Були й такі, що самі зачіпали хлопців 

жартами та приспівували їм:  

 Погоріли болота, зосталися купи, 

 Женітеся, парубойки, аби не рекрути. 

Ця пісня не сподобалась парубкам, вони покинули 

«походжати» і почали брати дівок до «крутяха»[7, c.105-

125].  

Структура танцю вже передбачала участь у ньому 

хору, який виконував роль супроводу, щоб не 

відволікати парубків від їх основного заняття. Танець 

вимагав зосередженості. Парубки не повинні були 

звертати уваги на тих, хто намагався їх розсмішити. З 

особливостей виконання, мабуть, походить і текст: 

 Танцювало два Гандрухи 

 Один слипий, другий глухий.  

Скидається на те, що його перекладено з польської 

(jeden ślepy, drugigłuchy), або ж створено під впливом 

польської мовної традиції, оскільки наголоси в деяких 

словах і тут на польмький манер. Зате пісня чітко 

документує, що це був таки чоловічий парний танець.  

Схоже, що на той час, коли його спостерігала Леся 

Українка, танець ще не мав назви, бо інший доволі 

поширений на Поліссі в її оповіданні ідентифікується 

конкретно – «крутях».  

Важливість цієї інформації в тому, що Леся Українка 

описує і сам танець, і манеру виконання пісень ще в 

«допольські» часи 
1
. Схоже, що в такому стані він 

перебував у період становлення, часто й без назви. У 

понад двох із половиною тисяч танечних приспівок, 

записаних на Західному Поліссі, спеціально переглянутих 

при підготовці цієї статті, ніде, крімСкулина, про 

«походи» не згадується. Однак ті самі рухи під час 

експедиції, очолюваної Василем Скуратівським, нашій 

групі (з участю того ж Олекси Ошуркевича) доводилось 

спостерігати 1993 р. у с. Ворокомлі Камінь-Каширського 

району. Танець виконували жінки у строях, які по-

місцевому називаються «барабанами». Так вдягались на 

весілля свахи. Вони танцювали на ньому й заключний 

танець часто із сороміцькими приспівками. Однак сам 

танець у них називався вже не «пόхуди», не «пόхода», а 
«карапєт». Отож назву «похода» можна вважати локальною. 

В стадії становлення, порівнюючи з «карапєтом» і 

навіть «краков’яком» перебував і хореографічний 

малюнок танцю. В такій манері, але вже як жіночий 

танець, виконували його й у Ворокомлі. Танцювали 

тільки свашки. Ходили вони парами, перелаштовувались, 

але не повертались одна до одної обличчям і не вдавались 

до обертальних рухів, як це заведено в парних танцях, які 

зазвичай танцюють кавалери з дамами.   

Білоруси вважають його своїм. А села Невір і Залухів 

знаходяться дуже близько до білоруського кордону. 

                                                         
1Оповідання опубліковано 1894 р. 

Щоправда тільки державного, але не етнічного. Одначе 

працівників культури навіть для найвіддаленіших сіл 

Білорусі готують у Мінську, тому, чого навчать там, те 

танцюватимуть не тільки в прикордонному 

білоруському селі, а й у сусідньому українському. Тож 

як у білоруських, так і в українських селах досить 

згадати про «карапет» чи про «карапєт», як тут же 

цитують найвідомішу приспівку до нього:  

 Танцювала карапет, порвала ботінки, 

 Зосталися на ногах чулки та резінки. 

Її знають усі без винятку художні колективи з 

Білорусі. Далі можуть іти вже менш відомі пісні, цілком 

російські чи трохи білоруські. З такою ж упевненістю 

українці вважають цей танець своїм, добираючи власні 

тексти. Серед них «Погоріли болота, лишилися купи» 

Усе, як і сто років тому, тільки назва танцю вже інша. 

Не та й манера виконання. Танець став бальним, тобто 

виконується в парі та ще й з притулянням.  

Таку ж трансформацію пережив і «краков’як».  

Спочатку в ХVІІ ст., коли він набув популярності серед 

польської шляхти, це був чоловічий танець. Таким він 

потрапив і на українські землі. На Правобережжі він 

став одним із найпопулярніших українських танців. 

Згодом, у ХІХ ст., перейшовши до салонів він став 

парним танцем. Сьогодні ж його вважають власним 

народним танцем навіть башкири. Та в кожній із 

місцевостей він пройшов власну обробку, Тому 

український варіант танцю в його початковій стадії 

ближчий до військового, навіть ніж польський, бо коли в 

польському переважають підстрибування, то в 

українському – кроки, ходьба. 

Механізм переходу «краков’яка» в парний танець 

добре відображає танечна пісня в краков’яковому розмірі: 

« – Ти, козаче, гулять гуляй, Та до мене не притуляй. –

 Що то мені за гуляння, Коли нема притуляння?». 

Т. зв. притуляння було основою європейського танцю. 

В цьому була закладена його сексуальність. Виникає 

питання, чи таки європейське коріння має непарний 

«краков’як». Непарні танці властиві азіатам, в їх числі й 

«росіянам», основу хореографії яких складають 

індокитайські традиції [8]. «Краков’як» був хоч і 

чоловічим танцем, але парним (як тут не згадати: 

«Танцювало два Гандрухи…»?). Крім того в азійських 

танцях чоловік демонструє свою вправність, а жінка 

вдається до стилізованої повільної ходи. Серед 

європейців такі танці помічені лише в іспанців, але їх 

пояснюють циганськими та мавританськими впливами. 

Як «краков’як», так і «похода» та «карапет» нічого 

такого не мають. Відтак у них можна вбачати радше 

цілком самостійну генетичну лінію, ніж уплив азійської 

традиції. Хоча аналогічні чоловічі українські танці 

«Аркан», «Гопак» мають щось і від Сходу.  

Функціональну ідентичність «гопака» й «краков’яка» 

потверджує й один із текстів українських приспівок до 

«краков’яка»: «Гоноровиї поляке Все танцюють 

краков’яке, А простеї мужике Все гарцюють гопаке». 

Цілком можливо, що й краков’як прищепився не на 

порожньому місці, а як і шаровари та шкіряні бриджі, 

веде свою тяглість ще від давніх кельтських вояцьких 

традицій. На відміну від готів, які брали з собою в 
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походи й жінок, келти на час воєн дотримувалися агамії. 

Тоді звідти легко вивести походження не тільки 

«краков’яка, а й «гопака» та «аркана», адже цей давній 

етнос до VI ст. колонізував майже всю Європу. 

Окремого аналізу заслуговують приспівки до танцю. В 

парних танцях вони мають діалогічний характер, оскільки 

відбуваються в загальному дусі змагальності, загравання. 

Одначе серед записаних приспівок до «пόхід» парубочі 

тексти переважають утроє – ще один доказ саме парубочої 

генези таких приспівок. Загалом же в танечних піснях 

дівочі переважають парубочі вдесятеро. Серед діалогічних 

текстів дівочі переважають парубочі удвічі. Промовистий і 

сам факт наявності в них діалогу між самими парубками. 

Це було можливо хіба за повної відсутності дівчат. При 

цьому будь-яка змагальність у них відсутня. Це ще один 

доказ однорідності середовища їх походження та 

первинного побутування. Відсутність колізій виказує, що 

між учасниками діалогу не існує відмінностей, як зі 

статевого, так і з корпоративного та ієрархічного погляду. 

Отже, танець міг від початку бути суто парубочим.  

Суто парубочі танці існували в багатьох народів і 

зазвичай були пов’язані з військовою сферою. Серед 

дівочих гуртів одностатеві танці, як засвідчує і Леся 

Українка, практикувалися в підлітковому середовищі. Це 

був своєрідний вишкіл, підготовка до танців із парубками 

з досягненням певного вікового цензу. Одначе окремих 

різновидів дівочих парних танців не існувало. Мождиво 

тому, що факти дівочої ізоляції від колективу, на відміну 

від парубочої, історії не відомі. Немає жодних згадок про 

таку і в фольклорі, в той час, як про парубочу в 

купальських піснях згадується в різних її проявах.  

Отже та «підмога» з боку дівчат, що стоять осторонь 

під час парубочого танцю, про яку згадує письменниця, – 

це перший крок у відступі від первинного змісту танцю. 

Окреме питання, наскільки органічний для цього танцю 

пісенний супровід. Більшість чоловічих танців позбавлена 

такого доповнення. В них навпаки присутня якась 

демонстративно підкреслена, наче ритуально визначена 

мовчазність. Так танцюють гуцульський «аркан», 

козацький «гопак»; ірландські танці за мелодіями тотожні 

з арканом, тільки дещо повільніші. Однак в умовах 

парубочої сегрегації природно могла виникати проблема з 

музичним супроводом. В таких випадках альтернативу 

можна було знайти в танечних приспівках. Самі вони й 

подають приклад такої можливості: «Нащо мені музика, 

Як я маю язика, Сама собі злепечу, Та й музици не плачу». 

Лише з часом до парубочих за своєю суттю й 

походженням танців було допущено дівчат, внаслідок 

чого й виникла змагальність, яка знаходила простір для 

свого прояву винятково в словесних суперечках. Тоді й 

увійшла в «похуди» купальська традиція ритуальних 

дотинків-пересварок. Звідти поширилась у суміжні сфери: 

з одного боку розширивши календарний діапазон на всю 

весняно-літню гульбу, з іншого – в весільну сферу, 

календарні рамки якої обмежувалися вибором пари на 

Купала. Однак саме для цього виду танців змагальність 

між парубками й дівчатами виражена дуже слабо. 

Леся Українка фактично застала «походжання» в 

перехідному стані. Дівчата участі в танці не беруть, але 

вже підспівують осторонь.  

Олекса Ошуркевич вважає «пόходи» «новоутвореннями 

пізнішої формації» (не раніше ХІХ ст.), а основною їх 

функцією вважає співну. Причину появи такого 

новоутворення дослідник вбачає в тому, що на той час 

«автохтонна веснянкова традиція з об’єктивних причин 

почала поступово занепадати, поступаючись місцем для 

новітнього етнокультурного явища» [5, c.96]. Однак 

свідчення респондентів, на яких покликається автор, 

заперечують такий занепад: «То ще не веснянки, 

веснянки інші» [5, c.95]. Отже, існували й веснянки. 

Однак у Скулині, як і в цілому на Західному Поліссі, їх 

виконували лише до Великодня. «Пόходи», як 

стверджують самі респонденти виконувалися пізніше – 

«від Паски до косовиці» [5, c.95]. В багатьох місцевостях 

Західного Полісся такі пісні називали «рогульками», а 

деінде й «розгульками». Вони були веселіші, ніж 

веснянки, бо виконувалися після розговин, тобто по 

закінченню великого посту. А тут уже цілком умісними 

були й танці (мається на увазі парні, а не колові, як під 

час виконання веснянок). 

Віднести «пόхуди» до співних веснянок-новотворів 

не дозволяє одна далеко не маловажна обставина. Навіть 

згадані тут вище рогульки, а також інші регіональні 

назви календарних весняних пісень, серед яких відомі 

«подолянки», «вородайки», «куколі», «голєндарки», 

«бабоньки», «галі», «ягілки», «гаївки», «зозульки» – 

кожна співається тільки на одну мелодію. До «пόход» 

Ошуркевич подає аж чотири. Це означає, що 

визначальною в них була музика, а не текст.Танець на 

момент появи цих текстів дійшов того розвитку, що мав 

уже варіанти вибору мелодій.  

З іншого боку – традиція поширення назви 

заголовного тексту як видового і на всі інші характерна 

саме для календарних пісень. Якщо у Скулині виконання 

пісень цього циклу заводили піснею «Коло гаю 

походжаю» (а це, якщо було заведено раз, то 

дотримувалося весь час), то назва «пόходи» цілком 

прийнятна для локального окреслення всього циклу 

пісень цього періоду. 

Неув’язка в іншому. Веснянок не виводили хлопці, а 

Леся Українка подає «пόходи» саме як чоловічий танець, 

що супроводжується дівочим хором. 

Олекса Ошуркевич робив свої записи переважно під 

час оглядів художньої самодіяльності, сцена ж має дещо 

відмінні закони, а професіоналізм режисерів масових 

дійств далекий від знання законів фольклору, тому часто 

на ній можна побачити настільки «покращені» зразки, 

що виводити веснянку можуть вийти навіть діди з 

бабами. Та це не означає, що так треба. Вочевидь, автора 

статті підвів саме брак польового досвіду.  

Відправним моментом «пόхуд» можна вважати 

чоловічий склад їх виконавців, а вже звідти шукати й 

інші похідні властивості. У ХІХ ст., в якому Олекса 

Ошуркевич вбачає генезу пісенного явища, поштовхом 

до появи спочатку парного чоловічого танцю, а вже тоді 

пісенних текстів до нього міг слугувати польський 

«краков’як», якийсаме на той час отримав значення 

бального танцю. Виник же він ще в ХІV ст. Однак 

музичний супровід текстів «пόход» зовсім інщий, ніж у 

«краков’яка» (не 8+8, а 8+6 або ж 8+7, 6+6).  
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Висновки. Сам термін «пόходи», що цілком адекватний 

щодо танцю, оскільки акцентує на манері хореографічного 
руху. А ось щодо пісень такий термін швидше 

сприймається як похідний від назви танцю. Щоправда, те ж 

саме можна сказати й про інші пісні танечного плану: 
коломийки, дріботушки. На своєму місці хіба назва 

триндички, бо триндіти – говорити пусте, пустословити. 

Відтак назва пісень «пόходи» походить все таки від назви 
танцю, а не навпаки. 

Білоруська етнографічна енциклопедія визнає 
«Карапет» міським побутовим танцем, який походить від 

південноамериканського танцю «Тустеп» [9, c.248]. Такої 

версії дотримуються більшість фахівців. Багато хто 
зазначає, що популярність він здобув після першої світової 

війни, тому вважають, що на територію Білорусі та 

Західного Полісся його принесли австрійські вояки. Як 
переконуємось із наведених фактів, хіба що назву. Та й то 

можна сумніватись. Вірмени вважають її своєю, бо в них є 
таке чоловіче ім’я. А в різних місцевостях він мав свої 

регіональні і навіть локальні назви. Тому багато хто вважає 

його тільки своїм. Щодо мелодії, то на неї претендують 
вірмени, грузини, цигани, євреї, українці, білоруси, 

московіти – всі важать її питомо своєю. Однак ніхто не 
береться визнати її входження в національну культуру 

давнім. Переважно це 60–70 роки ХХ ст. Втім з оповідання 

Лесі Українки бачимо, що він існував і в роках російсько-
турецьких воєн. Ще навіть без назви, а лише з означенням 

характерної манери виконання – «походжання». «Походи» 

викристалізувалися вже потім.  
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POLISSYA’S «POHUDY»: BETWEEN «KRAKOVYAK» AND «KARAPET» 

The article analyzes the process of transformation of the newest phenomenon of vocal-choreographic creativity, which is 

traced in Ukrainian culture from the first mention of it in the story by Lesya Ukrainka “Single” to contemporary stage 

productions. According to some assumptions, it belongs to the spring calendar folklore, the rest to the wedding choreography. 

The author believes that folklorists recorded the process of its creation, which is why it did not find its genre niche. But lately 

choreography has won, however-scenic. 
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Постановка проблеми. Оскільки масова комунікація 

та її основні джерела, моделі і стратегії формувалися в 

епоху Середньовіччя, то витоки раціонального її вияву, з 

приводу наявності якого і досі тривають дискусії у колах 

теоретиків комунікації, філософів, культурологів тощо, 

безумовно, слід шукати теж там. І це, звісно, мають бути 

пам’ятки саме релігійного походження, що укладалися 

як рукописні свідчення. Зважаючи на те, що масова 

комунікація адаптувалася через ритуальну модель, 

відшукати її раціональне першоджерело непросто, але 

можливо, бо довкола  такого джерела мала би тривати 

дискусія, пов’язана із проблемою неканонічності 

сприймань. Отже, фіксувати витоки цієї комунікації слід 

серед апокрифів, які могли претендувати на канон, і, на 

наш погляд, саме завдяки своєму раціональному первню. 

Припускаємо, що таким джерелом було «п’яте 

Євангеліє» – гностична священна книга, начебто, 

авторства апостола Хоми. Навіть якщо зазначеного 

автора не існувало, як вважає більшість науковців, то 

причетність до гностичних ідей все одно маркує це 

джерело як явище витокового раціоналізму. Спробуємо 

пересвідчитися. 

Джерельною базою дослідження стали тексти 

апокрифа «Євангеліє від Хоми», Біблії, критичні 

розвідки укладачів «Симфонії для Біблії» і досліджень, 

текстів та коментарів апокрифів давніх християн 

Свенцицької І.С., Окулова А.Ф. а також міркування автора 

монографії «Слова на вітрі: історія ідеї комунікації» 

Джона Дарема Пітерса. 

Мета дослідження: аналіз «Євангеліє від Хоми» у 

порівнянні з біблійними текстами має переконливо 

довести, що саме розум – основа самоусвідомлення, 

пізнання і діяльності масової спільноти, якій адресоване 

«п’яте Євангеліє». А це дасть підстави стверджувати, що 

масова комунікація може відбуватися за складними 

рецептивними моделями. 

Виклад основного матеріалу. Твір обіцяє єдино 

правильний виклад вчення Месії і пропонує відповіді на 

багаточисленні вічні питання, які стосуються розвитку 

християнства та гностицизму. Євангеліє вважається 

перекладом з грецької на саїдський діалект копської 

мови. Порівняно з іншими подібними пам’ятками, ця  

збереглася найкраще. 

«Євангеліє від Хоми» чимось нагадує книги 

постмодерної доби: зовні воно чи не найпростіше з усіх 

інших канонів та апокрифів, але внутрішньо дуже 

ускладнене та зашифроване. Найважливіша ідея-спонука 

апокрифа – пошуки. Образи та поняття автор не 

винаходить, вони відомі усім з попередніх євангелій, але 

саме цими «усталеними фігурами» він наче «грає» у 

своєрідні «шахи»: вкладає інший зміст, пропонує нові 

вирішення, створює оригінальні картини. Дякі теми 

повторюються і всередині тексту, але щоразу під іншим 

кутом зору. Це Євангеліє часто порівнюють із 

сократичними діалогами, які теж дають уявлення не про 

вислід, а про сам процес (та й базується воно, начебто, 

на бесідах Месії з реципієнтами). 

У вступі засвідчується одна з найголовніших 

проблем Євангелія – тема життя-смерті. Автор відразу 

акцентує, що вона суто герменевтична: пов’язана із 

розшифруваннями й тлумаченням «таємних слів», які 

сказав Ісус і записав Дадим Іуда Хома. І вже в першій 

главі закликає до пошуків, завершенням яких має стати 

специфічний стан людини, котра врешті усвідомила те, 

що дуже довго шукала, і завдяки чому заволодіє усім: 

«…і, коли він знайде, він буде вражений, і, якщо він 

вразиться, то здивується, і він буде царювати над усім» [1, 

с.250]. 

Ключовий композиційно-стилістичний прийом автора – 

поєднання двох парних тверджень, які передбачають 

«плюс-мінус»: правильну і хибну відповіді. 11-е 

висловлювання наче суперечить 7-му, де допускається 

У публікації проаналізовано відомий християнський апокриф «Євангеліє від Хоми» в аспекті визначення 

його раціонально-гностичних складників. З’ясувалося, що саме цю єретичну книгу можна вважати 
першоджерелом раціональної масової комунікації. 

Масова комунікація як явище та об’єкт наукових досліджень виникла у Середньовіччі, в епоху активного 

поширення та розвитку християнства. До того, в Античності, фактором комунікації великих спільнот були 
народи. Комунікацію у масовому середовищі активно задіювали адаптатори християнства для поширення 

релігійних ідей серед випадкових слухачів. Досі вважалося, що ідея масової комунікації як розсіювання 

зафіксована у канонічних релігійних книгах і їх, начебто, головно відповідає ритуальна модель. Ми ж 
вважаємо, що масова комунікація вже на початковому етапі моделювалася по-різному. І пропонуємо 

відслідкувати її раціональний вектор, що вибудовувався за рецептивними моделями комунікації. 
Стаття містить детальний раціональний аналіз «Євангелія від Хоми» у порівнянні з канонічними 

євангеліями та іншими освяченими традицією релігійними книгами. 

Ключові слова: комунікація, раціональний, індивідуальний, апокриф, канон, розум, модель, інформація, 
підтекст. 
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перетворення живого у мертве: «7. Ісус сказав: 

блаженний той лев, якого з’їсть людина, і лев стане 

людиною. І проклята та людина, яку з’їсть лев, і лев 

стане людиною» [1, с.250], але насправді суперечностей 

тут немає, бо у 7-омому твердженні мається на увазі 

метафоричний стан пізнання: засвоєння мертвого 

живим, а в 11-му, і, до речі, в 12-му, протиставлені два 

стани: один, при якому можливе перетворення мертвого 

в живе, інший – «якщо ти у світлі», то прикладати 

зусилля для перетворення мертвого в живе не потрібно, 

адже якщо людина «в світлі» – то вона вічно живий 

володар найвищого знання. Перетворення мертвого в 

живе власне і означає знання. («11. Ісус сказав: Це небо 

мине, і те, що над ним, мине, і ті, котрі мертві, не живі, і 

ті, котрі живі, не помруть. 12. У (ті) дні ви їли мертве, ви 

робили його живим. Коли ви будете у світлі, що ви 

будете робити» [1, с.251]?) 

12-те твердження найяскравіше засвідчує принцип 

паралелізму та внутрішньої опозиції: у першій його 

частині передбачається негативна відповідь, а в другій – 

позитивна. Йдеться про стан опозиційної роздвоєності, 

який мусить побороти людина, котра пізнає. Цей самий 

принцип спостерігаємо й у четвертому твердженні: «4. 

Ісус сказав: Стара людина в свої дні не гайнується 

спитати малу дитину семи днів про місце життя, і вона 

буде жити. Бо багато перших будуть останніми, і вони 

стануть одним» [1, с.250]. 

Бінарність в апокрифі наскрізна. «З одного боку 

йдеться про зміни, час, множинність, з іншого – 

множинність перетворюється у єдність, час зводиться до 

вічності. Це засвідчується взаємопов’язаністю образів, 

понять, опозицій, тому в плані часу і множинності 

з’являються міфи про дух, світло, які уярмлені в людині, і 

гнозис, котрий їх звільняє. У вимірі єдності й вічності і 

гностик, і гнозис, Ісус, і Батько – одне й те ж» [1, с.231]. 

Постійні переходи від протиставлень до ототожнень 

покликані застерігати від поспішних резюмувань та 

акцентувати спрямування на пошуки. До речі, зміст 

деяких висловлювань – ускладнена загадка, вони і досі 

ніяк не інтерпретуються, бо нікому із сучасників не 

зрозумілі. Так, вчені, навіть релігіє знавці, уникають будь-

яких тлумачень 35-го вислову: «35. Ісус сказав: Там, де три 

боги, там боги. Там, де два чи один, я з ним» [1, с.254].  

Проблема знань ніби змагається з темою місії Ісуса. 

Автор постійно говорить про незламність істинного 

знання та його обов’язкове поширення, тлумачить 

поняття істинного знання та оманливого: «44. Ісус 

сказав: фарисеї і книжники взяли ключі від знання. Вони 

сховали їх і не увійшли, і не дозволили тим, котрі хочуть 

увійти. Ви ж будьте мудрими, наче змії, і чистими, як 

голуби. 45. Ісус сказав: Виноградна лоза була посаджена 

без отця, і вона не закріпилась. Її викорчують, (і) вона 

згине» [1, с.255]. Тема знань, які дарують вічність, звучать 

у твердженні: «5. Ісус сказав: Пізнай те, що перед 

обличчям твоїм, і те, що приховане від тебе. Бо немає 

нічого таємного, що не стане явним» [1, с.250]. Останнє 

речення про відсутність таємного, яке стане явним 

можна вважати ключовими словами Євангелія. 

Поряд із шляхом пізнання, який має пройти людина, 

автор часто звертає увагу на активну роль посвяченого, 

зауважує: «Я не твій повелитель» – і дає уявлення про 

особливе пізнання – самопізнання, яке, начебто, дозволяє 

стати органічною частиною цілісності. Замість 

виконання звичних обрядів (посту, молитви, роздавання 

милостині) в Євангелії пропонується відректися від 

брехні і насилля над самим собою, акцентується 

саморозкриття і самоствердження. 

Вибраність у Євангелії тлумачиться не як дарунок, а 

як вислід внутрішніх зусиль людини. Тема духовності 

через знання теж стала ключовою. Як «царювання», так і 

«спокій» мають безпосереднє відношення  до процесу 

пізнання: «117. Учні його сказали йому: В який день 

царювання приходить? (Ісус сказав): Воно не приходить, 

коли очікують, Не скажуть: Ось, тут! – або: Он, там! Але 

царювання Отця поширюється землею, і люди не бачать 

його» [1, с.262].  

Усі таємниці сплітаються з інтерпретацією Вчення, 

яке, на глибоке переконання євангеліста, несумісне зі 

звичними уявленнями: «80. Ісус сказав: Царство нагадує 

отовареного торгівця, який відшукав перлину. Цей 

торгівець мудрий: він продав товари (і) купив собі одну 

перлину. Ви також – шукайте його скарб, який не гине, 

котрий лишається там, куди не проникає міль, щоб 

з’їсти, і (де) не губить черв» [1, с.259]. Ісус, в 

інтерпретації Хоми, часто звертається до інакомовної 

форми і попереджує слухачів, щоб зосередили увагу не 

на зовнішніх моментах, а на суті: «36. Ісус сказав: Немає 

пророка, якого приймають у власному поселенні. Не 

лікує лікар тих, котрі знають його» [1, с.254]. Тільки 

адекватне розуміння і пізнання, на думку Хоми, 

забезпечує перехід з одного стану в інший. 

Традиційні притчі, які вже стали усталеними 

філософськими афоризмами, теж інтерпретуються, за 

апокрифом, своєрідно. Ось наче запозичене з канонів 

восьме твердження: «Ісус сказав: Людина подібна до 

мудрого рибалки, який кинув сіть у море. Він витяг її з 

моря, повну малих риб; серед них мудрий рибалка 

знайшов велику (і) хорошу рибу. Він викинув усіх малих 

риб у море, він без зусиль вибрав велику рибу. Той, хто 

має вуха слухати, хай чує» [1, с.250-251]. А так звучить 

дев’яте твердження (уже впізнаване з теорій філософії 

комунікації): «9. Ісус сказав: Ось сіяч вийшов, він 

наповнив свою руку, він кинув (насіння). І деяке впало на 

дорогу, прилетіли птахи і поклювали його. Інше впало на 

камінь, і не пустило коріння в землю, і не післало колоса в 

небо. І інше впало у терня, воно заглушило насіння, і черв 

з’їв його. І деяке впало на добру землю і дало добрий плід 

у небо. Це принесло шістдесят мір на одну і сто двадцять 

мір на одну» [1, с.251].  

Обидві притчі ми записали дослівно, аби засвідчити, 

що вони ідентичні синоптичним (від Матвія 13:1-23 та 

від Марка 4:1-20.), однак їх мораль, в інтерпретації 

Хоми, інша: притча про розумного рибалку має на увазі 

того, хто обирає шлях пізнання. Притча про сіяча теж 

проектує образ людини, яка рятується і отримує вічність 

завдяки знанню. 

Поняття спокути пов’язується не з постом, 

молитвою, милостинею, а з недооцінкою духовного 

життя: «Ісус сказав: Якщо ви поститесь, ви зароджуєте в 

собі гріх, і, якщо ви молитесь, вас осудять, і, якщо ви 

подаєте милостиню, ви шкодите вашому духу. І якщо ви 

приходите у якусь землю і йдете в поселення, якщо вас 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F#13:1-23
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#4:1-20
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приймуть, їжте те, що вам виставлять. Тих, котрі серед 

них хворі, лікуйте. Бо те, що увійде у ваші уста, не 

осквернить вас, але те, що виходить з ваших уст, це вас 

осквернить» [1, с.251-252]. 

На підтвердження основного спрямування – пошуку, 

Євангеліє дає абсолютну свободу – допускає безліч 

інтерпретацій. І як вважають вчені, справа не лише в тім, 

що остаточного судження не може бути через 

невловимість інтерпретацій автора, а в тім, що тип 

мислення, закладений в апокриф, передбачає свободу 

особистої фантазії сприймача, котрий стає співавтором і 

уявно доповнює недомовлене. Однак цілісність пам’ятки 

усе ж визначає межі допустимих тлумачень: жодна 

асоціація не виключає іншої, оскільки обидві мають 

стосунок до значень одного порядку, об’єднаних 

концепцією раціонального сприймання [1, с.230]. 

Апостол градує форми знання, які відповідають 

різним об’єктам. Вихідна, або перша форма, на думку 

Хоми, найпростіша. Про неї йдеться у твердженні 

вісімдесят вісім: «88. Ісус сказав: Коли ви бачите вашу 

подобу, ви радієте. Але коли ви бачите ваші образи, які 

утворилися до нас, – вони не помирають і не являються – 

наскільки велике ви стерпите» [1, с.259]. Від цієї 

«подоби», що стосується бачення матеріальної оболонки, 

відрізняються «образи», які, за словами автора 

«утворилися до нас» та «не помирають і не являються». У 

попередньому твердженні наголошується: «87. Ісус 

сказав: Образи являються людині, і світло, яке є в них, 

приховане. В образі світла Отця воно (світло) відкриється, 

і його образ прихований через його світло» [1, с.259]. 

Отже, порівняно з баченням подоби, «образи» – то вища 

форма пізнання, але їх світло невидиме для пізнавачів 

другого рівня. Проте існує остання форма пізнання – 

одкровення, через яке, як прозвучало у твердженні 

вісімдесят сім, «в образі світла Отця воно (світло) 

відкриється». Окреслені форми пізнання можна вважати 

етапами утворення нового стану людини: той, хто досяг 

третього рівня пізнання світу, піднімається над світом. 

В апокрифі протиставляється також віра, яка потребує 

зовнішніх доказів, якісно іншому типові пізнання: «95. 

Вони сказали йому: «Поясни нам, хто ти, щоб ми 

повірили в тебе. Він сказав їм: Ви випробовуєте обличчя 

неба і землі; і того, хто (що?) перед вами, – ви не пізнали 

його; і в цей час – ви не знаєте, (як) випробувати його» 

[1, с.260]. Увесь час євангеліст наголошує, що 

проголошуване знання має відповідати пошукам слухачів, 

і що в духовній сфері діють інші, ніж у звичайному житті, 

настанови: «98. Ісус сказав: Той, хто шукає, знайде, [і той, 

хто стукає], йому відкриють. 99. … Якщо у вас є гроші, не 

давайте у ріст, але дайте… від кого ви не візьмете їх» [1, 

с.260]. Ключові слова Євангелія: шукайте, знайдете, хто 

шукає, той знайде, беріть, знайдіть… 

Оскільки найбільший скарб – знання, то він не 

дається просто так, наче дарунок, його слід відшукати і 

усвідомити себе шукачем. Тому Царство належить тим, 

хто знайшов самого себе («115. Ісус сказав: Небеса, як і 

земля, згорнуться перед вами, і той, хто живий від 

живого, не побачить смерті. Бо (?) Ісус сказав: Той, хто 

знайшов самого себе, – світ не вартий його» [1, с.262]). 

Стильову єдність пам’ятки визначають повторювані 

художньо-комунікаційні прийоми; принцип опозиції, за 

допомогою якого вибудовуються та поєднуються 

висловлювання; визначна послідовність, що є основою 

передачі сенсу тверджень. На відміну від синоптичних 

євангелій та канону Іоанна, «Євангеліє від Хоми» не 

містить історії життя Месії. Увесь текст присвячений  

тлумаченню вчення… 

Незважаючи на проективну подібність до 

синоптичних євангелій, майже повний новозаповітний 

текстовий паралелізм і претензію на канон, «Євангеліє 

від Хоми» після тривалих дискусій таки заборонили. 

Чого і варто було очікувати, адже концепція пам’ятки 

єретична. У канонічних євангеліях, на думку 

релігієзнавців, присутні три ідейні основи-вчення: про 

володарювання Бога, про любов до Бога та ближніх, про 

прощення гріхів; у тексті апостола Хоми інші акценти: 

єдине духовне начало, розрізнення станів; самопізнання 

як шлях до спасіння. 

А тепер схематично розглянемо канонічні 

тлумачення розуму та раціональних засад сприймання, 

аби пересвідчитись, що вони не претендують на витоки 

раціоналізму у масовій комунікації. У біблійному 

збірнику текстів, які є священними для іудеїв та 

християн, слово «розум», як зазначає «Симфонія для 

Біблії» [2], зустрічається 34 рази: 32 у Старому Заповіті і 

всього двічі у Новому.  

У завершенні першого новозаповітного соборного 

послання від Іоана зазначено: «Ми знаємо, що Син Божий 

прийшов і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб 

бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він – Бог 

правдивий і вічне життя» [1 Ів. 5:20]! Тут цілком 

позитивний підхід. Він навіть чимось нагадує позицію 

аналізованого нами апокрифа. Але не забуваймо, що 

згадка про розум в тексті Іоана всього одна. В його ж таки 

Євангеліє (яке, до речі, не вважається синоптичним) 

нічого подібного не потрапило. 

Другий канонічний вихід на розум відслідковуємо у 

першому посланні коринфянам апостола Павла: «Бо 

написано: “Я погублю мудрість премудрих, а розум 

розумних відкину!” Де мудрий? Де книжник? Де 

дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не 

змінив на глупоту? Через те ж, що світ мудрістю не 

зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було 

спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї 

жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми 

проповідуємо Христа розп’ятого, – для юдеїв згіршення, 

а для греків безумство…» [1 Кор. 1:19-23]. 

Ми навіть не беремося достеменно й однозачно 

тлумачити цей текст, адже тут явно проглядаються 

негативні конотації розуму… Хоча фраза «спасти 

віруючих через дурість проповіді» натякає на 

парадоксальний підхід…  

Старий Заповіт, якщо можна так сказати, більш 

раціональний. 14 із 32 спогадів про розум тут засвідчені у 

Соломонових притчах. Найяскравіші з них: «… бо 

Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум» 

[Притч 2:6]! «Я мудрість, живу разом з розумом, і 

знаходжу пізнання розважне» [Притч 8:12]. «В мене рада 

й оглядність, я розум, і сила в мене. Мною царюють царі, 

а законодавці права справедливі встановлюють» [Притч 

8:14-15]. «Розум – джерело життя власникові його, а 

картання безумних – глупота. Серце мудрого чинить 
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розумними уста його, і на уста його прибавляє навчання» 

[Притч 16:23-24]. Як бачимо, конотації розуму тут дуже 

обнадійливі. 

Старозаповітна Книга Еклезіаста теж пропонує щось 

подібне: «Звернувся я серцем своїм, щоб пізнати й 

розвідати, та шукати премудрість і розум, та, щоб пізнати, 

що безбожність – глупота, а нерозум – безумство» [Екл 

7:25], як і П’ята книга Мойсея: «Бережіть та виконуйте їх 

(настанови та закони – О. К.), бо це мудрість ваша та ваш 

розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих 

та й скажуть: Тільки він мудрий та розумний народ, цей 

великий люд» [5 М 4:6] та Перша книга царів: «І дав Бог 

Соломонові дуже багато мудрості та розуму, як піску, що 

на березі моря» [1 Цар 5:9]. 

Отже, спільний для іудеїв та християн канон 

набагато прихильніший до прославлення розуму та 

мислення, аніж власне християнський Новий Заповіт. 

Загалом, як зазначено у «Симфонії для Біблії», крім 

уживання лексеми «розум», канон містить 537 близьких 

і похідних слів та різних відмінкових форм цього 

поняття: розуміє, розумієте, розумійте, розумний, 

розумом, знання, знати, знаючи тощо. 

Щоб не бути голослівними, наведемо окремі 

приклади. У Посланні апостола Павла до римлян 

зазначено: «А що вони не вважали за потрібне мати Бога 

в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, – щоб 

чинили непристойне» [Рим. 1:28]. Послання того ж 

апостола, але до Ефесян, гласить: «Отже, говорю я це й 

свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як 

поводяться погани в марноті свого розуму, – вони 

запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за 

неуцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець» [Еф 

4:17-18]. А от у книзі Йова маємо конфлікт перекладів. 

Російський варіант пропонує таку інтерпретацію: «Стой 

и разумевай чудне дела Божии» [Иов 37:14]. В 

українському ж перекладі це звучить інакше: «Бери, 

Йове, оце до ушей, уставай і розваж Божі чуда» [Йов 

37:14]. З чого можна резюмувати, що не усі згадування 

про розумову діяльність засвідчені у священних текстах 

безпосередньо. 

Однак серед зафіксованих пальму першості слід 

віддати антонімічному виразу «не знаю» (131 

згадування), далі слідують «знаючи» (56), «знати» (56), 

знають (49). Найчастіше еквіваленти розуму та знань 

фігурують у Старому Заповіті. Новий Заповіт, як 

правило, негативно маркує розум та мислення, 

протиставляючи йому віру. Насамкінець найважливіше: 

якщо вірити «Симфонії для Біблії», ніяке з чотирьох 

канонічних Євангелій жодного разу не згадує ні розум, 

ні його прототипи… 

Простота, скромність, середньостатистичність, якщо 

можна так сказати, канону (хоч Нового Заповіту у 

сучасному стані тоді ще не було) не імпонувала 

багатьом християнським спільнотам, передусім 

гностикам (від гр. γνώσις: знання, пізнання, пізнавання), 
котрі намагалися поєднати ідеї християнської релігії з 

міфологією та філософією еллінізму. Тому гностичні 

течії використовували здебільшого постулати Старого 

Заповіту (хоча сам Заповіт заперечували, як і 

староєврейського Бога), ранньохристиянські та 

філософські східні пам’ятки і – головним чином – 

апокрифи (приміром, «Євангеліє від Пилипа», «Євангліє 

Істини») серед яких пальму першості, на наш погляд, 

слід віддати саме «Євангелію від Хоми» як показовому 

втіленню раціонального вільнодумства. 

Окрім прихильників «невірного» апостола, існували 

апологети змія. Того самого, «котрий, за Біблією, 

підступно змусив Єву з’їсти заборонений плід із дерева 

пізнання» [3]. «Члени тієї секти вважали, що саме змій і 

є носієм істинного знання» [3]. Існували й радикальніші 

спільноти, які намагалися логічно реабілітувати Каїна, 

Магдалину, Юду… Були й різні засновники гностичних 

сект (і не тільки серед християн). Їх вчення, звісно, 

відрізнялись. Єдине, що об’єднувало всіх – звернення до 

незримих сутностей та пошук порятунку за 

посередництвом розуму/одкровення-знання. 

На противагу Богові ортодоксальних християн, якого 

вони називали деміургом – недосконалим й 

несправедливим (інакше – чому у світі стільки зла?), 

гностики уводять поняття Плероми – сукупності 

духовних сутностй/еонів, начебто, післаних на землю 

для того, аби людство повернуло собі втрачене 

знання/гнозис та приєдналося до Плероми. «Пізнання 

для гностиків було не раціональним, а інтуїтивним. 

Своєрідним осяянням». Як вислід – вони писали твори 

не для того, щоб передати достовірну інформацію, а щоб 

«осяянні Світлом» трактували все своєрідно, 

відкриваючи багатопластові таємниці. 

Саме в організаціях гностиків з’явилися таємні 

писання, в універсальному розумінні цього слова, – 

письмена для вибраних. «Однак ідея гностичної 

вибраності була далека й незручна, як зазначила І. 

Свенцицька, не лише широким народним масам, але й 

панівним структурам, бо в її основу покладався не 
соціальний принцип, не становище в ієрархічній структурі 

суспільства, чи церкви, а можливість інтуїтивного 

пізнання божества, що могло проявитися у будь-якій 

людині» [3]. Спасіння ж та безсмертя отримувалось не 

через віру та добрі справи, а саме за посередництвом 

тлумачень прихованого сенсу священних писань.  

На думку гностиків, сюди, у наш світ, потрапили три 

типи людей: ті, у яких є «пневматичний елемент», і кому 

доступне високе знання/гнозис (то і є гностики); 

нижчими слід вважати слухняних тим, хто творив цей 

світ – психіків / душевних; ще нижчими – плотських / 

соматиків. Лише гностики як носії частин Світла після 

смерті мають розчинитися у Плеромі (це твердження, до 

речі, легко проектується на «Євангеліє від Хоми», 

вислови 87, 88). 

Гностичні погляди разом з елементами семітської 

мудрості та грецької релігійної філософії активно 

розвивалися і стали пізніше мірилами й постулатами 

раціоналізму. Їх зовсім не важко відслідкувати у творах 

Декарта, Спінози, Лейбніца... У найширшому розумінні 

гностиками зараз називають тих, хто розрізняє віру й 

знання, вірування та вищі релігійні таємниці і, 

незважаючи на це, намагається уніфікувати 

«непоєднуване». 

Якщо гностицизм на рівні міжособистісної, групової та 

інституційної комунікацій – явище більш-менш обґрунто-

ване й доведене, то в царині масової комунікації він 

тільки адаптується. З окресленого погляду цікавою й 
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важливою є монографія Джона Дарема Пітерса «Слова на 
вітрі: історія ідеї комунікації» [4], у якій предтечами 

моделювання вважаються «дві знакові (майже міфологічні) 
постаті – Сократ та Месія. Їх ідеї – не просто думки 

мислителів, а певною мірою – вияв одвічного світоглядного 

дуалізму в царині комунікації. В основі концепції Сократа – 
прагнення тотожності: «живий діалог між однодумцями. 

Для такої форми спілкування важливою є абсолютна 

адекватність бажань (стан захоплення «опонентом»). 
Погана комунікація («фальшива риторика») сліпа до 

індивідуальних слухачів, а добра («наука еросу») – уважна, 
бо піклується про їхні душі [5, с.71]. 

Месія ж проповідує співчуття до іншості [5, с.71-72] і 

метафорою досконалої комунікації вважає «вільне 
розсіювання». У притчі про сіяча він (устами Луки) 

зазначає: «5. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно власне І, 

як посіяв, упало одне край дороги, – і було повитоптуване, 
а птахи небесні його повидзьобували. 6. Друге ж упало на 

rрунт кам’янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо 
вогкости. 7. А інше упало між терен, – і вигнався терен, і 

його поглушив. 8. Інше ж упало на добру землю, – і, 

зійшовши, уродило стократно». Це сказавши закликав: 
«Хто має вуха, щоб слухати, – хай слухає!» 9. Запитали ж 

Його Його учні, говорячи: «Що визначає ця притча?» 10. А 
він відказав: «Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а 

іншим у притчах, щоб «дивились вони – і не бачили , 

слухали – і не розуміли» [Лк. 8:5-10]. Як бачимо, Месія 
відстоює радикально публічний, відкритий спосіб 

спілкування (еквівалент масової комунікації в сучасному 

розумінні): слухають всі, однак сприймання не гарантує 
розуміння («Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого 

слова, – як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер!» [І 
Кор. 14: 9]). «Почує» лиш той, хто «має вуха». (Ця ж притча 

є у «Євангелії від Хоми», див. дев’ятий вислів). 

У «Теорії масової комунікації» [5], розглядаючи діалог та 
розсіювання як твірні моделі ідеального обміну інформацією, 

ми, погоджуючись із Джоном Даремом Пітерсом, подаємо й 

тлумачимо діалог не лише в інтерпретації Сократа, а й його 
послідовників: ангелологів Августина Блаженного та Хоми 

Аквінського, «спіритів»: Масмера, Ньютона та ін. 
пропагандистів Гегеля та Маркса. Як альтернативу діалогу 

розглядаємо розсіювання: проповіді та біблійні притчі, 

вчення про множинність значень Джона Локка тощо. 
Зрештою (під впливом філософії постмодернізму та теорії 

Сьорена К’єркегора) приходимо до думки, що розсіювання – 

то і є найкращий діалог (полілог). І саме він – класичне 
втілення сучасної масової комунікації [5, c.71-77]. 

«Комунікація, за С. К’єркегором, не є справою кращого 

розуміння, вона – радше стратегія неправильного розуміння– 
спосіб відкривання й приховування, а не обміну 

інформацією, себто – «еквілібристика іронії та вищий закон 
замкнутості у власному внутрішньому світі». У такому 

аспекті завдання «комунікації» – зробити таємничими, 

дивними найпростіші речі. Оскільки людина завжди 
перебуває в процесі саморозкриття, комунікація не може 

бути передачею чистих думок, вона – лиш символічна 

практика натяків та ухилянь» [5, с.75-77]. 
Висновки. Зайве, напевно, наголошувати, що 

запозичений із канонічних християнських книг постулат 
виразніше звучить у єретичних гностичних текстах. На нашу 

думку, С. К’єркегор на цьому не наголошував лиш тому, що 

сам був гностиком. Таким чином він підспудно запрошував 
нас до читання претекстів, контекстів, затекстів, 

інтертекстів… Отже, гностичні рукописи, особливо 

«Євангеліє від Хоми», можна вважати першоджерелами 
масової комунікації у раціональному вияві. 
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“THE GOSPEL OF THOMAS” AS THE PRIMARY SOURCE OF MASS COMMUNICATION 

RATIONALIZATION 
The publication analyzes the famous Christian apocrypha “The Gospel of Thomas” in terms of defining its rationally Gnostic 

components. It turned out that this heretical book can be considered the provenance of rational mass communication.  

Mass communication as a phenomenon and object of scientific research has appeared in the Middle Ages — an era of active 
spread and development of Christianity. In addition, peoples were the main factor of the large communities communication in 

antiquity. Communication in the mass environments was actively engaged by adapters of Christianity for the spread of religious ideas 

among casual listeners. It was believed that the idea of mass communication as dispersing was recorded in the canonical religious 
books and it seemed that the very ritual model corresponded to them. We believe that mass communication was initially modeled 

differently. We suggest following its rational vector that was built on the receptive models of communication.  
The article contains a detailed rational analysis of “The Gospel of Thomas” in comparison with canonical gospels and other 

traditional religious books.  

Key words: communication, rational, individual, apocrypha, canon, mind, model, information, subtext. 
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Постановка проблемы. Изучение этнических 

религий является актуальной проблемой для всех 

европейской народов, поскольку такие исследования 

проливают свет на формирование основ национальной 

культуры.  

Кроме того, чрезвычайно важным фактором, 

определяющим ход развития многих европейских 

национальных культур, является способ принятия 

христианства. Как известно, христианизация балтийских 

народов происходила путем военной агрессии со 

стороны Тевтонского ордена, длилась больше столетия и 

завершилась победой, которая означала, кроме 

религиозного, полное политическое и экономическое 

покорение всей Балтии. 

В этом отношении особый интерес представляют 

этнические религии балтов, в истории которых они 

сохранились дольше, чем у других народов. 

В украинском религиоведении этот вопрос изучен 
недостаточно, поскольку большинство работ исследователей 

стран Балтии не переводились на общеупотребимые 

европейские языки, а потому остались вне поля зрения 

украинских ученых.  

Цель данной статьи – проанализировать осново-

полагающие категории Ромувы – этнической религии 

литовцев в работах выдающегося литовского ученого 

Йонаса Тринкунаса (1939–2014).  
Изложение основного материала. Йонас Тринкунас – 

лауреат престижной премии Басанавичюса, присуждаемой за 

заслуги в сохранении национальной культуры. Он 

являлся также кривисом (жрецом) Ромувы. Результатом 
многолетних исследований ученого стал фундаментальный 

труд «Древнее балтийское мировоззрение: обряды, 

традиции, мировосприятие» [1]. 

Разносторонняя научная и общественная деятельность 

создала Й. Тринкунасу непререкаемый авторитет и 

сделала лидером неоязыческого движения в Европе. 

Созданная им организация – Всемирный конгресс 

этнических религий действует до сих пор, способствуя 

общению учених-религиеведов разных стран. 
В статье «Ромува – традиция балтов» он аргументирует 

необходимость восстановления языческой религии, 

поскольку именно она была источником формирования 

ментальности народа, основой для понимания и 

осмысления окружающего мира. По этому поводу 

ученый писал: «Наши предки долгие века жили на этой 

земле, создавая быт, старались понять и осмыслить 

окружающий мир. До так называемых исторических или 

письменных времён они уже создали основные части 

своей культуры – язык, мироощущение, искусство и 

другое. Сохранилось не всё: большинство культурных и 

бытовых предметов погибло естественным путём, но 

были случаи насилия и разрушительной силы. 

Агрессивные религиозные и политические силы 

старались завоевать народы и навязать им свой образ 

жизни и мировоззрение. Наиболее уязвимы были 

своеобразный язык и вера. Потеряв эти духовные формы 

культуры, народ и этническое общество теряли 

своеобразность и становились уже другой общностью, 

более скудной»[2]. Стремлением восстановить духовные 

формы культуры вызвало к жизни достаточно мощное 

движение по возрождению этнических религий как 

средоточию ее фундаментальных основ. Таким движением в 

Литве стала Ромува – неоязыческая организация, 

основанная Йонасом Тринкунасом. Однако ученый 

подчеркивает, что Ромува – современное движение, 
опирающееся на мифологию, фольклор и этнографическое 

наследие, поскольку развитие национальной культуры 

было прервано в эпоху Средневековья насильственным 

насаждением христианства. Потому современным 

последователям этнических религий следует глубоко 

понять и прочувствовать с одной стороны, значение 

религии как национального наследия; с другой – 

осознать ее основополагающие понятия. Таковыми 

Й. Тринкунас считает веру, святость и дарну. Последнее 

понятие можно интерпретировать как равновесие. 

Й. Тринкунас придает особое значение вере, отмечая, 

что язычеству в большей степени, чем христианству, 

было «свойственно стремление почувствовать и 

осознать разнообразие мира» [2]. Сама же вера состоит 

из знаний, верования и образа жизни. Веры нельзя 

достичь, «вписавшись или крестившись», – подчеркивает 

ученый. И продолжает: «Только терпеливое и 

последовательное пробуждение природной веры в себе, 

очищение веры от временных наслоений могут привести 

человека в Ромуву – созданный нашими предками 

дворец души» [2]. 

В статье освещаются вопросы мировоззрения древних балтов с точки зрения философских категорий 

«вера», «святость», «дарна» в учении Ромува. Рассматривается деятельность одного из лидеров 

современного неоязыческого движения Йонаса Тринкунаса (1939–2014) как теоретика и практика 

возрождения этнической религии в Литве. Подчеркивается значение художественной культуры, в 

частности хора «Кульгринада» под. руководством Инии Тринкуниене, в реконструкции обрядовости 

этнических религий. 

Ключевые слова: философия, мировоззрение, этнические религии, Ромува, деятельность Й.Тринкунаса, 

«Кульгринда», деятельность Инии Тринкуниене. 
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Почитание предков – особая обязанность членов 

Ромувы. Для них «семья, род, соплеменники – это единая 

общность живых и мертвых, среди членов которой есть 

постоянные видимые и невидимые связи» [2]. Очень 

важно, что живые и мертвые объединены в единое поле, 

в котором особенно важной оказывается связь с землей 

и родиной. «Колесо жизни и смерти рода, – пишет 

Й. Тринкунас, – крутится так, что дороги живых и 

ушедших составляют единую дорогу согласия» [2]. 

Задача веры заключается в том, чтобы помочь 

человеку найти главные жизненные ценности – семьи, 

рода и дарны. Закон дарны Й. Тринкунас считал главным 

в древней вере литовцев. Дарну он понимает как 

равновесие. В древней религии литовцев отразилась 

двоичность мира и антиномии, которые не обязательно 

противопоставлены как добро и зло. Пары противополож-
ностей «свет – тьма», «огонь – вода», «мужчина – женщина» 

не статичны, они взаимодействуют между собой и в этом 

взаимодействии находятся в постоянном изменении. 

Особо Й. Тринкунас рассматривает добро и зло. Он 

считает, что «добро рождается во взаимодействии 

разных и даже противоположных сил при активном 

участии человека». Напротив зло – это «гибель дарны, ее 

отсутствие или невозможность ее воссоздания» [2]. 

Ученый приводит яркий пример гибели дарны – 

истребление природы, деятельность человека, 

направленная против природы и ее порядка. 

Й. Тринкунас считает, что понятие дарны лежит у 

истоков балтийской культуры и доказывает это 

примерами слов древнего слоя литовского языка, в 

основе которых лежит корень «дар». 

Й. Тринкунас видит цель Ромувы в том, чтобы 

«собрать личности, знающие наши традиции, имеющие 

свое мнение. Желательно, чтобы член общины умел 

выполнять обряд, святое песнопение и т.п.» [2]. 

Именно потому Й. Тринкунас не ограничивался 

написанием теоретических работ. Его цель была более 

широкой – возродить древнюю балтийскую религию в 

наше время, доказать, что древние верования могут 

иметь позитивное влияние на развитие современной 

национальной культуры. 

Еще одной гранью деятельности Й. Тринкунаса было 

создание литовского фольклорного хора «Кульгринда», 

руководителем которого с момента основания и до 

сегодняшнего дня является супруга ученого Иния 

Тринкуниене. 

Выводы. Таким образом, Йонас Тринкунас 

объединил все направления деятельности по изучению, 

возрождению и распространению этнической религии, 

которую он считал основой национальной культуры. На 

основании глубокого многолетнего изучения культуры 

балтов он создал философскую систему, в рамках 

которой исследовал основополагающие мировоззрен-

ческие категории древней балтийской религии. 

Перспективой исследования может быть изучение 

философских традиций, идущих от В. Сторосты 

(Видунаса) через философскую систему Й. Тринкунаса к 

работам философов и религиеведов. 
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Постановка проблемы. Феномен игры в современном 

обществе привлекает к себе все больше внимания, что 

обусловлено его многогранность. Сегодня игра – это не 

просто элемент педагогической технологии, часть 

виртуальной реальности или область профессиональных 

интересов культурологов и историков. Игра представляет 

собой глобальное явление, очертить концептуальные 

границы которого практически невозможно, особенно 

если задуматься над тем, как далеко она простирается и 

где заканчивается.  

Исходя из выше изложенного, очевидно, что 

феномен игры не теряет своей актуальности для 

исследования, особенно в плоскости сопоставлений 

различных мнений, взглядов и идей, позволяющих по-

новому взглянуть на игру в современной постмодерной 

реальности.   

Выбрав для исследования аспект лиминальности 

игры, как порогового явления, очевидным также 

выглядит и выбор для анализа позиций Й. Хейзинги, как 

основоположника теории игры в целом и Р. Кайуа, 

разработавшего свою концепцию игры. Цель статьи – 

сопоставить взгляды Й. Хейзинги и Р. Кайуа на игру как 

лиминальную категорию.  

Изложение основного материала. Конечно, сам 

термин «лиминальность» чаще всего применяется для 

характеристики пороговых или переходных стадий 

развития человека, сообщества или целого общества. 

Лиминальность связана с изменением статуса, норм и 

ценностей, характеризуется амбивалентностью и 
размытостью, неопределенностью социальности. «Поэтому 

лиминальность являет собой типичный пример 

междисциплинарной проблемы. Она включает в себя 

широкий спектр проблем и подходов. Феномен 

лиминальности особенно интересен применительно к 

осмыслению процессов, происходящих в трансформи-

рующемся обществе» [4, с.128-129]. В одном из 

исследований антрополог В.Тэрнер писал: «лиминаль-

ность подразумевает, что высокое может быть высоким 

до тех пор, пока существует низкое» [5, с.171]. Он 

считал лиминальность и даже маргинальность 

определенными условиями, в приделах которых 

возникают и развиваются социальные явления, при этом, 

конечно предлагая свое видение социальной структуры. 

Дело в том, что В. Тэрнер, предлагает собственную 

динамическую модель общества с несколькими 

модальностями, в пределах которой лиминальность  

выступает этапом или периодом формирования идей, 

взглядов или явлений. «Если лиминальность считать 

временем и местом отхода от нормальных способов 

социального функционирования, ее можно рассматривать 

как потенциальный период тщательной проверки 

центральных ценностей и аксиом культуры, в которой 

она происходит» [5, с.232]. Также, В. Тэрнер констати-

ровал, что к лиминальным следует отнести явления, 

существующие в промежутках социальных структур: 

«это люди или принципы, которые 1) находятся в 

промежутках социальных структур» [5, с.196].  

Именно категория лиминальность позволяет 

охарактеризовать противоречивые позиции на место 

игры в жизни общества во взглядах Й. Хейзинги и 

Р. Кайуа.   

Й.Хейзинга одним из первых предложил понимание 

игры как разноликой категории, выступающей в роли 

некой культурной универсалии. В работе «Homo ludens» 

игра выступает полномасштабной категорией анализа, 

как основа существования человечества в различных 

эпохах.  

Игровое пространство Й. Хейзинги широко, игра 

интерпретируется как источник культуры: «культура 

возникает в форме игры, культура первоначально 

разыгрывается» [6, с.61]. Игра рассматривается «как 

специфический фактор всего, что окружает нас в мире» 

[6, с.7], постает как «содержательная форма, несущая 

смысл» [6, с.13]. Кроме того понимание игры, по мнению 

Й. Хейзинги, может зависеть от разных моментов. 
Прежде всего, от того, кто пытается ее понять – играющий 

или наблюдающий. В целом необходимо отметить, что 

Й. Хейзинга представляет игру в историческом срезе и 

само бытие игры раскрывается через призму 

определенного исторического периода [подробнее см.2]. 

Проводится компаративный анализ взглядов Й. Хейзинги и Р. Кайуа на игру как лиминальную категорию. 

Отстаивается позиция относительно того, что посредствам категории лиминальности возможно 

охарактеризовать противоречие во взглядах философов на место игры в жизни общества.     
Проведенное исследование дало возможность констатировать, что Й. Хейзинга в основу своих 

рассуждений положил амбивалентность игры, погрузив ее в философско-культурологическую плоскость. 

Нидерландский философ допускал лиминальность игры, которая проявляется в различных ее переходах. У 
Р. Кайуа игра оказывается четко отделенной от жизни общества сферой, выступая искусственным и 

самодостаточным явлением. Р. Кайуа выступает приверженцем идеи обособленности игры и настаивает на 
отдельном или параллельном сосуществовании игры и реальности. Однако акцент на сплетении игр с 

культурными явлениями так же дает возможность, предположить, что Р. Кайуа, допускал пограничные или 

пороговые состояния феномена игры в переходные периоды общества.  
Ключевые слова: игра, концепция игры, лиминальность, общество. 
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В контексте этого исследования необходимо 

обратить внимание на то, что Й.Хейзинга поднимает 

вопрос относительно того, чем является игра – 

порождением культуры либо наоборот – сама культура – 

результат игры. Й. Хейзинга считал что, по мере 

развития культуры, роль игры ослабевает: «Культура 

становится все более и более серьезной и отводит игре 

только побочную роль» [6, с.92]; «Игровой элемент в 

целом отступает по мере развития культуры на задний 

план» [6, с.61]. Современная культура, по мнению 

Й.Хейзинги, теряет игровую традицию, игровой элемент 

в ней убывает, и подобные процессы содействуют 

разрушению культуры, теряющей свой эстетический 

момент, который напрямую связан с воспроизводством 

духовных ценностей. Что, в контексте заданной 

проблематики, позволяет говорить о допустимости 

перехода, в некотором смысле, культуры в игру и 

наоборот. Когда происходит потеря эстетического 

момента, «коммунитас прорывается через щели 

структуры в лиминальность» [5, с.198]. Что приводит к 

деформации общественных норм, ценностей, к 

изменению самой игры и к изменениям в самой игре.  

Скорее всего, исходя из позиции нидерландского 

философа, культуру и игру можно отождествить лишь 

на ранних стадиях цивилизационного развития, затем 

былой синкретизм, со временем дифференциации 

культурных форм, ослабевает. Доминирующий в 

современном культурном пространстве элемент пользы 

и прагматичной полезности характеризуется своей 

игрой, но она фальшива и представляет собой суррогат 

игровой деятельности [подробнее см. 3]. 

Однозначной выступает позиция Й. Хейзинги 

относительно того, что игра выступает необходимым 

элементом социальной жизни, определяя сущность 

духовной культуры различных эпох. Й.Хейзинга, с одной 

стороны, отводит игре отдельную нишу, с другой – 

говорит о том, что «если проанализировать любую 

человеческую деятельность до самых пределов нашего 

познания, она покажется не более чем игрой» [6, с.7]. 

Что лишь подтверждает амбивалентность феномена 

игры в философии Й. Хейзинги. Как лиминальный 

феномен игра, в этом смысле, расщеплена между 

собственной нишей бытия и изменяющимся феноменом 

культуры.  

Несмотря на то, что в пределах философского знания 

игра поддавалась анализу неоднократно, именно 

Й. Хейзинга в основу своих рассуждений положил 

амбивалентность игры, погрузив ее в философско-

культурологическую плоскость. Й.Хейзинга одним из 

первых задумался о положении игры в культуре и о роли 

культуры в самой игре [7]. Соответственно, можно 

предположить, что нидерландский философ допускал 

лиминальность игры, которая проявляется в различных 

переходах от неигрового и игровое. лиминальность игры 

у Й. Хейзинги связана с декадансом самих современных 

для него игр, он отвел игре «пороговую роль» 

существования в социальных структурах доминирующих 

типах культур.   

Французского философа и социолога Роже Кайуа, в 

какой-то степени, следует считать  последователем идей 

Й. Хейзинги. Не отрицая «прорыва» в понимании 

сущности концепта игры, заложенного нидерландским 

философом Й. Хейзингой, Р. Кайуа сконцентрировал 

внимание на других аспектах в исследовании игры, а 

именно на включенности игры в бытие различных типов 

обществ. Сосредоточившись при этом на некоторых 

психологических моментах выбора игр в тех или иных 

обществах. В отличие от Й. Хейзинги, Р. Кайуа, 

признавая неоднозначную природу игровых инстинктов, 

предостерегает от предубеждения относительно 

реализации игровых моментов в неигровой реальности. 

Таким образом, Р. Кайуа проводит грань между игрой и 

серьезностью, утверждая: «у игры бывает свое 

пространство» [1, с.46]. Автор работы «Игры и люди» 

останавливается на характеристике игры как 
деятельности: «свободной, обособленной, непроизвольной, 

регулярной, фиктивной» [1, с.49]. Игра для Р. Кайуа – 

это продукт культуры, сама его классификация игр 

базируется на социальной включенности в игру членов 

конкретного общества. Р. Кайуа, говоря о правилах 

игры, отмечает, что «именно они превращают ее в 

продуктивный и принципиально важный инструмент 

культуры» [1, с.64]. По мнению Р. Кайуа, с одной 

стороны, игры можно рассматривать как элемент 

некоторого декаданса, с другой – сам дух игры 

становится своеобразным стимулом к развитию 

культуры. В итоге, автор приходит к заключению об 

изменении социальной функции игры в различных 

культурах: «Игра единосущна культуре, чьи 

сложнейшие и значительнейшие проявления тесно 

сплетены с игровыми структурами» [1, с.92]. Таким 

образом, основная идея Р. Кайуа может быть сведена к 

положениям о том, что игры включены в пространство 

культуры, что игры зависят от культур, в которых 

существуют. При этом сам автор определяет, что игр 

существует огромное множество и найти принцип их 

классификации достаточно сложно. В основу именно 

своей деятельной классификации, Р.Кайуа положил 

четыре основных направления: Agon, Alea, Mimicry и 

Ilinx.   

Конечно, Р. Кайуа допускает, что принципы 

функционирования игр в обществе могут искажаться, 

поддаваться диффузии. Однако исследователь и при 

этом придерживается позиции четкого разграничения 

игры и реальности, акцентируя внимание на том, что 

изменяется позиция только самого играющего, игра сама 

по себе неизменна.  

Таким образом, можно констатировать, что в работе 

«Игры и люди» Р. Кайуа, игра оказывается четко 

отделенной от жизни общества сферой. Игра является 

искусственным и самодостаточным явлением, игровые 

моменты безграничны и включены в различные формы 

поведения человека.  

Р. Кайуа рассуждает о возможном переходе игры в 

сферу серьезности. В итоге, французский философ 

констатирует: «приходится предположить, что имеет 

место не деградация серьезной деятельности до детской 

забавы, а скорее одновременное присутствие двух 

разных регистров» [1, с.91]. Р. Кайуа выступает 

приверженцем идеи обособленности и настаивает на 

отдельном или параллельном сосуществовании игры и 

сферы «серьезной жизни», игры и культуры. «Игра 
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единосущна культуре, чьи сложнейшие и значительней-

шие проявления тесно сплетены с игровыми 

структурами» [1, с.92-93]. Акцент на сплетении игр с 

культурными явлениями так же дает возможность 

предположить, что Р. Кайуа, допускал пограничные или 

пороговые состояния игры в переходные периоды 

общества. 

Выводы. Таким образом, сама постановка вопроса о 

лиминальности игры в жизни общества является 

оправданной. Й. Хейзинга и Р. Кайуа имеют разные 

взгляды на этот вопрос, чем о обусловлен данный 

компаративный анализ, осложненный к тому же тем, что 

ни один из философов, рассуждая о структуре игры, о 

включенности игры в социальную жизнь общества, не 

поднимал вопроса непосредственно о лиминальности 

игры. При этом оба философа рассуждали о том, как 

изменяется игра в разных культурах общества, разных 

исторических периодах, в условиях функционирования 

социальных институтов общества. В итоге, можно 

предположить, что у Й. Хейзинги лиминальность  имеет 

связь с амбивалентностью игры как социального 

феномена, с проникновением игры в различные 

социальные структуры, с декадансом игры и с ее 

проникновением, через коммунитас, в новые пласты 

социальной структуры конкретных обществ. Р. Кайуа 

имел отличную от Й. Хейзинги позицию по данному 

вопросу. Придерживаясь идеи четкого разграничения 

игровой деятельности и реальности, предлагая понятие 

«одновременного присутствия» игры и реальности, 

Р. Кайуа, скорее всего, не смог поставить точку в вопросе 

о возможности перехода игры в не игру. Достаточно 

сложно вести речь об отсутствии возможного перехода 

игры в не игру во взглядах Р. Кайуа, когда он акцентирует 

внимание на «включенности» игровых моментов в 

различные формы поведения человека.  
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LIMINALITY OF THE GAME: J. HUIZINGA VS R. CAILLOIS 
A comparative analysis of the views of J. Huizinga and R. Caillois on the game as a category is being conducted. The defended 

position covers the view that through the category of liminality it is possible to characterize the contradiction in the views of 

philosophers on the place of the game in the life of society. 

The research made it possible to state that J. Huizinga based his arguments on the ambivalence of the game, plunging it into the 
philosophical and culturological plane. The Dutch philosopher assumed the liminality of the game, which manifests itself in its 

various transitions. R. Caillois takes the game as the sphere that is clearly separated from the life of society and that acts as an 
artificial and self-sufficient phenomenon. R. Caillois advocates the idea of isolation and insists on a separate or parallel co-existence 

of the game and reality. However, the emphasis on the intertwining of games with cultural phenomena also makes it possible to 

assume that R. Caillois accepted borderline or threshold states of the game in transitional periods of society. 
Key words: game, game concept, liminality, society. 
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Постановка проблеми. Проблема буття є завжди 

актуальною у філософії. До цього поняття звертались як 

античні мислителі (Парменід, Платон, Арістотель), так і 

всі середньовічні мислителі, а також філософи Нового 

часу. Осмислення феномену буття в онтико-

феноменологічному руслі з його наближенням до 

людської екзистенції належить М. Гайдеггеру, філософу 

XX століття. Основою дослідження питання буття як 

головної проблеми людської екзистенції були такі праці 

М. Гайдеггера, як “Буття і час”, “Кант і проблема 

метафізики”, “Подолання метафізики”, “Розмова на 

пересічній дорозі”, а також лекція, прочитана у 

Фрайбурському університеті “Що таке метафізика?”  

Мета роботи полягає в осмисленні буття в його 

онтико-феноменологічному вимірі, а також розкриття та 

саморозкриття цього поняття у філософії М. Гайдеггера 

через Dasein.  

Виклад основного матеріалу. Основою філософії 

Мартіна Гайдеггера є проблема буття, яке виражається 

через категорію Dasein. Відзначимо, що проблема сенсу 

людського буття не є новою у філософській думці. Так, в 

античній філософії її вперше почав розглядати Парменід, 
потім – Платон, Арістотель, Плотін. Однак першопочаткова 

форма буття – архе як першоначало всього існуючого, 
було забуте. Мартін Гайдеггер намагається продемонструвати 

інший підхід до цієї проблеми в руслі екзистенціалізму. 

Згідно поглядів німецького мислителя, історія філософії 

демонструє не лише забуття проблеми буття, але й 

підмінює буття сущим. Онтологія як вчення про буття 

перетворюється в учення про суще. А тому на сьогодні, 

вважає М. Гайдеггер, необхідно реставрувати проблему 

буття, розв’язавши її з урахуванням перспективи сучасної 

філософської традиції, а саме можна розглядати розвиток 

буття у філософській антропології. Адже філософська 

антропологія передбачає онтологічне обґрунтування 

людини як сущої серед сущого в контексті її буття і буття 

загалом, тобто вихід за межами антропології.  

У філософській літературі буття визначається як 

найзагальніша категорія, яка не потребує визначеності. 

М. Гайдеггер же визначає буття як найбільш загальне і 

найбільш порожнє поняття, яке не потребує дефініції, 

“бо кожен, хто цим поняттям користується, зі самого 

початку розуміє, що воно означає” [6, с.24]. Виходячи з 

цього, філософ пише так: „Ми рухаємось завжди в 

якійсь буттєвій зрозумілості. Всередині нас постає 

спеціальне питання про смисл буття і тенденція до його 

осмислення. Ми не знаємо, що означає „буття”. Але вже 

коли ми запитуємо, „що є „буття”? – ми дотримуємось 

певної зрозумілості цього „є”... Нам невідомий навіть 

горизонт, з якого ми повинні були б схоплювати і 

фіксувати його смисл. Ця усереднена і смутна 

зрозумілість буття є факт” [6, с.21]. На основі розуміння 

буття людина є тією конкретною відкритістю (Da), 

завдяки якому здійснюється прорив в суще, так, щоби 

суще змогло заявити про свою самість. Первісніше 

людини є конечність Dasein в ній. З цього випливає 

антропологічне обґрунтування метафізики на основі 

розуміння конечності людини.  

Арістотель називає буття особливим родом. Буття у 

нього є вищою „всезагальністю”. Ця „всезагальність” 

буття перевищує всяку родову всезагальність. 

М. Гайдеггер же створює поняття Dasein як буття 

людини про буття, одне-і-те-ж, яке завжди фокусується 

в теперішньому часі. 

Аналізуючи поняття Dasein, німецький мислитель 

ототожнює його зі сущим. “Суще…, це завжди ми самі. 

Буття цього сущого завжди моє” [11]. У своїх 

фрайбурських лекціях (1929 – 1930 рр.), які видані під 

загальною назвою “Основні поняття метафізики”, 

філософ поглиблює розуміння Dasein, розглядаючи його 

в руслі загального поняття – Світ – Конечність- 

Самотність. Те, що відноситься до буття в цілому і 

здатне його розкрити, є категорія ніщо. Входячи в 

присутність буття, людина входить у власне буття, 

відкриває себе зі середини для світу.  

Однак М. Гайдеггер не категоричний і не 

послідовний щодо постановки самої проблеми буття. 

Цілком можливо, що й не існує проблеми визначеності 

буття, а воно уподібнюється „вродженій ідеї”, яка 

завжди присутня в мисленні. Людина користується 

поняттям „бути” і має утаємничене розуміння поняття 

„буття”. Наприклад, бути вдома, бути нещасним тощо. 

У статті розглядається екзистенційна визначеність буття у філософії Мартіна Гайдеггера через Dasein як 
тут-присутність, завдяки якому буття саморозкривається та наближається до людської екзистенції. Основою 

дослідження є феномен буття в його екзистенційному вимірі зі спрямованістю на майбутнє. Гайдеггерівське 

буття (Sein) виступає як всеохоплююча, неосяжна, таємнича, трансцендентальна всезагальність, смисл якої 
завжди прихований. Однак для розкриття сутності буття філософ звертається до розкриття буття через 

поняття присутності та відсутності. Буття сущого повинне нам показати і дати відповідь на питання про 
смисл самого сущого. Оскільки те, що ми запитуємо – це смисл буття, саме запитуване – це буття.  

Об’єктом дослідження є категорія буття в його екзистенційній визначеності у філософії Мартіна 

Гайдеггера.  
Предметом дослідження є вираження буття через Dasein. 

Ключові слова: буття, суще, Dasein, присутність, екзистенція, логос, ніщо, феномен, феноменологія. 
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Та все ж з цього не випливає зрозумілість, а навпаки – 

прихованість та суперечливість. 
Гайдеггерівське Dasein характеризує людське існування 

в цілому – як життя, діяльність, тобто містить старогрецьке 

розуміння поняття “праксис”. Ця загальна характеристика 
праксису відноситься і до окремої людини. Навіть якщо 

людина поводить себе “як всі”, все ж ми ведемо мову про 

визначення власного Dasein-буття, яке характеризує 
власне людське “практичне” буття.  

М. Гайдеггер створює формальну структуру питання / 
запитання, звідки утворюється такі категорії: 1) das Gefragte 

– те, про що запитують (запитуване); 2) das Befrage – той, 

хто запитує; 3) das Efragte – те, що буде віднайдене, „відоме 
в результаті запитання” [6, с.19-20]. При цьому das Efragte є 

тим реальним шуканим, яке мається на увазі при пошуку та 

аналізі предмету дослідження das Gefragte. З цього 
випливає, що головним в буттєвому питанні, згідно 

М. Гайдеггера, є не суб’єкт, тобто той, хто запитує, а саме 
запитуване, тобто саме буття. Тому буття (Sein) виступає як 

всеохоплююча, неосяжна, таємнича, трансцендентальна 

всезагальність.  
Також філософ характеризує Dasein у семантичному 

його розумінні: а) з точки зору індивідуації (моє буття, все 
моє буття; моє єдино-одиноке буття). При цьому така 

індивідуація Гайдеггера ототожнюється із буттям людства в 

цілому. б) смисл буття як цілісного, одиничного співбуття 
життя – завжди мого, – що сплітається зі смислом 

загальнолюдського буття. Звідси виходимо на 

характериcтику Dasein з точки зору повсякденності. 
в) буття як утаємниченість, прихованість, смислова 

невичерпність. Dasein визначається як поема. Суще могло 
бути автентичне, істинно видавати характеристики свого 

буття, воно, як вважає М. Гайдеггер, зі своєї сторони 

повинно стати відкритим, доступним, показати себе, яке 
воно є. Для вияснення смислу буття і смислу сущого ми 

безпосередньо повинні звернутися до самого сущого. 

Однак М. Гайдеггер запитує, на яке саме суще ми повинні 
звернути увагу перш за все і через яке суще нам 

відкриється і смисл сущого, і смисл буття? Адже суще 
постає в своїй різноманітності значень і смислів. „Під 

сущим ми багато-що розуміємо, – пише М.Гайдеггер – це і 

те все, про що ми говоримо, що маємо на увазі, до чого 
маємо ту чи іншу належність, і те, що ми і як ми самі суть” 

[6, с.22]. Це означає, що „буття знаходиться в сущому, але з 

якого сущого слід визначати смисл буття?” [6, с.22]. Яке 
суще найбільше пов’язане з буттям? Ці питання 

передбачають одну відповідь: ми звертаємось до того 
сущого, яке безпосередньо і задає питання про буття, тобто 

до самої людини, людського існування. З точки зору 

М.Гайдеггера, це спрощене суще, запитуване володіє 
унікальною характеристикою, яка принципово відрізняє 

його від іншого сущого. Суще безпосередньо пов’язане з 
буттям. Саме воно і задає питання про смисл буття. „Буття 

кожного разу є буття сущого (die Seinden)” [7, с.24].  

Буття сущого завжди впадає в прихованість, неявність, а 
тому М. Гайдеггер вводить поняття „присутності”. 

Присутність означає розімкнутість, доступність у 

розумінні, вона потребує наявності та розкриття 
втаємниченості, „це суще, яке ми самі завжди суть...” [6, 

с.22]. Вона дає можливість, щоб суще зі своїм буттям і 
через нього було розкрите. Присутність необхідна для того, 

„щоб це суще змогло показати себе саме по собі зі себе 

самого” [6, с.33]. А саме – показати це суще із 
повсякденності. Із повсякден-ності присутності 

висвітлюється буття цього сущого. Присутність існує, щоб 

розуміти щось подібне буттю.  
Відзначимо, що Dasein М. Гайдеггера саме по собі не 

визначає ні людину, ні світ, ні буття, а є лише джерелом 

можливості, первоначалом до чогось… Його, вчитуючись в 
гайдеггерівську термінологію, можна визначити як “ще не”. 

“В ньому (в Dasein, авт.) всі можливі тлумачення, поняття і 

ідеї редукуються до їх власне начала, до їх можливості, до 
їх ніщо...” [11]. В цілому випливає, що Гайдеггер не звертає 

увагу на особливий смисл Dasein, а на його внутрішню 
форму, при цьому форму не заповнену смислами, а 

порожню форму, форму смислової порожнечі. Це дає змогу 

заповнювати цю порожнечу певним смислом, створювати 
нове буття. “Dasein Гайдеггера, – читаємо далі, – не 

людина, не світ, не буття, не існування, не наявне буття… 

Воно знаменує собою останній слід феноменологічної 
редукції до начала начал, до начала всього (сущого в 

цілому), яке не є ніщо зі сущого, є ніщо”.   
Структурно дозволяє розкритись і виявити значення 

слів феноменологія. Сам М. Гайдеггер пише, що праця 

„Буття і час” стала можливою у написанні тільки на основі 
закладених Е. Гуссерлем „Логічних досліджень”, з яких 

феноменологія віднайшла собі шлях. Феноменологія дає 
можливість розкритись сущому як такому, стати 

очевидним, наявним. Вона служить для розкриття 

феноменів, які є таємничими за своєю суттю. Оскільки 
Dasein є чистою основою для творення, то феноменологія, 

як жодна інша дисципліна найбільше підходить для 

відображення смислу цього поняття. Завдяки феноменології 
ми вправі зрозуміти смисл буття “почуття”, “свідомості”, 

“тіла”, “душі”, “думки” тощо. 
Феноменологія має за мету дозволити буттю виявити 

самого себе, дати можливість саморозкритись. 

Феноменологічний метод дозволяє розкрити буття як 
феномен. Феноменологія дозволяє буттю проявитись як 

феномену,  „як самому-себе-через-себе-саме-являюче”. 

Феноменологія, згідно М. Гайдеггером, пов’язана з 
онтологією і лише за цієї умови можлива як така. Але, 

оскільки феноменологія є наукою про буття сущого, яке 
належить і до сфери онтології, то виникає необхідність в 

загальній онтології створити фундаментальну онтологію, 

яка досліджувала б онтологічно-онтичне суще, тобто 
присутність, або ставила б проблему про смисл буття 

взагалі. Феноменологія присутності, в свою чергу, маючи 

завданням розкриття смислу буття сущого, має характер 
герменевтики, тобто тлумачення. Однак така герменевтика 

не просто тлумачить, роз’яснює, але й розробляє „умови 
можливості всякого онтологічного пошуку” [6, с.56]. Згідно 

М.Гайдеггера, „взята предметно-змістова феноменологія як 

наука про буття сущого – онтологія... Онтологія і 
феноменологія – не дві різні дисципліни серед інших 

приналежних до філософії... Онтологія і феноменологія 
характеризують саму філософію за предметом і способом 

розробки. Філософія є універсальна феноменологічна 

онтологія...” [6, с.50]. 
На основі аналізу понять „феномену” і „логосу” 

загальний аналіз розкривається з аналітики Dasein в 

онтологічному розумінні. Слід зазначити, що Гайдеггер 
розглядає це поняття в контексті строго онтологічної 

проблеми в класичному значенні цього слова. М. Гайдеггер 
звертається до Dasein, щоб поставити питання про буття зі 

самого початку. Витоками цього питання є власне буття, 

присутність (Da-Sein). Dasein визначається як „суще, в 
бутті якого мова йде про саме це буття” [6, с.52].  
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„Dasein Гайдеггера не людина, не світ, не буття, не 
існування... Воно знаменує собою останній слід 

феноменологічної редукції до начала начал, до сущого в 

цілому, яке... є ніщо”[3, с.453]. Місце (Da) може вміщувати 
буття (Sein), оскільки завжди вміщує ніщо (das Nichts). 

Dasein є іменником і походить від дієслова est da, що 
означає прийшов, настав, бути присутнім. Однак 

присутність Dasein не означає бути тут і тепер. Можна, 

наприклад, цікаво провести час і все ж бути відсутнім. 
Можливість бути відсутнім (Weg-Sein) і бути присутнім 

(Da-sein) є характерною ознакою людського буття (Sein). 

Сутність Dasein, таким чином, полягає в його 
екзистенції. М. Гайдеггер принципово розрізняє 

екзистенцію як наявність, з однієї сторони, і екзистенцію як 
можливість – з іншої. Те, що сутність Dasein лежить в його 

екзистенції як можливості, полягає в наступному: Dasein 

завжди є своя власна можливість, тобто Dasein „завжди 
може „вибирати” себе, і знаходити себе, тобто виявляти 

свою власну сутність, проектувати своє власне життя, але 

одночасно і губить себе, оскільки зводиться до ніщо.  
Звідси випливає, що М. Гайдеггер розділяє екзистенцію 

на два модуси: істинна екзистенція (власне буття) і неістинна 
екзистенція (невласне буття). Причому М. Гайдеггер не 

вкладає жодного етичного змісту в поняття „істинне” і 

„неістинне”. Неістинна екзистенція не означає, що у ній 
закладене „небуття”, або що вона являє собою „нижчу” 

ступінь буття. Неістинність, можливо, і найбільш повно 
розкриває Dasein в його активності і життєвості. Однак, 

якщо й розглядати „неістинність” як щось „негативне”, то 

модус неістинності Dasein являється необхідною умовою 
набуття Dasein своєї істинної екзистенції. 

Висновки. Проблема смилу буття, яка є головною у 

праці М. Гайдеггера „Буття і час”, підлягає осмисленню і 
розкриттю. Буття „саме-в-собі-себе”не усвідомлює. Воно 

пізнається завдяки сущому, під яким філософ розуміє 
людину, „Я”, самість, людську екзистенцію. Хоча людина, 

користуючись поняттям „буття”, має підсвідоме його 

розуміння, та все ж для пояснення його смислу застосовує 
функцію мови. М. Гайдеггер, відповідно, вдається до 

феноменології, яка і має за мету спрямувати „буття” на 

виявлення самого себе, саморозкриття. 
В онтологічному вимірі буття розкривається через 

„присутність”. М. Гайдеггер, аналізуючи екзистенціальний 
онтологічний підходи щодо тлумачення поняття „буття”, 

намагається показати феноменологію та онтологію у їх 

тісному взаємозв’язку. 
Повсякденне людське життя, існування виявляється 

через Dasein. Із Dasein випливає „істинна” та „неістинна” 

екзистенція, яка, щодо етичного змісту, не має переваг одна 
перед одною. Головною особливістю Dasein, як вважає 

М.Гайдеггер, є те, що воно виявляє себе у світі.  
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METAPHYSICAL BASES OF HEIDEGGER’S BEING 
This article considers a problem of existential determines of being of Martin Heidegger through Dasein as a presence here and the 

category of thing. Thanks these concepts the being can be revealed and closed to the human existence. The base of investigation is the 

phenomenon of being in its existential dimension of orientation to the future. Through time the being is express as a presence in a future.  
Heidegger’s being (Sein) appears as a being of comprehensive, immense, mysterious, transcendental universality, the meaning of 

which is always hidden. However, philosopher expresses of being through the thing and to the phenomenology, ontology, 

hermeneutics, and philosophical anthropology. Self-being reveals to us the being of thing. What we ask – is the meaning of being, and 
have requested – is the being.  

The object of research is a problem of being in its existential certainly in the philosophy of Martin Heidegger.   
The subject of research is an expression of being through Dasein.  

Key words: being, thing, Dasein, presence here, existence, logos, phenomenon, phenomenology. 
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Постановка проблеми. Можливість «комунікативного 

повороту», який виокремився в 60-90-х роках ХХ ст. у 

філософії М. Ріделя, К.-О. Апеля і Ю. Габермаса 

викликав інтелектуальний резонанс не тільки у 

філософському середовищі Західної Європи, але й 

породив інтерес серед українських науковців, які 

прагнули зрозуміти природу тих трансформаційних 

зрушень, що  були започатковані розпадом СРСР і 

становленням незалежної України [1]. Незважаючи на 

те, що з тих пір пройшло чимало часу, ідеї  висловлені 

Апелем, Габермасом та їх послідовниками продовжують 

жваво обговорюватися і сьогодні але уже з точки зору 

нового історичного моменту, породжуючи запитання, 

що випливають із сучасного контексту теперішньої 

реальності. Найбільш цікавими в ключі інтелектуальних 

дискусій є дослідження А. Баумейстера, М. Поповича, 

Л. Ситниченко, О. Назарчука, Д. Усова та ін. Однак 

переважна більшість із них проводиться виключно в 

межах історико-філософського аналізу сучасної 

практичної філософії з досить обережною 

екстраполяцію на реалії сьогоднішнього світу в тому 

числі й ті, які стосуються нашого суспільства. Скоріш за 

все така ситуація пов’язана з тим, що сучасна, 

насамперед німецька практична філософія  у нас вивчена 

поки що недостатньо і ґрунтовних досліджень на цю 

тему існує не так багато. Разом з тим, потреба в 

застосуванні не тільки теоретичних і методологічних 

засад практичної філософії і в першу чергу апелівської 

філософії комунікативного співтовариства в межах 

теоретико-пізнавальних досліджень є вкрай важливою. 

Не менш важливою залишається й потреба у вивченні 

реальної практики комунікації «з позиції рефлексивної 

інтерсуб’єктивності» – проблема, актуальність якої для 

К.-О. Апеля є очевидною і через те, що досить часто 

«мораль цілих держав і націй буває неадекватною перед 

загрозою» тих небезпек, усунути  які глобальний світ 

поки що не може [2]. Це і визначає важливість 

осмислення цієї проблеми в руслі апелівської 

дискурсивно- комунікативної етики, яка  є частиною 

сучасної практичної філософії . 

Мета роботи в необхідності обґрунтування 

важливості ідеї універсальної етики комунікації            

К.-О. Апеля в умовах зростаючого впливу 

інформаційно-комунікативної складової на суспільні 

процеси .  

Виклад основного матеріалу. Як вказує 

А. Баумейстер, заслугою авторів «комунікативного 

повороту» є те, що вони актуалізували «ідею 

практичного універсалізму», запропонували «нову 

версію трансценденталізму»; і відродили «інтерес до 

проблеми обґрунтування практичних принципів і норм». 

На його думку термін «трансцендентальна прагматика»  

включає в себе дві традиції: «Кантової версії 

трансцендентальної філософії й аналітичної філософії 

мови» [3, с.222, с.224]. Характерно те, що ці дві традиції 

у К.-О. Апеля поєднуються в процесі аргументації. Тому 

«кожний, хто всерйоз аргументує (має намір щось 

довести, спростувати, виправдати, прояснити тощо), 

повинен припускати і визнавати певні фундаментальні 

норми, без яких сам процес аргументації є неможливим. 

Фундаментальна норма визнання всіх партнерів по 

дискусії як рівноправних (як осіб) має моральний сенс. 

Вимога взаємного визнання осіб як суб’єктів логічної 

аргументації свідчить про «етику логіки». Тим самим 

категоричний імператив Канта отримує обґрунтування в 

контексті a priori комунікативної спільноти» [3, с.225], 

розкрившись в категоричному імперативі комунікативної 

етики. Таким чином, логічна аргументація стає 

можливою лише в межах комунікативної спільноти, а 

остання є передумовою самоусвідомлення філософії з 

допомогою трансцедентально-прагматичного методу, 

рефлексивне обґрунтування якого «будується, по-перше, 

на розрізненні пропозиціональних та перформативних 

аспектів мовлення, а по-друге, на теорії аргументу» [4]. 

В даному випадку для нас більш важливе визнання 

рівноправності аргументуючих в процесі доведення, а не 

лише аргументативна форма доведення. Саме тому 

норма визнання є фундаментальною, оскільки вона 

робить рівноправними учасників дискусії. Дискусії як 

форми комунікації. І наділена ця норма моральним 

сенсом через її актуальності в комунікації, де і проявляє 

себе логіка аргументації. А от урівноправити учасників 

комунікації можливо лише, як членів комунікативної 

спільноти, які a priori визнають дану фундаментальну 

норму, що, тим самим, і припускає «етику логіки», як 

умови рівноправного процесу аргументованих 

Досліджується проблема обґрунтування дискурсивної етики К.-О. Апеля в контексті трансцедентально-

комунікативної філософії і важливість його висновків для подальшого вивчення природи комунікативних 

процесів в існуючих реаліях сьогодення, а також, на основі аналізу наукових публікацій, розкривається ідея 

транцедентальної моральної аргументації і важливість осмислення її в процесі розробки теорії 

комунікативної дії. 

Ключові слова: дискурсивна етика, комунікативний процес, трансцедентально-прагматична філософія. 
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обґрунтувань. В цьому і полягає сутність 

«трансцедентально-прагматичної рефлексії», зміст якої 

А. Баумейстер розкриває думкою К.-О. Апеля: 

«…рефлексивне трансцедентально-практичне убачання 

основ самої аргументації, які не підпадають під 

критику». Тобто, «якщо з одного боку, це припущення 

не може бути аргументаційно опротестованим без 

актуальної перфомативної суперечності, і, якщо, з 

другого боку, воно не може бути дедуктивно 

обґрунтованим без формально-логічного petitio principii, 

тоді воно належить до тих трансцедентально-

прагматичних припущень аргументації, які мають бути 

завжди вже прийнятними, якщо мовна гра аргументації 

повинна мати інтерпретаційну змістовність» [3, с.226-

227]. А така гра завжди має інтерпретаційну 

змістовність в силу того, що припущення аргументації є 

прийнятним a priori уже в самій мовній грі. Це 

підтверджує і К.-О. Апель, який вказує, що ««вітальним 
елементом» філософської аргументації є трансцендентальна 

мовна гра, в якій, разом із деякими правилами логіки і 

припущенням існування реального світу, передбачаються 

також деякі, на зразок тарансцедентально-прагматичних 

правила або норми ідеальної комунікації. Індивід може 

зберігати у самотній думці апріорну упевненість про 

своє існування тільки через апелювання до цієї 

трансцендентальної мовної гри та її правил» [3, с.227]. 

Та це може бути обґрунтовано лише за умови, коли 

«той, хто аргументує, завжди вже передбачає дві речі: 

по-перше, реальну комунікативну спільноту, членом 

якої він стає в процесі соціалізації, й, по-друге, ідеальну 

комунікативну спільноту, що має адекватно зрозуміти 

сенс його аргументів і компетентно судити про їхню 

істинність» [3, с.228-229]. Ідеальною комунікативною 

спільнотою А. Баумейстер називає ідеальну 

трансцендентальну комунікацію, тобто «те мовне й 

універсально-фактичне апріорі, яке має заступити місце 

трансцендентальної самосвідомості Канта» [3, с.229]. 

Попри існування різних, з цього приводу, позицій, варто 

запитати, а чи не є трансцендентальна комунікація 

умовою трансцендентальної самосвідомості? Та й чи, 

насправді, трансцендентальна комунікація прагне 

«заступити місце трансцендентальної самосвідомості»? 

Самоусвідомлення реалізується в процесі комунікації. 

Навіть, якщо ця самосвідомість трансцендентальна, вона 

передбачає трансцендентність аргументації, тобто 

«аргументативне a priori» [3 ,с.228], а мовна гра, як 

форма комунікації, є умовою визнання вимог «всіх 

членів комунікативної спільноти», які і « можна 

виправдати завдяки раціональним аргументам» [3, 

с.228]. Чи не так? Однак, в процесі мовної гри 

набувається мовна компетенція, як умова входження в 

універсальне мовне середовище, а «універсальна мова не 

існує окремо від реальної мови, а існує тільки в їй і 

завдяки їй; ідеальна комунікативна спільнота не існує 

окремо від реальної комунікативної спільноти, а лише в 

ній і через неї. Але трансцендентальна мовна гра не 

зводиться до реальної. В ній уже містяться всі 

можливості мовлення, аргументування, доходження 

згоди тощо» [3, с.230]. Однак, щоб «впіймати» цю 

трансцеденцію, варто погодитися з аргуметами 

А. Бауместера відносно того, що конкретна мова, якою 

ми володіємо, базується на фундаментальній 

передумові, якою є трансцендентальна мовна гра звідки 

ми черпаємо «не конвенційні правила» гри [3, с.230]. 

Природа цих правил для нас залишається закритою, 

оскільки «щоб дійти певної згоди (конвенції) ми вже 

потребуємо мови й мовної компетенції» [3, с.230]. Дану 

компетенцію ми набуваємо в комунікативній спільноті, 

яка і є творцем універсальної мовної гри, яка 

«перевищує всі можливі практики мовного застосування 

й наперед визначає кожну з них» [3, с.231]. Це і фіксує 

різницю між ідеальною і реальною комунікативними 

спільнотами і актуалізує проблему трансцедентально-

прагматичних умов можливості логіки. Однак, будь-яка 

мовна практика, що витікає із мовної гри в 

комунікативній спільноті унормовується універсальним 

принципом трансцедентально-прагматичного вибору, 

сутність якого розкривається К.-О. Апелем наступним 

чином: «Кожен, природно, може, як ми це й 

спостерігаємо, думати «усамітнено та вільно» 

(В. Гумбольдт). Але навіть коли хтось так чинить, то він 

у своєму мисленні завжди претендує на інтерсуб'єктивну 

обов'язковість, цінність своїх роздумів, при чому це 

стосується не лише їхньої істини, але й їхнього смислу» 

[5, с.47]. Ця інтерсуб’єктивна цінність і є тим, що 

об’єднує комунікативну спільноту «умовою 

рівноправності своїх членів» [5, с.51]. Дана умова 

перетворює комунікативну спільноту у цілком реальну, 

а «в межах реальної комунікативної спільноти людства 

має поступово реалізуватися ідеальна комунікативна 

спільнота. Цей постулат саме й містить відповідь на 

запитання, яке виникає з самого початку: чи можливо, 

говорячи про етику збереження людського буття 

(Daseins) та гідності людини, водночас не говорити про 

етику прогресу в реалізації людської гідності» [5, с.51]. 

Така універсальна етика, яка випливає із духовної 

природи людини, в реальності практичного перевтілення 

із ідеального трансцендентального начала формує 

практичний дискурс, в якому розв’язуються її вимоги. 

Та для початку її потрібно визнати. А «поряд із її 

визнанням ми водночас знаємо, що реалізувати гуманні 

умови буття можна, лише беручи до уваги численні 

прагматичні обмеження. Передусім це справедливо, 

наприклад, для однієї з основних вимог етики дискурсу: 

всі етично значущі проблеми, у принципі, мають 

розв'язуватися у практичному дискурсі всіх тих, кого це 

зачіпає, з огляду на те, аби всі зацікавлені в цьому мали 

можливість розв'язувати питання у консенсусі» [5, с.53]. 

Таке твердження передбачає наявність принципу 

дискурсу як в ідеальній, так і в раціональній формі. 

Ідеальна форма принципу формується на основі 

консенсусу і в його середовищі, як ідея наміру. Реальна 

ж форма принципу передбачає легітимацію компромісів 

в дискурсивному середовищі, що передбачає їх 

раціоналізацію, а це, в свою чергу, обмежує ідеальний 

принцип. Але «в усіх цих випадках, – як зазначає К.-

О. Апель, – прагматичного обмеження ідеального 

принципу дискурсу, і, відповідно, компромісу з іншими 

принципами раціональності можна досягти лише 

шляхом легітимації або шляхом критики, тобто 

застосовуючи регулятивний принцип дискурсу. Ця 

принципова легітимуюча потреба всіх прагматичних 
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компромісів навіть публічно визнається сучасною 

демократичною правовою державою: через те, що 

держава, як зазначив іще Кант, виконує роль 

«резонуючої публічності», тобто також перебирає на 
себе завдання піддавати етично зорієнтованій критиці 

політику, законодавство та управління» [5, с.53]. 

Критика виконує легітимуючу функцію компромісу і 

таким чином засвідчує свою відповідальну роль. Роль 

репрезентується наміром. Що ж стосується останнього, 

то тут варто звернутися до його природи. Намір 

актуалізується консенсусом і в консенсусі. Там 

відбувається і його раціоналізація у спосіб ідеального 

«пом’якшення» прагматичних інтересів усіх учасників 

консенсусного рішення. В останньому він унормовується 

в статусі універсального принципу. Приймаючи і 

виходячи із універсального принципу, спільнота 
консенсусно зобов’язується визнати свою відповідальність 

за його дотриманням. «Ідеться зовсім не про те, що 

окрема людина одна, самостійно мусить взяти на себе 

метафізичну відповідальність перед майбутнім – пише 

К.-О. Апель. – Справа лише у тому, щоб кожен, читаючи 

вранці газети, замислився про те, як він, – виходячи із 

масштабу своєї компетенції та сили, – може взяти участь 

в організації колективної відповідальності. Ця 

організація колективної відповідальності (шляхом участі 

кожного у відповідних, практично значущих дискурсах) 

здійснюється насправді на інституціональних чи 

неформальних організаційних рівнях: від рівня 

законодавства до влаштування дитячих садків» [5, с.54]. 

Далі Апель, посилаючись на ідею Канта і Кольберга 

щодо розумового експерименту «універсалізації 

потенційних норм шляхом «входження у роль» («role 
taking»)», вказує, що під цим «має розумітися (виходячи 

з етики дискурсу) як вторинне утворення стосовно 

уможливлення в дискурсі універсальної здатності 

[людей] до консенсусу. Адже в такому експерименті 

людина подумки здатна уявляти інтереси інших людей 

та рахуватися з ними лише у конвенційному вимірі, 

тобто як з природними властивостями людини» [5, с.57]. 

Це той випадок, коли людина не тільки уявляє інтереси 

інших, вона усвідомлює, що вони є умовою реалізації її 

власних інтересів в межах свободи ідеально визначених  

самою людиною. Саме через це «етика дискурсу передає 

практичному дискурсові обгрунтування ситуативних 

матеріальних норм моралі та права» [5, с.58]. Апель, 

недаремно посилаючись на Г. Йоанса, звертає увагу саме 

на практику реалізації матеріальних норм моралі та 

права, в яких відображені концетровані інтереси 

спільноти та її учасників і закликає вивчати їх, 

змінюючи не тільки самі норми, але й інституції, що 

виникають в результаті упорядкування як норм, так і 

інтересів спільнот та індивідів. На його думку «вже з 

самого початку в підгрунті головної вимоги етики 

дискурсу, – дискурсивно організованої солідарної 

відповідальності людей за їхні колективні дії, – лежить 
постулат необхідного зв'язку між імперативом охорони 

буття та гідності людини і соціально-емансипативним 

імперативом прогресу у здійсненні гуманності» [5, с.59]. 

В імперативі прогресу закладена регулятивна ідея 

ідеальної комунікативної спільноти, яка «зобов'язує нас 

до прогресивної реалізації соціальних і політичних умов, 

які насамперед роблять можливою дискурсивну 

організацію колективної відповідальності за колективні 

дії в національних та інтернаціональних межах» [5, 

с.60]. Відповідальність базується на зобов’язаннях, які 

не є нормативно обумовленими, оскільки «дискурс не 

може створювати норми; він може їх тільки перевіряти. 

Однак функція виправлення, перевірки і прояснення 

норм успішно виконується в рамках не фіктивно-

ідеального, а якраз реально-емпіричного дискурсу. Що ж 

стосується таких базових характеристик ідеального 

дискурсу, як моральна компетентність і щирість, то 

припустивши їх як умови можливості, ми вже 

розв’язуємо завдання, які дискурс ще тільки обіцяє 

розв’язати. Добра воля учасників дискурсу – це те, що 

вже передбачається як умова можливості» [6, с.264]. 

Але, «не існує ніякої супер науки, котра б з допомогою 

об’єктивного аналізу гарантувала б нам єдність теорії і 

практики» [6, с.366]. Нажаль, практика як наукова, так і 

політична, вкотре підтверджують дане висловлювання, 

демонструючи повну безпорадність в усвідомлені 

необхідності філософського переосмислення цінностей 

універсальної моралі, необхідність утвердження якої 

уже прийшла. Однак та ж таки практика доводить нам, 

що «імпліцитно або експліцитно представлені в 

ідеологічному-світоглядному контексті цінності етики 

постають  –  як виявляється-зведеннями або до 

ірраціональних емоційних реакцій, або до емоційних 
невмотивованих рішень» [6, с.363]. Це і є деморалізуючим 

фактором, який руйнує будь-який дискурсивний процес, 

комунікуючу спільноту та дезорієнтує її учасників, а 

також заперечує раціональне обґрунтування логіки і 

моралі. Таке обґрунтування варто шукати в апріорі 

комунікативної спільноти, оскільки воно «прирікає нас 

на інтерсуб’єктивне  порозуміння» [1, с.16]. Але,що є 

такого в цій передумові, що вона «прирікає» нас і чи 

справді прирікає? Л. Ситниченко вказує, що цьому 

передує «попереднє порозуміння» як справжнє пізнання 

речей і суспільства [1, с.16]. Однак справжнє пізнання 

речей можливе лише за умови виникнення потреби в 

самому пізнанні. А вона формується не тільки ним 

самим через рефлексивну потребу в інтерсуб’єктивному 

спілкуванні в процесі комунікативного взаємодіяння, але 

й виходить із свого власного пояснення на основі 

існуючих життєвих практик. Для цього Апель пробує 

«обґрунтувати етику побудовану на реалізації умов 

інтерсуб’єктивного спілкування», замінюючи дедукцію 

рефлексивною аргументацією, в основі якої «поняття 

перформативної супреречності», яке вказує, що 

«філософська теорія не може та й не повинна приймати 

та припускати не лише формально але й перформативно 

суперечливих висловлювань» [1, с.20]. Ці висловлювання 

мають бути однаковими як за формою, так і за змістом 

інакше довести їх істинність неможливо, враховуючи те, 

що «обґрунтовують вони себе в акті висловлювання, 

тобто через логос», то звідси випливає можливість 

філософії як строгої науки і тільки так вона позбувається 

«своєї непевності в епоху «кризи розуму» [1, с.21]. Хоча 

в цій ситуації скоріше «криза розуму» демонструє 

непевність епохи, в якій філософія перестає бути не 

тільки строгою, але й наукою ,що пояснює її. 
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З точки зору моменту, в якому ми сьогодні 

перебуваємо апелівська трансцендентальна філософія не 

розкриває того важливого механізму, який практично 

можна було б застосувати, принаймні, на рівні 

прояснення самої проблеми інтерсуб’єктивного 

спілкування в дискурсивному середовищі, породженого 

комунікативною спільнотою, апріорність якої 

приймається лише через обмеженість розуму. Ця 

обмеженість не може бути редукована до попереднього 

досвіду хоча і випливає із форми самого спілкування, 

яка з попереднім досвідом пов’язана історичним 

дискурсом і може бути реалізована тільки в ньому. 

Розірвати це можливо тільки утвердженням нової 

системи цінностей, для якої нормативність не буде 

визначальною. Визначальним для неї є дискурс 

моральності. Апель спробував вирватися із умовностей 

дискурсивної етики, вказавши на те, що свідомість може 

дистанціюватися від форми у спосіб, який існує в апріорі 

комунікативної спільноти, хоча аргументовано довести 

його не зміг. Він лише «наголошує на можливості 

пошуку таких «гіпотетичних імперативів», які 

уможливлюють комунікацію [7, с.135]. «Головною 

нормою, яку мають визнати всі, хто бере участь в 

комунікації, є розуміння того, що аргументація – це 

шлях до гармонії» [7, с.136]. Шляхом до гармонії 

називається процедура, яка з допомогою одного 

судження підтверджує інше. Ця процедура нічого не 

міняє, навіть якщо вона реалізується в умовах апріорі 

комунікативної спільноти. Однак її можна замінити 

умовою поєднання інтерсуб'єктивності з 

трансцедентальною аргументацією, яка трактується як 

останній принцип філософії, що і здійснює К.-О. Апель, 

опираючись на «сферу мовлення комунікативної 

спільноти» [4, с.185].Але комунікативна спільнота не 

може існувати поза «комунікативною компетенцією», 

яка набувається з допомогою трансцедентальної 

рефлексії в процесі « оволодіння мовою» [4, с.186], яка 

сама по-собі, як і слова, з допомогою яких вона 

реалізується, не є важливими, оскільки «вони не є 

істинною», а «лише вказують на неї» [8, с.109, с.110]. 

Таким чином ми попадаємо в ситуацію перформативної 

суперечності, яка «полягає у невідповідності між 

формою судження та його змістом; між тим, що 

підтвердження має на увазі, і тим, що воно висловлює; 

між тим, що воно є і тим, на що воно претендує в акті 

висловлювання» [1, с. 20]. З іншого боку, «комунікативна 

компетентність» є результатом конвенційності мовного 

середовища, яке визначає цінність її виміру в 

комунікації. А це, в свою чергу, вказує на існування 

універсальних цінностей із яких народжуються 

інтерсуб'єктивні етичні норми, авторитетність яких стає 

не тільки умовою, але й результатом конвенції. Це та 

межа, через яку не проглядається будь-яка апріорність 

тому, що, в іншому випадку, ми повертаємося із 

транцедентного в реальний світ, в якому цінності 

(принаймні те, що ми ними називаємо) перетворюється 

на цілком реальні моральні норми, які в історичному 

дискурсі формалізуються. Заміною цьому може бути 

конвенційна етика, але, – як вказує М. Попович, – вона 

згодом може призвести «до повного морального хаосу» 

[7, с.135]. Вихід із цієї ситуації Апель бачить в 

комунікації. Комунікація змінює характер цінностей, 

утворюючи середовище, в якому реальний світ 

дематеріалізується. Звідси з'являється «радість буття», 

яке зрештою відволікає нас від того божевілля, яке 

утворює раціональні світи, в яких ми мусимо 

самостверджуватися з допомогою розуму. Коли ми це 

починаємо усвідомлювати, тоді, на відміну від 

добробуту до якого ми звикли, і який можна було 

сховати під замком закривши на ключ, тепер можемо 

«отримувати його лише протягнувши руку у світ» [9]. 

Ми стаємо присутніми у присутності самих себе, 

створюючи простір для реалізації ідеального 

комунікативного співтовариства. Це і є виходом «до 

відкритого універсального громадського дискурсу» і 

дискурсивної етики, якій передують апріорні норми 

консенсуально-комунікативної раціональністі [10, 

с.142]. За таких умов характер аргументації змінюється в 

бік апріорного її витлумачення. Вона не може 

репрезентувати себе у вигляді – «аргументуй раціонально 

та прагни розумного консенсусу» [10, с.145] інакше ми 

повертаємося до умов практичного дискурсу. 

Трансцедентальна аргументація не прив’язана до 

результату. Результативність її в тому, що розум, який 

ми використовуємо в процесі аргументації, переходить 

межу своєї раціональності і із знаряддя стає основою, на 

якій сам процес аргументування стає можливим. Лише 

тоді прояснюється те, що відбувається за межами розуму 

тому, що «переважно людські стосунки – це передусім 

взаємодія на рівні розуму, а не на рівні людини» [8, 

с.130]. Стосунки на рівні людини  як раз і передбачають 

о те апелівське a priori комунікуючої спільноти, яке 

розкривається не через комунікацію як дискурсивний 

процесс, а через інтенціональне прагнення в 

позанормативному середовищі, де нівелюється будь-яка 

норма, наділена примусом і здійснюється перехід до 

етики чистого дискурсу тобто такого простору, де 

людина «може просто бути» [8, с.130]. 

Апель недаремно підняв проблему комунікативної 

етики наголосивши на її універсальності, оскільки 

раціональна етика перестала підживлювати позитивнее 

право енергією своєї інтелектуальної переваги і таким 

чином втратила свою інструментальну значимість, а світ 

прийняв докази розуму за істину, яка лише періодично 

вимагала доказування і без будь-яких сумнівів 

перетворив їх на іманентні апорії власного досвіду. Все 

це було його інтелектуальним передчуттям необхідності 

«знайти якісь універсально-нормативні засади дедалі 

більшого втілення ідеального дискурсу в реальні 

дискурси та реальні інституції» [3, с.238]. Але реальні 

дискурси і особливо інституції, які в них формуються за 

своєю природою не можуть бути учасниками a priori 

комунікативної спільноти тому, що не володіють тим 

інструментарієм комунікації, якого Апель запропонувати 

не зміг. А Ю. Габермас, відкинувши моральну 

аргументацію, зосередився на проблемі комунікативної 

дії, пояснивши, що філософський дискурс не може бути 

замінений дискурсом світу, в якому ми живемо. 

Порівнюючи ці дві позиції виникає запитання: чи 

можливо відшукати в апелівській філософії a priori 

комунікативної спільноти ті елементи, які виводяться із 

логіки існування раціонального світу і, якщо так, то як їх 
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можна використати, щоб цей світ потроху почав 

змінюватися? З нашої точки зору це може бути лише 

результатом інтелектуальних зусиль окремих людей 

,характер спілкування яких формує те середовище, в 

якому уможливлюється етика дискурсу зіткана із 

цінностей рефлексивної моральності комунікації. Звідки 

народжується ця рефлексивність? Із властивостей 

людини пояснити природу факту через проявлення її 

суті. Факт не може бути ціннісно-нейтральним, як про 

це пише Апель [5, с.48]. Коли факт об'єктивується, він 

набуває цінності уже в тому, що він є. Але оцінювання 

його може відбутися лише в дискурсі моральності, яке є 

потенційно рухливим в процесі комунікації. Ця його 

рухливість визначена відсутністю зобов'язуючих правил 

і зміною характеру аргументації в процесі оцінювання. 
Дане обгрунтування відбувається шляхом трансцедентально-

прагматичної рефлексії, формуючи умови для появи 

ідеальної комунікативної спільноти, яка хоча і не існує 

реально «про те кожен, хто аргументує… не може не 

звертатися до ідеальної спільноти аргументуючих» [5, 

с.49, с.50]. Її не існує, як групи аргументуючих суб'єктів, 

однак вона є представленою в дискурсі суб'єктами чия 

аргументація породжує дискурс, поза яким не можуть 

відбуватися виступи на конференціях, наукові дискусії, 

рівно як і наукова, політична чи моральна аргументація. 

Так, це реальний дискурс, однак між ним і ідеальним 

дискурсом не існує непереборних перешкод. Такі 

перешкоди заперечуються самою комунікативною 

спільнотою, яка реалізує свою моральнісну потенцію 

через трансцедетально-прагматичну рефлексію, яка 

згодом може утворювати елементи нової соціальності, а 

не тільки комунікативної спільноти майбутнього в 

апелівському її трактуванні. Таким чином логіка її 

становлення набуває етичного забарвлення, яке згодом 

розгортається в принипі справедливості, як спільна 

солідарна відповідальність «вкорінена в персональній 

відповідальності кожного,особливо тієї людини, яка 

може впливати, грати долями, навіть життями інших 

людей» [10, с.146]. І ось саме тут, – як підказує Д.Усов, – 

Апель пропонує обґрунтувати поняття етичного 

обов’язку, що демонструє перехід «від морального 

чуття» до обов’язку, який цілераціонально 

обґрунтований [10, с.146]. Першим зауваженням, на 

якому наголошував Апель є те, що «всі етично значущі 

проблеми… мають розв’язуватися у практичному 

дискурсі всіх тих, кого це зачіпає» [5, с.53], а ті кого це 

«зачіпає» повинні бути здатними «організувати 

солідарну колективну відповідальність за колективні дії 

у формі практичного дискурсу» [5, с.54]. Разом з тим, 

Апель стверджував, що ідеальна комунікативна 

спільнота «не може бути інституалізована як 

колективний суб’єкт» [5, с.54]. Але вона може 

суб’єктивуватися як соціальна група об’єднана 

інтересом і таким чином «соціалізуватися» в ситуації 

колективної відповідальності за майбутнє світу. Лише 

так, з позиції Апеля, «філософське обґрунтування 

дискурсу надає практичному дискурсові формальний 

(процедурний) принцип аргументації», який означає, 

«що конкретні потреби та інтереси зацікавлених людей 

стануть відомі в подальшому і набудуть своєї ваги в 

аргументованому дискурсі» і на підставі цього «етика 

дискурсу передає практичному дискурсу обґрунтування 

ситуативних матеріальних норм моралі та права» [5, 

с.57, с.58]. Естафетність цієї передачі – в зростаючій 

ролі комунікації. Це та очевидність, яка сьогодні 

потребує серйозної уваги, оскільки через зростаючу 

комунікацію, «природній закон маніфестує себе як 

універсальний закон будь-якого сущого» (А.Баумейстер) 

і саме універсальність заявляє про себе із сфери 

трансцендентного, розповсюджуючись на рівень 

ідеальної комунікативної спільноти, і через конкретного 

її учасника стає відкритою до світу, зі здатністю до його 

необмеженого розширення [11, с.179, с.180]. Тільки за 

таких умов продуктивна сила комунікації стає двигуном 

історичного процесу [2]. 

Висновки. Враховуючи результати попередніх 

досліджень комунікативної філософії К.-О. Апеля, які 

були актуалізовані німецьким філософом у своїх працях, 
окремі положення, що сьогодні активно переосмислюються 

українським філософським співтовариством, варто ще раз 

звернути увагу на апелівське a priori комунікативної 

спільноти і його етику дискурсу, які мають не тільке 

загальнотеоретичне значення в контексті історії 

філософської науки, але й можуть бути методологічною 

основою при осмислені проблем сучасної теорії 

комунікації, дифузних та інформаційних війн, до аналізу 

яких українська наука тільки ще підступає. Це і є 

висновком наших попередніх обґрунтувань. 

З іншого боку, апелівська версія трансцендентальної 

філософії, хоча і опиралася на кантову парадигму 

апріорності досвіду, вона в більшій мірі прояснювала 

залежність між самим досвідом, і тим, як він проявляв 

себе у контексті відповідного дискурсу через 

комунікативний процес. Апелю не до кінця вдалося 

зв’язати все це з практикою реального дискурсу, однак 

його погляди на проблему комунікації та її 

трансцендентальну природу наштовхують нас на 

подальший аналіз його ідей через призму існуючих 

соціальних реалій. Останні, в межах наявного 

історичного дискурсу, формують такий етичний 

контекст, який заперечує будь-яку моральність, 

підмінюючи її ірраціональними конструкціями 

прихованої безвідповідальності. Все це і актуалізує 

проблему дискурсивної етики і етики відповідальності в 

межах a priori комунікативної спільноти і вимагає 

подальшого осмислення її в нових історичних умовах. 
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Постановка проблеми. На землях Поділля 

проповідницьку діяльність з ХІІІ-XІV ст. провадили 

священики, ченці й черниці католицьких орденів, серед 

яких переважали чоловічі. Руська Провінція 

домініканців під ім. св. Гіацинта (Яцка) спочатку 

складалася з трьох контрат: Львівської, Подільської та 

Покутської. У 1700 році Руська провінція обіймала вже 

шість контрат: Львівську, Єзупільську, Шкловську, 

Пінську, Мінську та Кам’янецьку [15, с.1]. 

Однією з найцікавіших забудов на Західному Поділлі 

упродовж століть по праву вважався храм 

домініканського ордену в Язлівці, який незаслужено 

довгий час залишався поза увагою дослідників. Кілька 

згадок у споріднених публікаціях не дають змоги 

повного уявлення про цю видатну споруду. Тому метою 

статті є розгляд архітектури та інтер’єру крізь призму 

знайдених архівних та літературних джерел. 

Виклад основного матеріалу. Містечко Язлівець 

розташовано на землях Західного Поділля, на південь 

від Бучача. Місто – центр однойменної волості, відоме з 

першої половини XIV ст. як поселення з потужним 

замком, яким спочатку володіли магнати Бучацькі, 

згодом – Язлівецькі та Сенявські, а у XVII cт. – 

Радзивіли та ін. З 1379 року маємо першу 

документальну згадку про язлівецького воєводу 

Стефана-Каспара у жалуваній грамоті Міхала з Бучача. 

Натомість 1404 року серед свідків видачі королівської 

грамоти фігурує Дерислав Конопка, воєвода 

червоногородський [6, с.224,227].   

Можна висунути гіпотезу про два основні шляхи 

формування території Язлівецького намісництва – 

навколо величезних маєтків магнатів Язлівецьких із 

центром у Язловці та з опорою на королівський домен у 
Червоногороді – Червоногородське староство, тенутаріями 

якого (а з другої половини XV ст. і фактичними 

власниками) з 1436 року і до 1607 року включно і був 

рід Бучацьких-Язлівецьких [13, с.47]. Червоноград разом 

із замком і прилеглими до нього селами у 1440 році 

дістався Теодорикові з Бучача, якому король Владислав 

III записав 300 гривень на цих маєтностях. Через два 

роки король підтвердив це надання [6, с.225]. 

Місто у 1448 році отримало магдебурзьке право й 

вже з другої половини XIV ст. стало важливим на 

Поділлі місцем публічного латинського культу. Згідно з 

традицією, князі Коріатовичі фундували тут 

домініканський монастир з костелом св. Миколая 

«близько 1370 року» «…на старому підгородді під 

замком». У 1436 році постала й римо-католицька 

парафія св. Марії Магдалени завдяки щедрій фундації 

Теодорика Бучацького (за іншими даними, костел у місті 

міг існувати вже в останній чверті XIV ст.) [14, с.155]. 

Завдяки ерекційному акту від 26 вересня 1544 року 

наступний спадкоємець Язлівецький Теодорик 

Бучацький подарував Язлівецькому парафіяльному 

костелу св. Марії Магдалени ціле село Нежброди 

(Жніброди).  

1590 року в Язлівці був вибудований новий кам’яний 

храм Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, який належав 

отцям-домініканцям [9, с.5]. Фундація і зведення храму 

були справою представника родини, яка володіла 

землями регіону, Миколая Язлівецького, син якого 

Геронім, останній з роду, після смерті батька у 1595 році 

продовжив підтримувати ченців ордену. 

Консекрацію здійснив львівський архієпископ 

латинського обряду Ян Дмитро Соліковський у 

присутності домініканців: брата Вікторина з Буська 

(бакалавра теології), Миколая з Мостиськ (доктора 

теології), кс. Флоріана (з Лісників), кс. Бартоломея 

Смажевського, який засвідчив, що невдовзі має 

прийняти домініканський ґабіт [10, с.50]. 

Споруда храму у порівнянні з іншими, зокрема 

міськими костелами, не дуже велика, але 

монументальності їй надає вигідне місце розташування – 

на узгір’ї. У першій половині XVIII ст. згорів 

парафіяльний храм св. Марії Магдалени, що знаходився 

на ринку, і з того часу ченці-домініканці взяли опіку над 

парафіянами до моменту закриття монастиря ордену. 

Під час реформи Йосифа ІІ домініканський костел 

перетворено на парафіяльний [9, с.5]. Як домініканський 
храм і осередок скасований австрійською владою у 1788 

році, костел продовжував існування вже як 

парафіяльний. Домініканські ченці були переведені до 

Чорткова, маєток продано, а костел і монастир спочатку 

перетворено на військові склади. Допіру в 1824 році 

Львівський архієпископ Анджей Анквіч (Анкович) 

отримав дозвіл на повернення храму парафії, але 

фактично воно відбулося лише у 1830 році [11, с.1].  

Інвентарний опис 1932 року висвітлює Язлівецький 

подомініканський костел, в якому, нажаль, окрім історії і 

архітектонічної структури самої споруди, не залишилося 

нічого автентично домініканського [9, с.16].  

Язлівецький храм побудовано з пісковика у 

комбінації з місцевим твердим камінням рожево-

бузкового відтінку. Костельний дах спочатку весь був 

Стаття містить науковий розгляд архітектури та мистецького наповнення домініканського храму в 

Язлівці. Піддані аналізу особливості храмової споруди та прилягаючих монастирських забудов, художньо-

композиційні риси внутрішнього простору костелу у сукупності мистецького наповнення. Впроваджуються 

у науковий обіг проекти перебудови архітектурного комплексу. 

Ключові слова: домініканський орден, архітектура, храм, інтер’єр, художні об’єкти, монастир. 
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ґонтовим, а у 1924 році шолом костельної вежі 

перекритий бляхою. У 1930-31 роках фасади храму були 

цілковито відреставровані, цементним розчином 

відновлені костельні мури. Доступ на храмове подвір’я 

уможливлювали кам’яні сходи, які закінчувалися 

обширною терасою із залізною брамою. Обабіч брами 

знаходилася велика відкрита дзвіниця, де розміщувалися 

три великих дзвони, один менший дзвін знаходився у 

сигнатурці [9, с.5,10].  

Різьблені оздоблення фасаду і порталів виконані у 

стилі ренесанс, вівтарі в інтер’єрі зроблені з м’якого 

пісковику. Потужна чотирибічна вежа, розчленована 

виступаючими горизонтальними тягами, вінчала крухту 

храму і знаходилася над центром головного фасаду. 

Вона веде свій початок від культових споруд 

попереднього періоду, пристосованих до захисту, де 

подібна башта виконувала роль оборонної вежі. 

Триярусний фасад Язлівецького костелу вирізнявся саме 

оборонним характером.  

За типом побудови це однонавовий храм з 

правильною орієнтацією головного вівтаря – на схід. 

Апсида чільного вівтаря п’ятигранна; ззовні стіни 

укріплені міцними сходинковими контрфорсами.  

Хрестоподібна форма найстарших за часом зведення 

храмів майже завжди надавала простору рухливого 

характеру. Головна нава виступала як символ довгого 

паломництва до вівтаря, до Святого місця. Перехід від 

нави до пресбітерія мав насамперед значення звільнення 

від тілесних прив’язань. Хрестоподібність Язлівецького 

костелу підкреслюють дві апсидіоли, симетрично 

розміщені обабіч нави. Ліворуч головного вівтаря 

розташовувалася захристія. Всередині стіни крухти 

збереглись кам’яні сходи, які ведуть на другий і третій 

ярус вежі. Саме тут інстальовані бійниці, які свідчать 

про оборонну функцію і підкреслюють фортифікаційне 

значення споруди.  

У крипті (підземна частина храму) були поховані 

представники роду Язлівецьких, зокрема, фундатор 

[Ковальський], його брат Геронім, на цвинтарі поблизу 

храму – видатний польський композитор Миколай 

Гомулка [10, 7, с.60]. Плита надгробку М. Гомулки була 

перенесена з цвинтаря і вмурована у стіну парафіяльного 

костелу; зараз знаходиться серед руїн подомініканського 

храму. 

Ліквідація руських церков, розпочата наприкінці 

XVIII століття, спричинила розробку кошторисної 

документації на реставрацію та пристосування 

колишнього костелу домініканців під греко-католицький 

храм. Склав її у грудні 1879 року заліщицький інженер 

Йоган Ланфельд [8, арк. 21]. Наступні зміни призвели до 

того, що піддати аналізу вівтарні композиції та інтер’єр 

не представляється можливим, оскільки внутрішній 

простір та всі його компоненти було змінено близько 

1902 року.  

Склепіння пресбітерія муроване з червоної обпаленої 

цегли у стилі пізньої готики; нава і крухта (нартекс) 

мали дерев’яну пласку стелю, на кшталт стодоли. 

Вівтарів разом з головним згадується три. Чільний 

вівтар було присвячено відповідно титулатурі Пресвятій 

Діві Марії, там висів образ Матінки Божої 

Ченстоховської, на вівтарі було інстальоване велике 

срібне Розп’яття [9, с.9]. Серед образів, що знаходилися 

у храмі згадуються: чотирнадцять зображень Стоянь 

Хресної дороги, образи Матінки Божої Ченстоховської з 

головного вівтаря, св. Антонія Падуанського (можливо з 

бокового вівтаря), ще один образ Пресвятої Богородиці з 

бокового вівтаря, а також зображення з феретрону, яке 

носили на процесіях [9, с.16]. 

Відомо, що всі вівтарі були вирізьблені з дубу і 

висотою сягали стелі, а їх вартість становила квоту у 

3000 злотих [9, с.7]. З переліку золотих і срібних речей 

можна дійти висновку, що храм був на момент 

написання Інвентарію (1932) надто бідним. Інтер’єр, 

колись багато розписаний, дуже змінився усередині – 

тут не залишилось нічого автентично домініканського. 
Амвон також дубовий з вирізьбленими орнаментальними 

мотивами коштував 500 злотих. Вхід до амвону 

влаштовано за допомогою дубових сходів з костельної 

нави [9, с.7]. Орган на дев’ять регістрів, вартістю 6000 

злотих, інстальований при головному вході, був 

відновлений у 1931 році. До складу внутрішнього 

простору входили п’ять конфесіоналів (два дубових і 

три плетених) загальною вартістю 90 злотих [9, с.8]. 

Рескриптом Воєводства в Тернополі від 14 квітня 

1932 року подомініканський костел в Язлівці був 

визнаний цінною пам’яткою будівництва ХVI ст. [9, с.7]. 

Прекрасні зразки різьблення по каменю вирізняли 

язлівецькі портали архітектурних споруд з-посеред 

великого діапазону оздоблення будівель Східної Європи. 

Вперше на унікальність різьблених кам’яних порталів 

звертає увагу Ю. Ґлоґовський, який зображує заможного 

язлівецького міщанина на тлі будинку з заакцентованим 

вхідним порталом [3, с.258]. Наприкінці ХІХ століття 

активізується зацікавлення архітектурною та мистецькою 

спадщиною Язлівця. Бомбардувальна троща 1916 року 

знищила 90 відсотків пам’яткових об’єктів. Після І 

Світової війни місто майже не відбудовується [5].  
На жаль, мистецькі твори подомініканського костелу 

не вдалося розшукати. Про них збереглися лише окремі 

нотатки – у 1931 році зроблено запис про знищеність 

пам’яткових кам’яних скульптур у Язлівці [1, арк.42 зв.]; 

у 1931 році були зняті та відіслані пам’яткові 

скульптури з костелів у Жидачеві, Бережанах та Язлівці 

до дієцезіяльного музею у Львові [1, арк.29 зв.]. Споруда 

монастиря також була втрачена, однак відомо, що у 1642 

році домініканці почали будувати новий монастир на два 

поверхи [10, с.93].  

Висновки. Таким чином можна дійти висновку, що в 

Язлівецькому костелі звучить мелодія пізньої готики з 

пізнішими ренесансними нашаруваннями. Він має чітко 

висловлені фортифікаційні риси: товсті стіни, міцні 

контрфорси, високо розташовані та невеликі за розміром 

вікна, стрільниці, суворий й неприступний вигляд. Храм 

ззовні сприймається дуже цілісно й гармонійно.  

Єдність і гармонія були притаманні внутрішньому 

простору сакральної споруди. Усі компоненти інтер’єру 

уніфіковано об’єднані однаковими матеріалами і 

кольоровим рішенням. Вівтарні композиції, амвон, 

конфесіонали, лавки, сходи та інше опорядження 

виготовлені з міцного пофарбованого дубу. Різьблений 

орнаментальний декор також сприяв створенню єдиного 

художньо-композиційного образу простору костелу.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC_%D0%AF%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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З огляду на дату постання можемо уявити, що це 

була типова готична з ренесансними рисами споруда. 

Особливе враження справляла витонченість різьбленого 

оформлення фасадів костелу, вишуканість внутрішнього 

простору, глибоке відчуття присутності Бога. Зараз 

подомініканський храм стоїть в руїнах, майже без 

склепіння.  

Наступним завданням у дослідженні даного храму 

буде більш детальний пошук архівних матеріалів за 

кордоном. 
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The article contains scientific study of architecture and art trimming of the Dominican Templ in Jazlivets. It analyses 

peculiarities of the Roman Catholic Church’s building and attached premises. Artistically-compositional features of Templ’s 

interior space within art filling are being displayed. The article introduces the projects of architectural complex rebuilding 
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Постановка проблеми. В епоху техногенного 

розвитку суспільства під впливом духовних потреб 

особистості відбувається суперечливий процес 

відновлення світоглядної парадигми. Пошуки відповідей 

на питання, що апелюють до духовності людини, 

спонукають до прагнення світоглядної цілісності, 

самоствердження, винайдення власного сенсу буття та 

життєдіяльності. Незаперечний вплив музичного 

мистецтва на становлення світоглядних цінностей 

особистості актуалізує звернення до спадщини митців, 

відзначених життєвою правдивістю, оптимізмом, 

високим гуманізмом. Твори В.А. Моцарта понад два 

століття привертають увагу музикантів-виконавців, 

педагогів, дослідників, пересічних слухачів. Відчуваючи 

його музику як «втілений смисл буття, як здійснену 

надію, утамовану віру, крізь Моцарта люди дивляться на 

світ» [1, с.149].  

Унікальність творчої особистості В.А. Моцарта 

зумовила посилений інтерес вчених, педагогів, 

виконавців, письменників, відбившись у вагомому 

науковому доробку (Г. Аберт, М. Бріон, Л. Гаккель, 

О.Гольденвейзер, Т.Ліванова, Н.Кашкадамова, Б.Кремнєв, 

Г.Чичерін) та художній літературі (Д.Вейс, Ю.Воронов, 

Г.Гессе, О.Пушкін, І.Якушина). Неминущий інтерес до 

творчості композитора засвідчують численні мистецькі 

заходи в різних країнах світу. Показовим є організація 

першого фестивалю музики Моцарта в Києві, що 

відбудеться 24-го лютого цього року, і за словами 

організаторів надасть можливість кожному відвідувачу 

відкрити для себе «свого Моцарта». Отже, потужний та 

невичерпний виховний потенціал музики Моцарта 

актуалізує потребу подальшого вивчення творчості 

композитора в контексті проблеми формування 

інтерпретаторського досвіду педагога-музиканта на 

гуманістичних світоглядних засадах. 

Мета роботи полягає у висвітленні гуманістичного 

змісту творів В.А.Моцарта, обґрунтуванні їх позитивного 

впливу на становлення ціннісно-світоглядних ідеалів 

музиканта, що виступають чинником створення 

достовірної музично-виконавської інтерпретації.    

Виклад основного матеріалу. Ясний і гармонічний, 

простий і природний Моцарт менш за багатьох інших 

композиторів піддається однозначному визначенню. 

Упродовж всієї історії свого існування музика 

композитора сприймалась та оцінювалась по-різному. 

Майже закритий для своїх сучасників, нерідко 

однобічно інтерпретований романтиками, В.А. Моцарт 

тільки на початку минулого століття поступово 

відкривається як багатогранний, універсальний художник. 

Так, на зміну тривалий час існувавшим та розвінчаним 

пізніше міфам про Моцарта-Аполлона, Моцарта-італійця, 

Моцарта-сонячного юнака приходить розуміння Моцарта 

як найбільш складного та виточеного, найбільш 

синтетичного з усіх композиторів у світовій історії [2, 

с.31]. Проте, як підкреслює більшість дослідників, повне 

осягнення сутності мистецтва геніального композитора 

пов’язане з майбутнім. 

Усвідомлення неповторної індивідуальності Моцарта, 
проблематики його творів, динамізму художнього мислення 

зумовлено змінами у сприйнятливості різних поколінь. 

Своєрідним чином це відбилося у «Маленьких трагедіях» 
О.Пушкіна. «Мабуть жодна біографія, жодне фундаменталь-

не дослідження ... не дає з таким лаконізмом, з такою 

яскравістю та гостротою уявлення про найважливіше, 

найхарактерніше у постаті великого німецького 

музичного класика, як робить це маленький твір великого 

російського поета», – пише Т. Ливанова [3, с.163].  

Унікальність художнього мислення В.А. Моцарта 

безпосередньо витікає з особливостей світосприйняття, 

сутність якого виражають відомі слова композитора: 

«Досягнути небес – це дещо прекрасне і піднесене, проте й 

на милій землі незрівнянно прекрасне життя! Тому 

залиште нас бути людьми» [4, с.41]. Посилений інтерес до 

дійсності людського буття, реальної живої людини є 

характерною рисою творчості Моцарта, а розуміння 

духовної сутності людини як єдності різноманітних, 

суперечливих, мінливих почуттів складає основу його 

художнього кредо. На думку дослідників, психологічна 

правда, невичерпне багатство образів, багатогранність 

характерів споріднюють музику В.А. Моцарта з драмою 

У статті висвітлюються проблеми становлення світоглядних цінностей в контексті професійної 

діяльності музиканта. Гуманістична сутність музики Моцарта розглядається як невичерпне джерело 

духовності та моральності. У статті представлено різні інтерпретаційні підходи щодо розуміння 

світоглядних засад композитора, підкреслюється еволюційний характер означених процесів. 

Наголошується на амбівалентності духовного складу композитора, зосередженості на консолідації 

полярних властивостей людської душі, підкорених етичному началу. Пізнання музичного смислу крізь 

призму світоглядних принципів митця визначається надійним підґрунтям для формування 

інтерпретаційного досвіду музиканта. 

Ключові слова: світоглядні засади, детермінованість, творчість Моцарта, духовність, музично-

виконавська інтерпретація. 
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В. Шекспіра, а витончена гра «світла й тіні» зближає з 

Леонардо да Вінчи, дозволяючи сказати, що «Джоконда є 

музикою Моцарта у барвах» [2, с.177].  

Наголошуючи на амбівалентності духовного складу 

композитора, яка яскраво відбивається в музиці, вчені 

підкреслюють, що об’єднуючи полярні протилежності 

людської душі, Моцарт підкоряє їх етичному началу. «Світ, 

втілений у музиці Моцарта – це світ людської доброти, 

людського тепла та кришталевої чистоти... Доброта веде і к 

стражданням, і разом з тим відкриває шлях до зцілення, до 

подолання особистих трагедій. Це – найважливіший аспект 

художньої індивідуальності великого композитора», – 

наголошує В. Бобровський [4, с.42].  

Всі музиканти одностайно стверджують, що 

розуміння і виконання творів В.А. Моцарта потребує 

високого рівня загальної та музичної культури. Глибока 

сконцентрованість при зовнішній простоті зумовлює 

причину «нечуваної складності», малої доступності, 

трудності осягнення музики композитора. Контраст між 

видимістю музичного тексту та сутністю музичного 

змісту найбільш очевидно виявляється у фортепіанній 

музиці. Фортепіанна творчість В.А. Моцарта тісно 

пов’язана з виконавською діяльністю, а виконавський 

стиль геніального музиканта органічно поєднаний з його 

композиційними намірами. Дослідники зазначають, що 

сонати і концерти Моцарта дають можливість відчути 

його власну виконавську манеру, наче окремі прийоми 

їх викладу винайдено за клавіром, звичним рухами 

пальців.  

Будучи одним з найвидатніших піаністів свого часу, 

В.А. Моцарт втілював гармонічне поєднання чуйності, 

смаку та виконавської майстерності. Привертаючи увагу 

слухачів не стільки віртуозністю скільки глибиною та 
благородством, гра композитора вирізнялась витонченістю, 

чіткістю і разом з тим проникливою співучістю. 

Вражаючи різноманіттям барв, Моцарт знаходив безліч 

індивідуальних відтінків навіть у споріднених образах. 

При цьому, прагнучи відтворити найдрібніші елементи 

нотного тексту з відповідною виразністю, композитор 

категорично заперечував різного роду перебільшення. 

Необхідність виразного й водночас природного звучання 

фортепіанних творів В.А. Моцарта зумовила надзвичайні 

ускладнення щодо їх виконання. 

У творчій спадщині композитора фортепіанним 

творам належить вагоме місце: дев’ятнадцять сонат, біля 

тридцяти концертів, варіації, рондо, фантазії тощо. 

Складаючи важливу частину фортепіанного навчання, ці 

твори входять як до репертуару учнів музичних освітніх 

закладів, так і до програм концертуючих піаністів. На 

відповідних етапах професійного становлення для 

виконавців відкриваються певні грані геніальної музики 

Моцарта. «Коли стаєш дорослішим і трохи розумнішим, 

бачиш, як багато раніше не помічав і не розумів...», – 

говорить з цього приводу О. Гольденвейзер [5, с.156]. 

Нерідко недосвідченим музикантам твори композитора 

здаються невибагливими, а часом недостатньо цікавими, 

у той час як видатні піаністи наголошують, що це 

найпростіша й водночас найскладніша музика, якщо її 

виконувати правильно. 

Простота музичної мови, прозорість фактури, 

характерні для творів Моцарта, справляють враження, 

що виконання цієї музики не потребує особливих 

зусиль. Проте, саме тут криється одна з найскладніших 

проблем її музично-виконавської інтерпретації. Не 

випадково видатні піаністи, маючи у репертуарі безліч 

технічно складних творів, надзвичайно хвилюються, 
виконуючи твори В.А.Моцарта, адже непросто у небагатьох 

звуках втілити неймовірне багатство музичних образів.  

Прагнучи найповніше відтворити чарівність музики 

композитора, виконавець змушений подолати не тільки 

технічні проблеми, але й будь-яку духовну напругу. 

Дуже складно органічно поєднати духовні й фізичні 

сили, музичні відчуття й технічні навички, підкорити 

пальці імпульсам внутрішнього слуху. Окрім цього 

природна краса музики Моцарта зумовлює необхідність 

особливих виконавських властивостей, потребуючи від 

музиканта щирості, відчуття радості та захоплення 

музикою. 

Однією з найважливіших проблем музичного 

виконавства є адекватне розуміння нотного тексту 

музичного твору. Нотні тексти Моцарта істотно 

відрізняються від текстів композиторів докласичної 

доби. Досить детальна фіксація виконавських засобів, 

відбившись в авторських вказівках щодо динаміки, 

артикуляції, темпу, певною мірою звужує свободу 

виконавця, відповідним чином коригуючи його 

інтерпретаційні підходи. Позначення Моцарта, що на 

перший погляд вельми прості й зрозумілі, вимагають від 

сучасних виконавців вдумливого та обережного 

ставлення до тексту.  

Досить різноманітно у текстах Моцарта представлені 

артикуляційні вказівки. Тільки в запису стакато 

зустрічається три способи позначення: крапки, риски й 

клиночки, а окрім цього – крапки під лігою. Слід 

зазначити, що в музично-виконавській практиці немає 

єдиної думки щодо способу озвучування цих знаків. 

Проте, незаперечним є те, що значки стакато не тільки 

встановлюють тривалість окремих звуків, але й 

використовуються для посилення їх виразності. Одним з 

дискусійних питань щодо авторських позначень є 

тлумачення ліг у творах Моцарта. Диференціюючи ліги 

на такі, що об’єднують довгі мелодичні побудови й такі, 

що об’єднують звуки одного мотиву, П. Бадура-Скода 

підкреслює, що ліги у Моцарта мають глибокий смисл і 

розкривають інтонаційні зв’язки у мелодії. Ліги 

сприяють осягненню фразування, проте Моцарт ще не 

застосовує спеціальних фразувальних позначень. 

Важливим засобом розкриття змісту творів Моцарта є 

орнаментика. Прикраси природно увійшли до 

мелодійного розвитку тематичного матеріалу і є 

невід’ємною частиною музичного змісту. Тонко 

відчуваючи властивості оздобних формул, Моцарт 

завжди використовує їх не стільки з метою 

урізноманітнення, скільки для посилення виразності.  

Всі фортепіанні твори Моцарта мають темпові 

позначення. Шкала їх досить різноманітна. Згідно 

традицій свого часу швидкі та повільні темпи Моцарт не 

трактував як гранично контрастні. Andante і Adagio не є 

для нього повільними темпами, а Allegro означає 

бадьорий, веселий характер при поміркованій швидкості. 

За словами сучасників, композитор вкрай негативно 

ставився до темпових перебільшень. Особливим 
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виконавським засобом у творах В.А. Моцарта вважається 

rubato. Прагнучи виразного звучання, композитор широко 

застосовував виконавську манеру, при якій акомпанемент 

зберігає стійкість пульсації, а мелодія збагачується 

невеликими темповими коливаннями у межах метру. 

Використання мелодійного rubato потребує від виконавця 

великої чуйності, художнього смаку, глибокого осягнення 

стилю. 

Виконання моцартівських творів на сучасному 

фортепіано актуалізує проблему використання педалі. 

Хоча композитор був знайомий з демпферним 

механізмом, у нотних текстах його творів позначення 

педалі відсутні. Цей факт неоднозначно тлумачиться у 

виконавській практиці: з одного боку, визнаний 

інтерпретатор музики Моцарта В. Гізекінг не припускає 

застосування педалі, з іншого – більшість сучасних 

піаністів, дотримуючись ясного, розбірливого звучання, 

використовують педаль з метою забарвлення звуку, 

посилення інтонаційної виразності, співучості мелодії 

(М. Луганський, Міцуко Утида). 

Становлення адекватного розуміння музики Моцарта 

певним чином відбилось у численних редакціях його 

фортепіанних творів. Прагнення наблизитися до 

істинного авторського тексту зумовило появу видань з 

позначкою Urtext (Е. Рудорф); виділення редакторських 

доповнень окремим шрифтом (Г. Бішоф); максимальне 

обмеження редакторських позначень (К. Мартінсен та 

В. Вайсман); видання повторних редакцій 

(О. Гольденвейзер); нарешті створення Нового зібрання 

творів В.А. Моцарта у 130-ти томах (В. Плат і В. Рем). 

Інтенсивні пошуки найкращої інтерпретації музики 

композитора сприяли виникненню різних виконавських 

моделей моцартівських творів. Своєрідну історичну 

ретроспективу інтерпретаційних підходів до музики 

Моцарта створює аудиозапис ля-мінорного Рондо KV 511 

у виконанні шести видатних піаністів. Так, виконання 

Н. Голубовської є класично врівноваженим; А. Шнабель 

поєднує класичні та романтичні тенденції; у виконанні 

М. Юдіної на перший план виступає інтелектуально-

психологіний аспект. Трактовка видатної клавесиністки 

В. Ландовської вирізняється органічним сполученням 

клавесинного та фортепіанного стилів У колористичному 

плані найяскравішим є виконання І. Падеревського. 

Інтерпретація Г. Нейгауза найближча за всіх до 

романтичного стилю. Зібрані в серії «Порівняймо 

інтерпретації», аудіозаписи видатних музикантів яскраво 

демонструють багатогранність світогляду композитора та 

різноманітність шляхів осягнення його музики.             

Висновки. Привертаючи увагу художників (Б.Крафт, 

Й.Ланге) та поетів (О.Пушкін, Ю.Воронов), письменників 

(Д. Вейс) та композиторів (М. Римський-Корсаков), 

режисерів (М. Швейцер, М. Форман) та акторів 

(В. Золотухін, Т.Е. Халс), приваблюючи мільйони людей 

різного віку та національності, будучи «сучасним з 

найсучасніших» композитором для багатьох поколінь, 

В.А. Моцарт давно став символом геніальності та високої 

моральності, а його музика назавжди залишиться 

камертоном для найкращих людських почуттів – щирості, 

милосердя, доброти, любові... Невичерпна духовність, 

неперевершена художня досконалість та незаперечна 

цінність для музично-виконавського мистецтва 

актуалізують подальше вивчення та використання 

спадщини В.А. Моцарта в процесі духовного та 

професійного становлення музиканта-педагога. 
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THE WORLDVIEW DETERMINANT OF THE MUSIC-PERFORMING INTERPRETATION 

(W.A. MOZART CREATIVITY AS AN EXAMPLE) 

The article deals with the problems of worldview values formation in the context of the professional activity of the 

musician. The humanistic essence of Mozart's music is seen as an inexhaustible source of spirituality and morality. The article 

presents the various interpretive approaches to understanding of the composer's worldview foundations and emphasizes the 

evolutionary aspects of these processes. It is emphasized on the ambivalence of the composer's spiritual composition, the 

consolidation of the human soul's properties that are polar and subjugated to the ethical principle. The cognition of musical 

meaning through the prism of the artist's worldview principles is determined by a reliable foundation for the formation of the 

musician's interpretive experience. 

Key words: worldview foundations, determinism, Mozart's creativity, spirituality, music-performing interpretation. 
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Постановка проблеми дослідження. Поняття 

культури має тривалу традицію та цілий спектр 

визначень. Масив дефініцій, безумовно, свідчить про 

складність досліджуваного феномену. Головний зміст та 

сенс культури фокусується в проблемі духовного. Таким 

чином, одним із основоположних та невід'ємних 

компонент культури як пам'яті та досвіду, або знання, 

необхідно вказати інформацію. Як зазначають 

дослідники історії цивілізацій, людство нині переживає 

вже п'яту інформаційну революцію. Перша пов'язана із 

виникненням писемності, друга із книгодрукуванням, 

третя базується на винаході електрики та засобів зв'язку 

(телефон, телеграф тощо), четверта спричинена 

винаходом мікропроцесорної технології та створенням 

персонального комп’ютеру. Сучасна, п’ята, інформаційна 

революція детермінована гігантськими темпами 

становлення та зростання інформаційної індустрії та 

принципово новими методами та операціями з 

інформацією. Загальний контекст сучасності зумовлений 

зростанням кількості інформації в 150 разів за останні 10 

років, винаходом принципу операцій Big Data 

(методології обробки та класифікації величезних обсягів 

інформації), загальною цифровізацією техносфери, 

формуванням мережевої інформаційної економіки, 

прискоренням соціального часу. Отже, навіть 

поверхневий аналіз сучасної соціокультурної ситуації 

дає необхідні підстави стверджувати факт трансформації 

онтологічного статусу інформації. Мова йде не просто 

про приналежність до культури в якості атрибуту, а вже 

про автономний онтологічний спосіб існування 

своєрідної інформаційної культури.  

Кількість користувачів всесвітньої мережі за 

підсумками 2014 року складає приблизно половину 

населення планети, і при цьому стрімко зростає [1]. 

Тобто, кожен другий житель планети має навички 

роботи в мережі Інтернет. Зауважимо, що далеко не всі 

куточки земної кулі наживо знайомі із такими благами 

цивілізації як водогін, каналізація або електрика. Проте 

там, де знайшов собі місце науково-технічний прогрес, 

темпи його зростання дійсно вражають. Про цю 

ситуацію, її тривожний і непередбачуваний зміст, 

надзвичайно переконливо та художньо яскраво в 

багатьох своїх творах писали брати Аркадій та Борис 

Стругацькі. Ці видатні письменники та науковці 

називали такий феномен «часом, коли речі стали 

розумнішими за людей»[11]. Дійсно, до сфери ІТ 

залучена величезна кількість людей, ці технології дуже 

високого рівня складності, проте використання їх 

максимально спрощено. Із надзвичайної маси 

користувачів тільки окремі одиниці розуміють принцип і 

сутність технологічних процесів, або більш менш чітко 

усвідомлює «ЯК це працює». Технологія в сучасній 

культурі наявна «за умовчанням». Тому цілком логічно 

й закономірно на перший план філософського дискурсу 

про інформаційну культуру виходить функціональна 

компонента, або відношення та операціональність. 

Зазначене коло проблем складають етико-

комунікаційний комплекс, в якому фокусуються 

найбільш принципові атрибути феномену інформаційної 

культури. У випадку недостатнього рівня оформлення 

етико-комунікаійного комплексу актуалізується загроза 

безпеці як окремої особи, так і певної соціальної 

спільноти. Вдосконалення роботи пошукових систем 

нівелює необхідність високого рівня аналітичних 

здібностей у суб'єкта, цифрові способи зберігання та 

обробки інформації суттєво зменшують потребу в 

довготривалій пам'яті, актуалізуючи навички 

оперативного запам'ятовування. Крім того, разом із 

затребуваною суб'єктом інформацією, мережа пропонує 

ярлики та смисли цілком іншого ґатунку. Уявіть 

ситуацію, коли гортаючи філософську енциклопедію, ви 

раптово натрапляєте на світську хроніку, або рецепт 

чудодійних ліків, або прогноз погоди та курси валют. 

«Цифрова» філософська енциклопедія спроможна 

запропонувати навіть більш строкату картину. 

Безперечно, що перебуваючи в такому континуумі 

різнопланових та різноманітних смислів, які виникають 

без когнітивного інтересу суб'єкту, настирливо атакуючи 

свідомість та відбираючи час,складно вести мову про 

універсальну цілераціональність світобудови. Відомо, 

що інформаційна культура функціонує за принципом 

мережі, вона сповнена точками самовідтворення. 

Порівняно з традиційним уявленням про культуру і 

знання як ієрархічно, логічно та послідовно 

Метою статті є дослідження проблеми зростання ролі інформації в сучасному соціокультурному 

процесі. Спілкування у соціальних мережах, інформаційні війни, загальний агресивний характер 

інформаційного простору потребують формування відповідного етико-комунікаційного комплексу, 

фундамент якого складає поняття інформаційної культури. Методологію дослідження становить 

комплекс категоріальної, діалектичної та герменевтичної аналітики. Основним висновком дослідження 

слід вважати адресацію розв’язання завдань інформаційно-комунікативного характеру до системи 

української освіти, і насамперед, вищої освіти.  

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційний простір, операції впливу, комунікація, ентропія, 

модальність. 
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впорядковані, мережевий, або ризоморфний принцип 

класифікації та системоутворення є агресивним за своєю 

сутністю та характером. Ця агресивність виникає 

внаслідок конфлікту інтересів користувача, модератора, 

рекламодавців та всіх «небайдужих» осіб.  

Первинною реакцією суб'єкту, який опинився у 

небезпеці, є агресія. Агресія дана антропологічно, вона 

передбачає архетипічний рівень залученності. Це 

відчайдушна боротьба за виживання, головною метою 

якої є спасіння за будь-яку ціну, що виправдовує будь-

які засоби. Така поведінка на рівні «стимул-реакція», 

«виклик-відповідь» веде за собою руйнування 

соціальності, а отже, і шару культури як здатності нести 

відповідальність. Залучена до такого способу взаємодії 

особа втрачає здатності рефлексії та аналітики, легко 

стає об'єктом маніпуляцій та спекуляцій різного роду. 

Коли подібні технології впливу застосовуються у так 

званих торговельних війнах – це одна площина 

проблеми, безумовно, важлива. Але сучасна Україна 

зіткнулася із зовсім іншими викликами у царині 

інформаційних війн. Складається ситуація, коли люди, 

які довгі роки знають і поважають одне одного, раптово 

опиняються в різних інфосферах, різних інформаційних 

універсумах, а отже, знаходять принципові розбіжності 

у світоглядах, навіть стають заклятими ворогами. Така 

нагальна проблема потребує відповідної грунтовної 

аналітики. Відповідно, метою статті є з’ясування 

основних засад формування етико-комунікаційного 

комплексу як механізму запобігання агресивному та 

деструктивному впливу інформаційного середовища. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному 

цивілізованому світі досягати реалізації власних 

інтересів прийнято за допомогою так званої «м′якої 

сили». У. Росс Ешбі [12] вбачає у переході від пасивного 

до активного способу захисту універсальну 

закономірність як процесу еволюції, так і технічного 

прогресу. Дійсно, живі істоти в ході пристосування до 

загроз навколишнього середовища насамперед 

вдосконалювали інтелектуальні здібності як засоби 

активного захисту, а не панцирі, мушлі та окостеніння. І 

в природньому, і в технічному плані найбільш загальним 

механізмом активного захисту є управління за 

принципом зворотного зв′язку. Так, автор теорії 

переконливо обґрунтовує таку специфіку інформаційної 

системи, яку можна назвати принциповою 

комунікативністю. Інформація придатна до існування, 

зберігання, акумуляції та користування виключно за 

умови здатності до трансляції та рецепції іншими 

агентами дії. Отже, поняття інформації без комунікації 

стає пустим і абсурдним. Тому активний захист 

передбачає певне «вирівнювання» комунікативних 

здібностей учасників акції з одного боку, та 

інформативну обізнаність, здатність сприймати та 

розуміти інформацію нового типу з іншого. Таке 

змагання у спільному інформаційно-комунікативному 

просторі і є запорукою еволюції та прогресу. Чи 

можливо нескінченно довго вимінювати золото на 

брязкальця? Напевне, тільки за умови постійної зміни 

конкретного змісту цих понять.  

Разом із цивілізаційним процесом змінюються також 

методи і принципи ведення війн. Франк A.B. справедливо 

стверджує що, якщо у другій світовій війні перемогу 

було здобуто за допомогою природничих наук, то третя 

(холодна) війна отримала своє здійснення та подобу 

завершення за допомогою наук соціальних [17]. В 

сучасному світові все більший вплив отримує новий 

інструментарій – операції впливу. Сутність його полягає 

у залученні необхідного агенту до певного 

інформаційно-комунікативного простору, в межах якого 

його дії будуть прогнозованими та передбачуваними. 

Тобто операції впливу передбачають штучне створення 

інформаційного поля комунікації з метою маніпуляції 

залучених до нього осіб. Такий підхід є принциповим 

для сучасної цивілізації, в якій будь-яка агресія 

здійснюється за умови суттєвої інформаційної, 

пропагандистської підтримки. Або «information and 

psychological warfare» в термінології одного з піонерів 

проблеми інформаційних війн американського 

дослідника Т. Рона. Основною метою здійснення впливу 

в інформаційній царині є дезорієнтація противника. 

Досягається вона збільшенням обсягу та кількості 

інформації з одного боку (так звані «інформаційні 

вброси»), а також розповсюдженням недостовірної 

інформації (наприклад, фейк) та наступною корекцією 

критеріїв сприйняття та оцінювання нової інформації, 

що призводить до формування сталих стереотипів. 

Таким чином, первинний етап операції впливу 

здійснено, агент залучений до потрібного алгоритму 

взаємодії. Надалі достатньо тільки систематично 

підкріплювати новоутворений динамічний стереотип 

яскравими образами та переконливими слоганами, аби 

запобігти можливій наступній дезорієнтації.  

Викладена схема здається напрочуд простою. Та 

слідуючи античному принципу фундаментальної 

простоти, в даному випадку простота є запорукою 

надійності та ефективності. Та в чому секрет такої 

ефективності технологій операційного впливу? 

Американський дослідник специфіки інформаційних 

війн Джон Арквілла прекрасно пояснює цей 

суперечливий феномен за допомогою диференціації 

звичайної та тактичної комунікації [14]. Якщо звичайна 

комунікація передбачає трансляцію, або передачу 

інформації, то тактична комунікація переслідує 

принципово інші цілі. Зміст тактичної комунікації 

становить не циркуляція інформаційних потоків, а так 

звана проблематика структурної організації, або 

чинники організації дифузної інформації в системно-

структурне утворення. Тактичний тип комунікації 

спирається не на фактаж (data), адже він не визначає 

сутність структури. Інструментарій тактичної 

комунікації становить знання (knowledge), які органічно 

залучені до структури певних уявлень про ідентичність, 

значення, мету та принципи. Якщо мова йде про 

переконання, то така «наперед встановлена мотивація не 

потребує верифікації на істинність» [14, С.51]. Такий 

спосіб аргументації подібний до логіки міфу, який 

стійкий перед зовнішніми факторами спростування. Дж. 

Арквілла також доречно зауважує принципову різницю 

між уявленнями та переконаннями традиційної ієрархії 

цінностей та мережеподібними утвореннями, які стають 

результатом тактичної комунікації. Традиційним 

ієрархіям складно боротися із мережею, адже вони 
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більш життєздатні та мобільні. Отже, протистояти 

мережі здатне тільки інше мережеве утворення. Тому 

той, хто першим засвоїть, або побудує якісну мережеву 

форму, той отримує беззаперечні переваги. Саме за цим 

принципом здійснюються інформаційні війни. Отже, 

мережа, що будує псевдо-структуру, яка має замінити 

традиційну ієрархію є ризомою за операціональністю, 

або керованою ризомою. Необхідний рівень емоційної 

напруги вдається досягти завдяки двом принциповим 

моментам: надзвичайної гнучкості та пластичності 

ризоморфного утворення, про що вже йшла мова вище, 

та принципу керованої ентропії (доведення до межі та 

скидання). Відчуття неминучої небезпеки, близької 

катастрофи, жаху та горя позбавляють людину здатності 

раціонального мислення, особа або спільнота з таким 

емоційним станом легко стає об′єктом маніпулятивних 

практик. Отже, вагомою складовою операцій впливу, або 

інформаційних війн є ентропія в тому або іншому 

вигляді. Та здається, поняття інформації та ентропії 

суперечать одне одному. Це питання слід з′ясувати.  

Отже, існує кілька глобальних наукових теорій 

стосовно сутності інформації. Розглянемо основні з них 

та спробуємо визначити місце та роль ентропії у 

феномені інформації. Першим слід згадати так званий 

статистичний підхід авторства Клода Е. Шеннона та 

Р. Хартлі, згідно якого інформація зі своєю суттю є 

негативною ентропією, або негентропією, яка покликана 

для впорядкування системи. Згідно думки авторів, 

інформація є процесом перетворення можливості в 
дійсність, випадковості в необхідність. Тобто, інформація – 

це усунена невизначеність. Проте зрозуміло, що виконати 

цю задачу в повному обсязі неможливо. Відомий 

парадокс пізнання: чим більша область знання, тим 

більшою видається сфера невідомого. Компромісне 

рішення запропоноване в алгоритмічному підході 

А.М. Колмогорова. Сенс його полягає в тому, що 

інформація як така не може бути індиффірентною. 

Інформація – це завжди інформація про предмет, 

відносно та стосовно предмету. Отже, кількість 

інформації вказує на складність об′єкту відносно того 

об′єкту, який взятий за одиницю вимірювання, або так 

званий будівельний матеріал. Тобто, інформація існує 

тільки як відношення, процес, означення та 

конструювання. В такому випадку ентропія як 

невизначеність долається встановленням алгоритмічного 

типу зв′язків між різноманітними об′єктами дійсності. 

Тут доречно пригадати слова відомого мислителя 

У. Еко: «Перспектива суттєво змінює характер 

зв′язку»[13]. Тому статистичний, або кількісний підхід 

до проблеми інформації ставлячи за мету негацію 

ентропії, насправді тільки «виносить її за дужки», тобто 

згідно традицій математичного конструювання 

отримуємо наочний приклад когерентної теорії істини.  

Маємо підстави стверджувати, що кількісний, 

алгоритмічний або синтаксичний аналіз інформації є 

чистою формалізацією. В людському спілкуванні сенс та 

призначення інформації полягає в семантиці. І теорія 

Р. Карнапа, і модель Ю.А. Шрейдера наголошують, що 

дискурс про феномен інформації можливий за умови 

верифікації на істинність, апарату символічної логіки, 

що слугує основою комунікації. Сама по собі інформація 

не має сенсу, вона його отримує тільки в своїй здатності 

цей сенс нести, передавати. Тобто, саме прагматичний 

аспект комунікаційних відносин відіграє вирішальне 

значення в розумінні як теорії інформації, так і в 

з′ясуванні ролі ентропії в цій проблематиці. Отже, 

ентропія не є антиподом інформації, а скоріше 

невід′ємним супутником, який за потреби та нагоди 

може бути вдало використаний. Саме тому вважаємо 

поняття інформаційної культури принципово важливим, 

вирішальним і в плані з′ясуванні природи інформації, 

так і в надзвичайно важливому прагматичному аспекті. 

Адже в модусі сьогодення проблематика формування 

інформаційної культури, її затребуваність та 

недостатність є загрозливою у будь-якому вимірі: 

особистому, соціальному, політичному, економічному, 

національному тощо.  

Фундаментального вивчення зазначена проблематика 

отримала в роботах професора Хертфорширдського 

університету (Великобританія) Лучано Флоріді, зокрема 

в доробці «Відкриті проблеми філософії інформації» 

[16]. На думку автора, інформаційні революції, що 

відбулись в історії цивілізації, докорінно змінюють не 

просто перебіг буденності, а сам зміст концепту 

Універсуму. Інформаційний простір, або створене 

інтелектуальне оточення (в термінології Л. Флоріді) 

складається шляхом реонтологізації навколишньої 

дійсності. Створена таким чином інфосфера, або 

тотальність інформаційних об′єктів, формулює нове 

концептуальне уявлення про Універсум. В ньому 

працюють інші закони фізики (зворотність часу, його та 
простору пластичність, багатовекторність, фрагментарність 

законів механіки та гравітації та ін. ), інші закони життя, 

біології (можливість додати здоров′я «в один клік», 

умовність смерті, а про обмін речовин та 

репродуктивність роду годі й згадувати), інші закони 

знання (фейки, інформаційні вброси, енциклопедії, що 

передбачають необмежене коло редакторів, загальна 

анонімність та необмежена свобода висловлювань). І 

логічно, інші закони і принципи соціальних зв′язків та 

особистих відносин. Відсутність чітких координат для 

самоідентифікації в інфосфері, умовний та довільний, 

або фрагментарний характер детермінант, загальний 

агресивний характер інформаційного простору – все це 

спричинює дезорієнтацію особи. А ми пам′ятаємо, що 

дезорієнтація, або керована ентропія, є найбільш 

простим та ефективним способом маніпуляції особою 

або спільнотою. Суб′єкт в такому контексті отримує 

можливості діяти інкогніто, уникаючи результатів дії, 

або відповідальності. Тобто, кіберпростір не передбачає 

наявність суб′єкту як агенту дії. Всі традиційні системи 

етики побудовані на уявленні про агента дії, 

відповідального за власні вчинки. Л. Флоріді створює 

нон-антропоцентричну етичну теорію. Його 

інформаційна етика характеризується дослідниками як 

центрована на пасивному («patient-centered») аспекті 

людської активності. Навіть бездіяльність є свідомо 

обраним вчинком. Все, що робить, або не робить особа 

підлягає моральній оцінці. Сократівський принцип 

етики, згідно якого в основі кожного лихого вчинку 

лежить не-знання, необізнаність людини, в добу п′ятої 

інформаційної революції обґрунтувати надзвичайно 
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складно. Ми не ставимо за мету спростовувати висновки 

видатних класиків культури, Сократа зокрема. 

Зауважимо, що необізнаність в інформаційному 

Універсумі все ж таки можлива. Вона пояснюється 

банальними лінощами, які притаманні людській природі, 

а також пихатістю та егоїзмом, також незмінними 

супутниками людської суб′єктивності. Всі ці вади 

проростають на тлі безкультур′я, без-особистісності. 

Широкий доступ до інформації ще не означає високого 

рівня культури або освіти. Як у відомому прислів′ї про 

гранату в лапах у мавпи. Подібні ситуації в інфосфері не 

тільки широко розповсюджені, але й навіть більш 

небезпечні. Розруха в свідомості – це також дезорієнтація 

особи з усіма наступними наслідками. 

Якщо дезорієнтація як інструмент інформаційного 

впливу, інформаційних війн, маніпуляцій особою або 

спільнотою є актуальною загрозою, то який захист слід 

їй протиставити? Відповідь є простою та очевидною: 

через підвищення рівня культури за допомогою освіти. 

Провідну роль в цьому процесі традиційно відіграє 

університет як осередок культури. Багато мислителів 

будували власні теорії про специфіку устрою та 

діяльності університету: А. Сміт, В. фон Гумбольдт, 

Х. Ортега-і-Гассет та інші. Так, В. фон Гумбольдт 

створює неокласичну модель університету, де головною 

є освіта, поєднана із наукою, а сам університет є 

співдружністю студентів та викладачів. В такому 

інтелектуальному середовищі, де традиція поєднується з 

інновацією у спільному дослідженні, інтелектуальному 

зусиллі і формується особистість. Університет – це не 

«кузня кадрів», не конвеєр із масового виробництва 

суспільного класу інтелігенції. Адже освіта не зводиться 

до фактажу, або масиву інформації. Освіта формує певне 

відношення до себе, оточуючих та світу в цілому. Тобто, 

освіта – це, насамперед, формування принципів 

особистості, або навчання тому, як бути людиною. В 

нашому розумінні однією з найважливіших вирізних 

характеристик людського роду є здатність до рефлексії, 

або раціональність в широкому сенсі поняття. В 

здатності рефлексії закладено дві надзвичайно важливі 

можливості. По-перше, рефлексія означає аналітичну 

діяльність, наявність «внутрішнього фільтру» у 

споживанні інформації. Цей внутрішній фільтр є 

інтеріоризованим механізмом культури, носієм якої є 

особистість. По-друге, рефлексія також означає 

самоаналіз, самооцінку, а отже, відповідальність та 

совість, тобто етико-мотиваційний комплекс. Захисні 

бар′єри особи, або світоглядні принципи та переконання, 

що продукуються освітою, дають як правило стійкі 

навички орієнтування в різноманітних інформаційних 

потоках. А саме таким плюралістичним та 

полісемантичним і є сучасний світ.  

Про проблему орієнтування в агресивному та 

галасливому інфо-просторі розмірковує китайський 

вчений Лю Ган [7]. Причину такої гостроти проблеми 

дослідник вбачає у фокусуванні західної парадигмі 

мислення на когнітивній філософії, що обмежена 

внутрішньо системним способом аналітики. Натомість 

він пропонує орієнтаційну філософію, яка побудована на 

модальній теорії інформації та уявленні про можливі 

(інформаційні світи). Історико-філософський базис 

роботи складають традиційна китайська філософія, а 

також геніальні твори Г. Ляйбніца. Модальність суттєво 

детермінує зміст та характер аналітичних процедур. 

Суб′єкт в такому дискурсі призвичаюється до 

найрізноманітніших контекстів, а тому агресивність 

інформаційного простору не здатна спантеличити його.  

Основні висновки та перспективи дослідження. 

Вся система освіти та виховання і є таким собі 

«досвідом можливого». Дійсно, мало хто емпірично 

перевірив геометричну форму планети Земля, або був 

змушений самостійно вигадувати собі велосипед. Але 

вища освіта тим і вирізняється, і в тому її беззаперечна 

цінність, що цей «досвід можливого» даний на межі 

можливостей ( можливостей науки, зокрема). Тобто, дає 

досвід зіткнення із неможливим, або невідомим, не 

пізнаним. А досвід межі, в будь-якому сенсі та 

контексті, значною мірою стимулює здатності рефлексії. 

Дійсно, література – це досвід можливого, здатність 

прожити чужі життя; сучасна фізика, квантова теорія 

зокрема, весь цикл природничих наук, сучасна 

математика – це також досвід можливого. Гуманітарні 

науки тим більш прямо адресовані до модусу 

модальності: філософія як така, історія, політологія, 

антропологія та інші. Тому цілком логічно буде в 

освітянських курсах інформатики не просто формувати 

обізнаного користувача, але й приділяти особливу увагу 

формуванню етико-мотиваційних установок. 

На тлі зростання кількості інформації та її значення 

на всіх рівнях аналітики та онтології чітко 

актуалізується проблема орієнтації в розрізнених 

інформаційних потоках. Шляхом розв′язання цієї 

проблеми, або ефективного її вирішення, ми вважаємо 

освіту, і вищу освіту зокрема. Тільки сучасний 

університет здатний навчити людину бути не просто 

користувачем інфо-простору, але й сформувати 

принципи інформаційної культури. Саме інформаційна 

культура становить сутність етико-комунікаційного 

комплексу, що має на меті впорядкувати притаманну 

кіберпростору надлишкову ентропію.  
Література 

1. Мировая статистика пользователей интернетом за 2014г. 
[Електроний ресурс]. Режим доступу: http://uainfo.org/ 
blognews/485907-mirovaya-statistika-polzovateley-internetom-za-
2014-god.html 

2. Лихачев В. Ксенофобия и национал - экстремизм в 
Украине. / В. Лихачев. // Информационно-аналитический 
доклад по результатам мониторинга. – К.2013. – 122 с. 

3. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. / Б. Гейтс. – М., 
2001. – 59 с.  

4. Голышко А. Интернет: на пути к рождению. / А.Голышко 

// Радио. 2001.   No 11.   С. 70-72.  
5. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, 

общества, культура. / М.Кастельс.     М., 2000.   129 с.  
6. Еляков А.Д. Сущность социальной информации 

(философско-методологический анализ) // Вестник СГЭА. – 
1999. -  No1. - С.34-41 

7. Лю Ган. Философия информации и основы будущей 
китайской философии науки и техники // Вопросы философии. 
– М., 2007. – No5. – С. 45-57.  

8. Роговский Е.А. Развитие информационного сектора США 
к началу XXI века // США. 2002. No4. – С.73-77.  

http://uainfo.org/blognews/485907-mirovaya-statistika-polzovateley-internetom-za-2014-god.html
http://uainfo.org/blognews/485907-mirovaya-statistika-polzovateley-internetom-za-2014-god.html
http://uainfo.org/blognews/485907-mirovaya-statistika-polzovateley-internetom-za-2014-god.html


  
51  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 

9. Моисеев Н. Расставание с простотой. / Н. Моисеев. - М., 
1998. – 471 с.  

10. Почепцов Г. Информационные войны. / Г. Почепцов. - К.: 
Ваклер, 2000. – 576 с 

11. Шестопалов О. Тридцать лет спустя. // [Електроний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.rusf.ru/abs/rec/rec14.htm 

12. Эшби У. Введение в кибернетику. - М., «КомКнига», 
2006. – 274 с. 

13. Эко У. Маятник Фуко. // [Електроний ресурс]. Режим 
доступу: http: //book-online.com.ua/read.php?book=5650 

14. Arquilla J., Ronfeldt D. The advent of netwar. / J. Arquilla, 
D.Ronfeldt. // Networks and netwars. – Santa Monica, 2001. – 198 с. 

15. Druker P. The Information Revolution // Forbes ASAP. - 
24.08.1998.  

16. Luciano Floridi. Philosophy and Computing: An 
Introduction. London / New York: Routledge, 1999. – 288 с. 

17. Frank A.B. Pre-conflict management tools: winning the 
peace. - Washington, 2005. – 271 с. 

18. Vandomme R. From intelligence to influence: the role of 
information operations. - Toronto, 2010. – 310 с. 

19. World Communication and Information Report 1999 -2000. 
// UNESCO Statistical Office. Paris, 1999. - p. 174.  

References 
1. Mirovaya statistika pol'zovateley internetom za 2014 g. 

[Yelektroniy resurs]. Rezhim dostupu: http://uainfo.org/blognews/ 
485907-mirovaya-statistika-polzovateley-internetom-za-2014-god.html 

2. Likhachev V. Ksenofobiya i natsional - ekstremizm v 
Ukraine./ V. Likhachev. // Informatsionno-analiticheskiy doklad po 

rezul'tatam monitoringa.   K.2013. – 122 р. 
3. Geyts B. Biznes so skorost'yu mysli. / B.Geyts.–M., 2001. 59s.  
4. Golyshko A. Internet: na puti k rozhdeniyu. / A. Golyshko // 

Radio. 2001.   No 11.   Р. 70-72. 

5. Kastel's M. Informatsionnaya epokha. Ekonomika, obshchestva, 

kul'tura. / M.Kastel's.     M., 2000.   129 р.  
6. Yelyakov A.D. Sushchnost' sotsial'noy informatsii (filosofsko-

metodologicheskiy analiz) // Vestnik SGEA. – 1999. - No1. - Р.34-41 
7. Lyu Gan. Filosofiya informatsii i osnovy budushchey 

kitayskoy filosofii nauki i tekhniki // Voprosy filosofii. – M., 2007. – 
No5. – Р. 45–57.  

8. Rogovskiy Ye. A. Razvitiye informatsionnogo sektora SSHA k 
nachalu XXI veka // SSHA. 2002. No4. – Р.73-77. 

9. Pocheptsov G. Informatsionnyye voyny. / G. Pocheptsov. - K.: 
Vakler, 2000. – 576 р.  

10. Moiseyev N. Rasstavaniye s prostotoy. / N. Moiseyev. - M., 
1998. – 471 р. 

11. Shestopalov O. Tridtsat' let spustya. // [Yelektroniy resurs]. 
Rezhim dostupu: http://www.rusf.ru/abs/rec/rec14.htm 

12. Eshbi U. Vvedeniye v kibernetiku. - M., «KomKniga», 2006. 
– 274 р. 

13. Eko U. Mayatnik Fuko. // [Yelektroniy resurs]. Rezhim 
dostupu: http: //book-online.com.ua/read.php?book=5650 

14. Arquilla J., Ronfeldt D. The advent of netwar. / J. Arquilla, 
D.Ronfeldt. // Networks and netwars. – Santa Monica, 2001. – 198 с. 

15. Druker P. The Information Revolution // Forbes ASAP. - 
24.08.1998.  

16. Luciano Floridi. Philosophy and Computing: An 
Introduction. London / New York: Routledge, 1999. – 288 с. 

17. Frank A.B. Pre-conflict management tools: winning the 
peace. - Washington, 2005. – 271 с. 

18. Vandomme R. From intelligence to influence: the role of 
information operations. - Toronto, 2010. – 310 с. 

19. World Communication and Information Report 1999 -2000. 
// UNESCO Statistical Office. Paris, 1999. - p. 174. 
 

 

Yatsenko O.D., 

PhD in philosophy, Associate Professor of The Department of Methodology of science and international education  

of National Pedagogical Drahomanov University, yatsenkood@i.ua 

Ukraine, Kyiv 

INFORMATION CULTURE IN SPACE OF HIGHER EDUCATION 
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Постановка проблеми. Сучасні теорії соціальної 

роботи акцентують увагу на пріоритеті індивідуального 

самопосилення клієнта як джерела його соціальної 

адаптації, підвищення здатності користуватися ресурсами 

соціуму у порівнянні з традиційними моделями минулого, 

які передбачали, насамперед, соціальні програми 

допомоги. Вибір соціально-психологічних методів в 

професійної діяльності є важливим компонентом наукової 

організації соціальної роботи. Сучасна практика 

соціальної роботи вимагає пошуку ефективних методів 

актуалізації адаптаційних ресурсів особистості.  

Мета роботи – проаналізувати соціально-психологічні 

методи підтримки людини у контексті самопосилення та 

саморозвитку. Обґрунтувати доцільність та необхідність 

використання в соціальній роботі психологічного 

консультування, психологічної корекції, соціально-

психологічного тренінгу, фасилітації та модерації. 

Виклад основного матеріалу. Метою соціальної 

роботи є соціальна адаптація клієнта, тобто розвиток 

способів пристосування і регулювання взаємодії 

індивіда із середовищем. Г. Херн підкреслював, що 

«взаємовідносини є сутністю соціальної роботи, будучи 

як її метою, так і її засобами» [13, р.30]. Встановлення і 

підтримка прийнятних відносин між клієнтом і 

суспільством відбувається через ті стосунки, які 

встановлює соціальний працівник з клієнтом.  

У професіях, які засновані на допомозі, сам працівник 

є засобом і інструментом допомоги. У цьому випадку 

взаємодія з клієнтом будується на рівноправному суб’єкт-

суб’єктному спілкуванні, тобто діалозі. Мета діалогу 
спрямована як на саму людину (самопізнання, саморозвиток, 

задоволення потреби в розумінні), так і на іншу людину. 

Тому, діалог – це важливий інструмент соціальної роботи, 

його технології у багатьох випадках становлять основу 

консультативного психологічного процесу.  

Інтенсивне впровадження психологічних та 

соціально-психологічних методів в соціальну роботу 

обумовлено тим, що клієнт соціальної роботи – людина, 

що опинилася у важкій життєвій ситуації. Саме 

соціально-психологічна допомога надає необхідний вид 

послуг щодо вирішення індивідуальних, сімейних або 

професійних труднощів людини.  

Констеляція соціально-психологічних форм роботи з 
клієнтом, таких, як: психодіагностика, психологічна корекція, 
соціально-психологічний тренінг, психологічне консульту-

вання, психотерапія, а також, фасилітація та модерація 

складають базу сучасної психологічної допомоги. 

Психологічна допомога відображає певну реальність, 

психосоціальну практику, полем діяльності в якої є 

сукупність питань, проблем, які відносяться не тільки до 

психічного життя людини, але й до соціальної адаптації 

в суспільстві. Психологічна допомога забезпечує 

емоційну, смислову і екзистенціальну підтримку людині 

або спільноті в ситуаціях труднощів, які виникають в 

процесі особистісного та соціального буття [12]. Зміст 

психологічної допомоги можна розглянути через 

сукупність дій консультанта, які спрямовані на те, щоб 

людина здійснювала самостійний вибір і діяла на 

У статті здійснено аналіз соціально-психологічних методів підтримки людини в межах соціальної 

роботи. Застосування саме соціально-психологічних методів забезпечує емоційну, смислову і 

екзистенціальну підтримку людині, сприяє підвищенню її особистісного ресурсу. Обґрунтовано, що 

психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг, фасилітація та модерація сприяють 

підвищенню ефективності соціальної роботи, розширенню професійного репертуару працівників 

соціальних установ, розвитку і саморозвитку як клієнта, так і працівників соціальної роботи, завдяки 

взаємодії та взаємовпливу обох сторін. 

Ключові слова: соціальна робота, психологічне консультування, психологічна корекція, соціально-
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власний розсуд, навчалася нової поведінки, змінювалася 

і розвивалася як особистість. Сучасні підходи до 
психологічної допомоги містять універсальні компоненти: 

особистість клієнта і його переживання; особистість 
психолога з урахуванням його індивідуальних і професійних 

особливостей; взаємини між клієнтом і психологом. 

Психологічна практика соціальної роботи може 

включати такі форми, як підвищення ресурсних 

можливостей особистості, корекцію емоційного розвитку, 

допомогу у прояві та усвідомленні своїх почуттів, що 

здійснюється за допомогою психокорекційної роботи. 

Аналіз літератури [2], [5] дозволяє виділити такі основні 

аспекти психокорекції: 1) психокорекція доцільна, коли 

існує відхилення від вікової норми психічного розвитку 

людини; 2) застосовується у роботі з психічно 

здоровими людьми, які здатні до самоаналізу і самозмін; 

3) здійснюється за для повноцінного розвитку та 

функціонування особистості; 4) сприяє розкриттю 

внутрішнього потенціалу особистості, латентних 

можливостей та ресурсів її психіки.  

Психокорекція, в межах соціальної роботи, допомагає 
особистості у досягненні власної психологічної цілісності; 

сприяє самопізнанню та підвищенню особистісного 

потенціалу людини; розвиває навички зав’язувати та 

підтримувати соціальні відносини; впливає на зміни 

поведінки особистості для більш продуктивної взаємодії 

з оточенням; формує навички та вміння ефективного 

долання труднощів за допомогою методів щодо 

налагодження міжособистісних контактів, зниженню 

тривожності, агресивності та інше; покращує суб’єктивне 

самопочуття і укріпляє психічне здоров’я людини.  

У соціальній роботі поняття «групові методи в 

соціальній роботі» та «робота в групі» майже не 

диференціюються. Але, на наш погляд, перше поняття, 

передбачає роботу з первинними або вторинними 

групами або спільнотами, членом яких є клієнт соціальної 

роботи, друге – передбачає створення спеціальної групи, 

«…з метою надання людині допомоги, за допомогою 

передачі групового досвіду для розвитку його фізичних 

та духовних сил, формування соціальної поведінки» [11, 

с.112]. У західній практиці соціальної роботи має місце 

орієнтація фахівців саме на групові методи роботи з 

людьми. Як зазначає М.А. Гуліна, «не випадково на 

стику клінічної та соціальної психології у США виникла 

нова прикладна область психології – «комунітарна 

психологія» (community psychology), метою якої є 

дослідження та організація процесів допомоги людей 

один одному у різних спільнотах» [7, с.216]. У 

Великобританії соціальна робота спрямована не тільки 

на створення груп підтримки з метою зміни внутрішньої 

ситуації людини (support-groups), але й розвиток роботи 

груп (campaign-groups), які орієнтовані на зміну 

зовнішньої соціальної ситуації. 

Деякі дослідники «роботу у групі» ідентифікують з 

психотерапією, що проводиться у групі (групова 

психотерапія), яка у широкому плані визначається як 

домовленість й згода кількох людей допомагати самим 

собі та один одному у вирішенні будь-яких особистих 

проблем або важкій ситуації за допомогою обговорення 

проблеми завдяки спільній діяльності [7]. У цьому 

випадку найбільш важливим результатом групової 

роботи є перетворення внутрішнього світу учасників 

групи, основа цих перетворень – переусвідомлення 

життєвих цінностей (Е.И. Холостова); створення 

безпечного простору щодо випробування нового досвіду 
побудови відносин з іншими (Ю.Т.Ковальов, М.А.Гуліна); 

можливість стати більш незалежними та ініціативними у 

прийнятті самостійних рішень та брати на себе 

відповідальність за зміни у власному житті (О.М.Савчук). 

Одним з ефективних засобів розвитку особистості є 

соціально-психологічний тренінг. Термін «соціально-

психологічний тренінг», згідно з визначенням, запропо-

нованим Л.А. Петровською, це засіб впливу, спрямований 

на розвиток знань, соціальних установок, умінь і досвіду в 

області міжособистісного спілкування [5]. Ефективність 

застосування тренінгових технологій в процесі соціального 

супроводу підтверджена численними дослідженнями. 

Більш детально особливості організації соціально-

психологічного тренінгу та аналіз його ефектів наведені в 

роботах І.В. Вачкова, Ю.М. Ємельянова, Т.В.Зайцевої, 

С.І.Макшанова, Л.А.Петровської, В.Г.Ромека, К.Рудестама.  

Д.Б. Паригін розглядав тренінг як метод групового 

консультування. Він пов’язував роботу у групі з активним 

груповим навчанням навичкам спілкування у житті та у 

суспільстві: від навчання професійно корисним навичкам 

до адаптації до нової соціальної ролі з відповідною 

корекцією Я-концепції та самооцінки [5]. Групи 

психологічного тренінгу в практиці соціальної роботи 

створюють умови отримування особистісного досвіду, 

сприяють розвитку самосвідомості, орієнтують на 

активну позицію, самовираження. Кожен тренінг, 

незалежно від теоретичної парадигми, має такі основні 

етапи: по-перше, виведення із внутрішнього плану в 

зовнішній неконструктивних елементів та моделей 

поведінки, по-друге, побудова моделі ідеальної поведінки 

в зовнішньому аспекті, по-третє, модифікація поведінці 

учасників групи і закріплення його у внутрішньому плані. 

Ю.Н. Хрящева, аналізуючи тренінги соціальних та 

життєвих умінь (social/life skills training) виділяє три 

основні моделі. Перша модель спирається на сім 

категорій життєвих умінь: рішення проблем, спілкування, 

наполегливості, впевненості у собі, критичності 

мислення, уміння самоврядування та розвитку Я-

концепції. Друга модель виділяє чотири категорії 

життєвих вмінь, які є метою тренінгу: міжособистісне 

спілкування, підтримка здоров’я, розвиток ідентичності, 

рішення проблем та прийняття рішень. Третя модель 

включає тренінг емоційного самоконтролю, міжособис-

тісних відносин, самопорозуміння, самозахисту, 

самопідтримки та концептуалізації досвіду [6]. 

Р. Баклі и Дж. Кейпл відмічають відмінності тренінгу 

та навчання, як з точки зору процесу, так і змістовної 

сторони та результатів. Вони бачать мету тренінгу як 

забезпечення людини «знаннями, вміннями і 

установками, які необхідні для виконання конкретних 

завдань. Навчання, або освіта, забезпечує людину 

теоретичної і концептуальної системою, що стимулює 

розвиток аналітичного і критичного мислення ... 

Результат тренінгу зазвичай видно відразу, тоді як зміни, 

які викликані навчанням і розвитком, як правило, 
проявляються пізніше, через деякий час, і мають більш 
глибокий характер… Грамотно проведений тренінг 
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дозволяє людині швидко придбати та виробити конкретні 
знання, вміння та установки, які необхідні для виконання 

певної роботи» [1, с.17]. Також, важливим є акцент 

дослідників на те, що значна частина змін у учасників 
тренінгу виникає як раз після завершення тренінгу у межах 

зони ближнього розвитку. Відповідно, розглядаючи 
потенціал тренінгу, зона найближчого розвитку означає 

можливості, здатності учасника, у межах яких, він може 

сприйняти допомогу ведучого. Тому, результат поєднаної 
діяльності з авторитетним другим у межах зони ближнього 

розвитку, пізніше стає включеним в її досвід. 

Тренінговий метод є найбільш ефективним при 
здійсненні психосоціального аналізу ситуації клієнта. За 

змістом соціально-психологічний тренінг включає до себе 
сукупність групових методів формування вмінь та навичок 

самопізнання, спілкування і взаємодії осіб в групі. Тому, 

тренінг – це не тільки засіб корекції, але і метод формування 
особистості в цілому. Переважно психологічний тренінг 

використовується для розвитку навичок саморегуляції, 

саморозуміння, самопізнання, самосвідомості, рефлексії, 
адаптації та інше. Він виступає в певному сенсі тренажером, 

що дозволяє освоювати окреслені вміння, навички, знання.  
Психологічне консультування у соціальній роботі – це 

забезпечення повноцінного орієнтування клієнта в самому 

собі, у ситуації, яка склалася та засобах її розв’язання. У 
процесі консультування, як правило, вирішуються такі 

завдання: допомога клієнту зорієнтуватися у власних 
проблемах; актуалізація психічних сил та здібностей, що 

сприяють знаходженню нових можливостей щодо 

вирішення проблем, зміна ставлення клієнта до свого 
внутрішнього світу; знаходження альтернатив думкам, 

діям; розширення діапазону почуттів та інше. Структурний 

підхід до розгляду процесу психологічного консультування 
передбачає наявність таких його компонентів: суб’єкт (той, 

хто здійснює, тобто, психолог-консультант); об’єкт 
(суб’єкт) (той, для кого організований консультаційний 

процес, тобто, клієнт); мета (як очікуваний результат 

процесу); функції консультанта та клієнта; засоби, за 
допомогою яких досягається мета [12]. 

Ці компоненти притаманні професійної діяльності 

психолога-консультанта, як будь-якого виду професійної 
діяльності, однак, на наш погляд, слід виділити суттєву 

відмінність діяльності психолога-консультанта, яка 
передбачає суб’єкт-суб’єктний, а не суб’єкт-об’єктний 

підхід до організації консультаційного процесу. Клієнт в 

процесі консультування виступає активним учасником, а 
тому є суб’єктом цього процесу. Об’єктом діяльності 

можна вважати психологічну проблему клієнта. 

Ефективне надання психологічної допомоги клієнту 
передбачає поетапне просування в процесі спільної роботи. 

З огляду на цілі, існують різні моделі консультування, як 
традиційні, так і сучасні. Еклектична модель В. Гіліленд 

включає в себе наступні технічні етапи: етап дослідження 

проблем клієнта; етап двовимірного визначення проблем; 
етап ідентифікації альтернатив; етап планування; етап 

діяльності; етап оцінки і зворотного зв’язку. Шестікрокова 
модель А. Блазера базується на таких етапах, як: етап 

встановлення рапорту; етап складання скарги; етап аналізу 

проблеми; етап формулювання проблеми; етап 
опрацювання проблеми; етап завершення. Г. Іген виділяє 

три стадії консультативної моделі: 1) побудова довірливих 

відносин і дослідження проблеми; 2) нове розуміння 
проблеми і виявлення різних перспектив її вирішення; 

3) допомога клієнту в розвитку і використанні стратегій. 

Пізніше Г. Іген видозмінив свою модель, виділивши такі 
стадії: 1) надання допомоги клієнту в розпізнаванні і 

проясненні проблемної ситуації; 2) надання допомоги 

клієнту в створенні моделі кращого майбутнього; 
3) надання допомоги клієнту в його просуванні до мети [3]. 

Р. Нельсон-Джоунс пропонує модель взаємодії 
консультанта з клієнтом, яка складається з трьох стадій: 

побудова «взаємин – розуміння – зміни». Причому кожна 

стадія моделі складається з трьох фаз, які дають 
консультанту установку на те, що слід робити на кожній 

фазі, перш ніж переходити до наступної [4]. 

Катрун і Давид Гельдард надають схему, що включає 
сім ступенів консультативного процесу: 1) підготовка до 

сесії; 2) встановлення довірчих відносин з клієнтом; 
3) активне слухання; 4) фокус на емоціях клієнта; 5) фокус 

на його думках; 6) фокус на його поведінці; 7) закінчення 

сесії. Специфіку консультування визначають наступні 
моменти: консультування практично завжди орієнтоване на 

клінічно здорову особистість, яка зіткнулася у повсякденному 

житті з психологічними труднощами та проблемами; 
консультування спрямоване на більш широке коло проблем, 

ніж в психотерапії; консультування може здійснюватися в 
превентивних цілях, орієнтуватися на короткострокову 

допомогу, на сьогодення і майбутнє клієнта [9]. 

Консультативний простір надає можливість творчого 
підходу до підбору методів, що спираються на певну 

теоретичну базу, і є адекватними з точки зору запиту, 
особливостей клієнта та можливостей психолога. Тому, 

психологічне консультування у соціальній роботі можна 

розглядати як особливий вид відносин допомоги, певний 
репертуар можливих впливів та психологічний процес. 

Кінцевою метою консультування є навчання клієнтів 

надавати допомогу самим собі, щоб, таким чином, навчити 
їх бути своїми власними консультантами [4].  

Отже, психокорекція, психологічне консультування, 
тренінги є необхідними складовими у практиці психологічної 

допомоги. 

Фасилітація як вид професійної діяльності, є досить 
новим методом у соціальних установах, вона покликана 

підвищити ефективність роботи індивіда та групи. 

Фасилітатором (від англ. facilitate – робити дію або процес 

більш простим) називають ведучого, основне завдання 

якого полягає в тому, щоб стимулювати процес аналізу 

інформації при групової роботі. Фасилітація застосовується 
для створення ефективного групового обговорення та 

прийняття рішень з якого-небудь питання або проблеми, 

допомагає групі поліпшити способи ідентифікації проблем і 
прийняття рішень за рахунок організації конструктивної 

спільної діяльності. Фасилітатор використовує певні 

навички в процесі взаємодії з людьми та володіє 
спеціальними техніками, які дозволяють індивіду або групі 

приймати рішення, визначати цілі, освоювати нові знання 
та уміння. К. Роджерс вважав, що індивід володіє великими 

внутрішніми ресурсами самоусвідомлення, змін Я-концепції, 

своїх атитюдів і саморегулюючої поведінки, тобто, кожна 
людина, як тільки вона може, відразу ж виявляє великі 

здібності до того, щоб використо-вувати силу своєї 

особистості правильно і з користю. Проявам цього прагнення 
до саморозвитку і сприяє фасилітатор. 

Модерація групової роботи є також інноваційним 
методом у соціальної роботі. В основі модераціі лежить 

використання спеціальних прийомів, методів і технік, що 

допомагають організувати процес вільної комунікації, 
обміну думками, судженнями. Модерація так само, як і інші 
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види супроводу, має наступні характеристики: зосереджена 

на конкретній проблемі; орієнтована не на конкуренцію, а 
на кооперацію; виключає формальний контроль та оцінку; 

містить способи діяльності, які вказують шлях вирішення 

проблеми для групи; створює психологічно комфортні 
умови для суб’єктів роботи членів групи [8]. Модерація 

групової роботи у більшій мірі спрямована на розкриття 

внутрішнього потенціалу людини. Модератор сприяє 
гнучкості учасника по відношенню до розуміння ситуації, 

їх поведінки, пошуку рішення, готовності учасника до 
варіативності вирішення проблем. 

Висновки. Соціально-психологічна практика соціальної 

роботи покликана забезпечити клієнту доступ до 
необхідних ресурсів. Пошук сучасних методів вирішення 

завдань у практиці соціальної роботи дозволяє зробити 

висновок про важливість застосування саме соціально-
психологічних методів, серед яких: психологічне консульту-

вання, психологічна корекція, соціально-психологічний 
тренінг. Ці методи успішно можуть бути доповнені такими 

практиками, як: модерація, фасилітація, завдяки розширенню 

професійного репертуару працівників соціальної роботи. 
Ефективність соціальної допомоги досягається в результаті 

взаємодії та взаємовпливу обох сторін, що сприяє 
саморозвитку та самопосиленню клієнта соціальної роботи.  
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The article presents an analysis of socio-psychological methods of human support in the context of social work. Application of 
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Постановка проблеми. Проблема розвитку 

професійної самосвідомості є однією з ключових 

в психології професійного розвитку особистості та 

психології праці. Діяльність практичного психолога 

висуває особливі вимоги до особистості фахівця, 

покликаного надавати психологічну допомогу людині. 

Особистість практичного психолога виступає еталоном 

психологічного здоров'я і комфорту та є основним 

інструментом, знаряддям праці.  

Серед факторів, що впливають на успішність 

професійної діяльності практичного психолога, 

індивідуально-психологічні особливості, характер 

особистої та професійної орієнтації, розвиток 

професійної самосвідомості є вирішальним. Вона дає 

змогу внутрішньо сприймати, усвідомлювати і 

оцінювати труднощі й протиріччя професійної 

діяльності, самостійно й конструктивно вирішувати їх 

відповідно до своїх цінностей. І хоч багато вчених 

працюють у цьому напрямку (Г.С.Абрамова, І.В.Вачков, 
Л.М.Карамушка, А.Г.Лідерс, І.А.Слободянюк, Г.А.Пальм), 

на жаль, проблемі розвитку професійної самосвідомості 

психолога, особливо під час самостійної професійної 

діяльності, приділяється обмаль уваги.  

Мета дослідження – здійснити експериментальне 

вивчення стану розвитку поведінкового компоненту 

професійної самосвідомості практичного психолога.  
Аналіз останніх досліджень. Особливості формування 

професійної самосвідомості педагогічних працівників 

досліджуються в роботах В.Д. Брагіної, І.В. Вачкова, 

Є.А. Клімова, В.М. Козієва, А.К. Маркової, Л.М. Мітіної, 

В.В. Сагарди, В.А. Семиченко, П.А. Шавір та ін. 

Предметом спеціальних досліджень вчених стали зміст, 

структура, детермінанти даного феномену, шляхи 

діагностики й розширення професійної самосвідомості. 

Питанням підготовки та підвищення кваліфікації 

психологів присвячені роботи В.Г.Панка, В.В. Рибалки, 

Є.С. Романова, Н.В. Чепелєва, В.В.Олійник та ін. 

Застосовані методи – теоретичні (систематизація 

наукових даних); емпіричні (опитування, тестування); 

методи статистичної обробки даних (параметричні та 

непараметричні методи порівняння даних із 

застосуванням комп’ютерної програми SPSS – версія 

13); інтерпретаційні – встановлення структурних зв’язків 

між характеристиками особистості, узагальнення даних. 

Виклад основного матеріалу. Особливості розвитку 

поведінкового компоненту професійної самосвідомості 

практичного психолога вивчалися за показником уміння 

раціоналізувати усвідомленні професійні дії поведінки 

де критеріями аналізу виступали рівень усвідомлення 

професійних дій та зміст соціально психологічної 

установки. 

Дослідження проводилось на базі Житомирського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Вибірку склали практичні психологи зі стажем роботи 

від 5 до 10 років. Загальна кількість досліджуваних 

становила 180 осіб. 

Для вивчення розвитку поведінкового компоненту 

практичних психологів використана методика КСК 
«Визначення комунікативно – соціальної компетентності», 

яка спрямована на самоаналіз поведінкової реакції у 

різних життєвих та професійних ситуаціях. Дана 

методика дала можливість визначити властивості 

поведінки психолога за шістьма шкалами: соціально-

комунікативна незграбність, нетерпимість до 

Стаття являє собою фрагмент комплексного дослідження особливостей розвитку професійної 

самосвідомості практичних психологів у системі післядипломної освіти. Подано результати дослідження 
розвитку поведінкового компоненту. Встановлено, що до психологічних особливостей розвитку професійної 

самосвідомості у контексті наукових досліджень у віковій та педагогічній психології віднесено наявність у 

практичних психологів професійного досвіду, складовими якого є когнітивний, емоційно-вольовий та 
поведінковий компоненти. Сутність виявлених особливостей професійної самосвідомості відображена у 

змісті: знання «Я», як суб’єкта професійної діяльності; уміння здійснювати саморегуляцію міжособового 

професійного спілкування та уміння раціоналізувати професійні дії поведінки. Розвиток складових 
професійної самосвідомості забезпечує формування пріоритетних якостей особистості в умовах 

післядипломної освіти, до яких віднесено відчуття професійного обов’язку, знання можливостей «Я» в його 
реалізації; усвідомлене ставлення до «Я» та «Інших», як соціальних цінностей.  

Описано психологічний інструментарій для діагностики показників професійної самосвідомості. 

Схарактеризовано особливості розвитку поведінкового компоненту професійної самосвідомості 
практичного психолога за показником уміння раціоналізувати усвідомленні професійні дії поведінки де 

критеріями аналізу виступали рівень усвідомлення професійних дій та зміст соціально психологічної 

установки.  
Ключові слова: усвідомлення професійних дій, соціально-психологічні установки, уміння раціоналізувати 

професійну поведінку, постановка професійних цілей, рефлексивні механізми цілеутворення. 
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невизначеності, надмірний потяг до конформності, 

підвищене прагнення до статусного росту, орієнтація на 

уникнення невдач, фрустраційна нетолерантність. 
З метою вивчення домінуючих соціально-психологічних 

установок психолога використана методика О.Ф.Потьомкіної 

«Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребовій сфері».  

Спочатку проаналізуємо результати отримані за 

методикою КСК.  

Особливості самоаналізу поведінкової реакції 

практичних психологів у професійних ситуаціях 

відображені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Самоаналіз поведінкової реакції 

Шкали Соц.  

комунікат.  

незграбн. 

Нетерпим. 

до не визнач. 

Надмін. потяг до 

комфорт. 

Прагнення 

статусного 

росту 

Орієнтація 

на уникнення  

невдач 

Фрустрац. 

нетолерантність 

Середні показники 23 19 15 19 22 19 

Вираженість низька середня середня середня низька середня 
 

Як видно з таблиці 1, загальна тенденція показників 

має низькі та середні показники. Зокрема, за шкалою 
«соціально-комунікативна незграбність», яка визначається 

низькими показниками, характеризує практичних 

психологів як гнучких у спілкуванні, комформних, 

привітних, щирих, чуйних, таких, які легко входять в 

будь-яке товариство. На нашу думку, виявлені 

характеристики є професійно важливими якостями 

практичного психолога, тому можна вважати, що 

респонденти наділяють себе цими якостями, що є 

сприятливою умовою успішного виконання професійної 

діяльності. 

За шкалою «нетерпимість до визначеності» виявлені 

середні показники, які характерні для людини, яка легко 

ставиться до ситуації невизначеності, процесом 

цікавиться більше, ніж результатом, легко змінює свою 

думку. Отримані дані можна інтерпретувати, як 

недостатній рівень розвитку у практичних психологів 

саморегуляції поведінки. 

Особливості самоаналізу поведінки практичного 

психолога за шкалою «надмірний потяг до 

комфортності» мають середні показники та визначають, 

що на поведінку практичного психолога має значний 

вплив думка інших. Шкала «підвищене прагнення до 

статусного росту» визначається середніми показниками, 

що вказує на адекватну самооцінку, достатній рівень 

домагань у практичних психологів. Виявлені показники 

за шкалою «орієнтація на уникнення невдач», вказують 

на вираженість мотиву досягнення успіху. На нашу 

думку мотивація досягнень є одним із видів мотивації, 

що визначає творче ініціативне відношення практичного 

психолога до професійної діяльності і впливає як на 

характер, так і на якість виконання професійних 

обов’язків. У нашому розумінні отримані результати за 

даною шкалою вказують на здатність практичного 

психолога переживати гордість і задоволення при 

досягненні успіху. Ми визначаємо мотиваційний процес, 

як взаємодію особистісних диспозицій (мотивів) з 

особливостями професійних ситуацій. При цьому мотив 

досягнення виступає як особистісна риса, що забезпечує 

стійкість досягнення успіху по відношенню до 

зовнішніх (ситуаційних) впливів. Це динамічна система, 

яка може змінюватись ціленаправлено. Одним із 

основних механізмів актуалізації мотивації досягнення, 

на нашу думку, виступає мотиваційно-емоційна оцінка 

професійної ситуації, яка складається із оцінки 

мотиваційної значимості ситуації і оцінки загальної 

компетентності і ситуації досягнення.  
Шкала «фрустраційна нетолерантність» характеризується 

середніми показниками, що вказує на достатній рівень 

самоконтролю, саморегуляції, емоційної лабільності 

практичного психолога. Зазначені показники ми 

трактуємо, як позитивні у самоаналізі поведінкової 

реакції.  

Зауважимо, що виявленні показники за усіма 

шкалами є диференційовані (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Узагальнені статистичні дані за методикою КСК 

Шкали M 

(середня) 

Мін Макс D 

Соціально-комунікативна незграбність 6,34 0,00 23,00 5,03 

Нетерпимість до невизначеності 9,68 0,00 19,00 3,84 

Надмірний потяг до конформності 6,93 0,00 15,00 3,09 

Підвищене прагнення до статусного росту 11,45 0,00 19,00 3,53 

Орієнтація на уникнення невдач 5,94 0,00 22,00 4,59 

Фрустраційна нетолерантність 7,77 0,00 19,00 4,15 
 

Як видно з таблиці 2, найбільш диференційовані 

показники виявлені за шкалами: соціально-

комунікативна незграбність, орієнтація на уникнення 

невдач та фрустраційна нетолерантність. На рівні 

припущень це може бути пояснено й індивідуально 

психологічними особливостями окремих практичних 

психологів і особливостями умов у яких здійснюється 

професійна діяльність. А саме, специфіка умов 
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діяльності психолога, полягає в обмеженому полі 

професійного спілкування, що не сприяє у повній мірі 

адекватному самоаналізу результатів діяльності. Це у 

свою чергу може викликати невпевненість у психолога 

щодо правильності прийняття професійних рішень та 

боязні оцінки іншими його професійного «Я». 

Наступним кроком нашого дослідження було вивчення 

соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційно-потребовій сфері. Загальні результати 

представлені у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Соціально-психологічні установки  

Шкали М Мін Макс D 

Орієнтація на процес 6,49 1,00 10,00 1,82 

Орієнтація на результат 5,94 2,00 10,00 1,62 

Орієнтація на альтруїзм 6,86 2,00 10,00 1,67 

Орієнтація на егоїзм 3,37 0,00 10,00 1,96 

Орієнтація на працю 5,64 0,00 45,00 3,43 

Орієнтація на свободу 6,42 2,00 15,00 1,91 

Орієнтація на владу 3,06 0,00 9,00 1,85 

Орієнтація на гроші 2,74 0,00 15,00 1,95 

Аналіз даних, поданих у таблиці 3, дає підстави 

стверджувати, що виявлені особливості соціально-

психологічних установок направлених на «альтруїзм – 

егоїзм» у практичних психологів визначаються 

домінуючою установкою «альтруїзм». Зазначені 

показники вказують на сформованість альтруїстичних 

позицій у професійній діяльності практичного 

психолога, що є важливою якістю психолога та вказує 

на гуманістичну спрямованість його особистості. 

Результати за шкалою «процес – результат» вказують 

на незначне домінування установки «процесу» над 

«результатом». Практичні психологи у більшій мірі 

орієнтовані на процес при досягненні професійних 

цілей. На нашу думку, такі результати вказують на 

проблеми утворення та постановки професійних цілей. 

Утворення професійних цілей передбачає розвиток 

рефлексивних механізмів цілеутворення, що базуються 

на умінні будувати моделі та схеми досягнення цілей. 

Даний результат підтверджує результати попередньої 

методики «Визначення комунікативно – соціальної 

компетентності (КСК)». Де за шкалою «нетерпимість 

до визначеності» поведінка характеризується 

процесуальністю. 

Результати за шкалою «свобода-влада» 

визначаються домінуючою установкою «орієнтація на 

свободу». Такий результат нами інтерпретується як 

соціальна зрілість, самовіддане ставлення до професії, 

що відіграє позитивну роль в набутті професійної 

майстерності.  

Установка «орієнтація на працю» у практичних 

психологів значно домінує над установкою «орієнтацію 

на гроші», що визначає професійну спрямованість, 

усвідомлення цілей професійної діяльності.  

Як показують результати, подані в таблиці 3, загальні 

показники соціально-психологічних установок 

характеризуються стійкістю, диференційованість 

показників виявлено тільки за установкою на працю. 

Так, як установка на працю порівнюється із установкою 

на гроші, то можна припустити, що вказана 

диференційованість, пояснюється невеликою заробітною 

платою психолога. 

Встановлюючи статистичні зв’язки між 

установками використано T-test для груп залежних. 

Виявлено, що статистично істотний зв'язок 

спостерігається між установками процес – результат 

(див. табл. 4). 

 Таблиця 4  

Істотні зв'язки між установками 

 M D t p 

Процес  6,49 1,82 
3,17 0,001 

Результат  5,94 1,61 

Як видно з таблиці 4, є статистична різниця між 

установками процес – результат, у яких процес 

домінує над результатом. Такі результати вказують на 

недостатній рівень сформованості у практичних 

психологів вміння прогнозувати результат 

професійної ситуації та вибирати стратегії для її 

досягнення.  

Висновки. Результати вивчення особливостей 

розвитку поведінкового компоненту професійної 

самосвідомості практичних психологів вказують на 

достатній рівень усвідомлення досліджуваними 

професійних дій. Це підтверджується виявленими 

особливостями самоаналізу поведінкової реакції 

психологів у професійних ситуаціях, які характеризують 

їх як гнучких у спілкуванні, комформних, що мають 

достатній рівень домагань, виражену мотивацію 

досягнення успіху, достатній рівень самоконтролю, 

саморегуляції, емоційної лабільності. Поряд з цим, 

виявленні домінуючі соціально психологічні 

установки, які негативно впливають на уміння у 

практичних психологів раціоналізувати усвідомленні 

професійні дії поведінки. Такими установками є 

орієнтації на процес у професійній діяльності.   
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Постановка проблеми. Діалектика позитивних 

соціальних перетворень у нашій країні сприяє процесу 

зростання ролі людини в суспільстві, що 

характеризується новими відносинами. Вони 

передбачають на всіх рівнях суспільства перехід від 

домінанти конфронтації до домінанти взаємодії. 

Водночас, трансформація суспільних відносин зумовила 

низку негативних тенденцій, що дотичні до 

різноманітних сфер життєдіяльності людини. Останніми 

роками в Україні простежується збільшення кількості 

самогубств – Державна служба статистики підрахувала, 

що щороку добровільно йдуть з життя понад 9 тис. 

українців. Рівень смертності від зовнішніх чинників - 

нещасних випадків, аварій, умисних убивств та 

самогубств в 2,4 рази вищий в Україні, ніж в країнах ЄС. 

При цьому, кожна п'ята смерть від неприродних причин 

в Україні – це самогубство. Цей показник в 1,5 рази 

перевищує рівень смертності через ДТП [1]. Назрівають 

проблеми з переселенцями і учасниками АТО. Як 

повідомляють в уряді, вже півтисячі бійців наклали на 

себе руки. В основному, через втрату орієнтирів у 

мирному житті. Інші громадяни нерідко втрачають 

інтерес до життя через важку економічну ситуацію і 

неможливість самореалізуватися.   

В останні кілька років в Україні зросла кількість 

дитячих самогубств. Наприклад, у 2016 році 

добровільно пішли з життя півтори сотні неповнолітніх. 

Хлопчиків серед загиблих вдвічі більше, ніж дівчаток. 

Ці тенденції є наслідком економічних, політичних і 

соціальних процесів, які впливають на людину на всіх 

рівнях. Уповноважений президента у справах дитини 

Микола Кулеба пов'язує це з розвитком «груп смерті» в 

соцмережах. Варто відзначити, що у вересні слідче 

управління Національної поліції звітувало про 

виявлення понад 400 подібних груп, сотня з них були 

заблоковані. В цілому в цих пабліках було майже 35 тис. 

підписників з України. У той же час Кулеба зазначив, 

що нерідко діти здійснюють суїциди через те, що 

недостатньо уваги приділяється їхнім проблемам як з 

боку батьків, так і з боку держави [2].   

У ситуації значних соціальних змін надзвичайно 

важливим є вивчення та розуміння мотивів вчинкiв 

конкретної особистостi та соцiальної групи, яку вона 

представляє, що дасть можливість прогнозувати їхню 

соцiальну поведiнку.  

Тип поведінки формується в результаті процесу 

соціалізації, коли біологічні передумови індивіда 

набувають в тій чи іншій соціальній структурі певну 

форму. До таких соціальних структур належить сім’я, 

оточуючі, з якими індивід контактує в буденному житті, 

соціальний прошарок, в межах якого він функціонує та 

суспільство в цілому. Кризовий стан, що охопив всі сфери 

суспільного життя, одночасно породжує суперечливі 

мотиви соціалізації особистості. Особливість такої 

ситуації полягає в руйнуванні попередніх взірців 

поведінки і стає невичерпним джерелом для самогубців. 

Мета роботи. На основі теоретичного аналізу та 

емпіричного соціально-психологічного ставлення 

сучасної учнівської молоді до суїциду як соціальної 

проблеми, причини самогубств і можливі шляхи їх 

попередження.   

Виклад основного матеріалу. В історії людства 

самогубство оцінювалося по-різному: від різкого 

засудження до визнання гідним способом відходу від 

життя. В різні історичні епохи, в різноманітних 

суспільства, а, іноді, і в різних прошарках одного 

суспільства самогубству надавалися протилежні 

моральні оцінки. 

Е. Дюркгейм у своїй відомій праці «Самогубство» 

дав таке визначення самогубству: «Самогубством 

називається будь-який смертельний випадок, який 

прямим чи непрямим способом походить від 

позитивного чи негативного акту, здійсненого самою 

жертвою, котра наперед знала про можливі наслідки 

свого вчинку» [3, c.9]. 

Власне Дюркгейм встановив взаємозв'язок суїциду 

(вчинку конкретного індивіда) з оточенням, у якому він 

існує. Відповідно до теорії Дюркгейма, існує три види 
суїцидів. Більшість суїцидів егоїстичні. Індивід почуває 

себе відчуженим і роз'єднаним із суспільством, родиною 

і друзями. Існує також аномічне самогубство, яке 

виникає, коли людина зазнає невдачі в адаптації до 

соціальних змін. Такі суїциди відбуваються частіше в 

часи суспільних криз, таких як економічна депресія, або, 

навпаки, у часи процвітання, коли суїциди роблять 

люди, які не можуть пристосуватися до нового для них 

за стандартами життя. Останнім типом є альтруїстичне 

самогубство, при якому авторитет групи над індивідом є 

настільки великим, що він втрачає свою ідентичність і в 

силу цього жертвує собою на благо суспільства [4]. 

У статті подається взаємозв’язок явища суїциду з оточенням індивіда, в якому він існує, моральна оцінка 

самогубства в залежності від історичного періоду суспільства. Розглянуто суїцидальну поведінку, причини і 

передумови самогубства з точки зору соціологічних і психологічних теорій. Подано результати конкретного 

соціально-психологічного дослідження неповнолітніх спрямованого на виявлення причин самогубства.    

Ключові слова: суїцидальна поведінка неповнолітніх; класифікація самогубств; суспільні умови суїциду; 

передумови прояву суїцидальної поведінки; психологічний сенс підліткового суїциду; соціально-психологічне 

опитування; профілактика суїциду. 
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З. Фройд у роботі «Сум і меланхолія» присвяченій 

теорії суїциду виділяє два види потягів: один з них – 

інстинкт життя, Ерос, інший – це потяг смерті, 

руйнування і агресії, Танатос. Суїцид, по суті, є 

вбивством «навпаки», не повинний бути виправданий і 

може бути попереджений. Фройд був першим хто 

заговорив про можливість запобігання самогубству [5, 

c.24]. 

Послідовник Юнга психоаналітик Джеймс Хіллмен 

відноситься, до найбільших захисників самогубства.  

Хіллмен вважав, що суїцид є важливим і законним 

способом знаходження смерті, що «звільняє найбільш 
глибокі фантазії людської душі» [6, c.211]. 

Суїцид, за А. Адлером, є прихованою атакою на 

інших людей. За допомогою саморуйнування людина 

прагне викликати співчуття до себе й осуд тих, хто 

відповідальний за його занижену самооцінку. Адлер 

описував почуття власної неповноцінності в 

суїцидальних людей, що «шкодять іншим своїми мріями 

про рани чи наносять їх собі» [7, c.287]. 

К. Хорні вважала, що якби дітям забезпечили 

оточення, вільне від тривоги, то вони б росли і 

процвітали. У відповідності з поглядами К. Хорні, 

суїцид є результатом сполучення внутрішніх 

характеристик особистості і факторів навколишнього 

середовища [8]. 

Елізабет Кюблер-Росс, характеризуючи суб'єктів 

суїциду, виділяє наступні категорії важкохворих, що 

обмірковують самогубство: ті, хто відчуває потребу 

контролювати усіх і все; хворі, що знаходяться в 

ізоляції, покинуті друзями і родиною, чи отримують у 

кризовому стані неадекватну медичну допомогу [9]. 

Американський психоаналітик Гаррі Салівен 

розглянув суїцид з точки зору міжособистісних 

відносин. Суїцид, на думку Саллівена, відображає 

переорієнтоване на себе вороже відношення індивіда до 

інших людей і зовнішнього світу [10, c.39]. 

Самогубство – це усвідомлений акт позбавлення себе 

життя. Не визнається самогубством позбавлення себе 

життя особою, яка не усвідомлює своїх дій або їх 

наслідків. Під самогубством розуміють два різні явища: 

по-перше, індивідуальний поведінковий акт позбавлення 

себе життя конкретною людиною; по-друге, відносно 

масове, статистично стійке соціальне явище, яке полягає 

у тому, що деяка кількість людей добровільно іде з 

життя. [11, c.588]. 

Інша класифікація самогубства запропонована 

Е. Шнайдманом. На підставі методу психологічної 

аутопсії він виділив 3 типи самогубств: Еготичне 

самогубство. Його причиною є інтрапсихічний діалог, 

конфлікт між частинами «Я», а зовнішні обставини 

відіграють додаткову роль; Діадичне самогубство. 

Основа цього типу лежить у нереалізованості потреб і 

бажань, що відносяться до близької людини; 

Агенеративне самогубство. Причиною є бажання 

зникнути через втрату почуття приналежності до 

покоління чи людства вцілому [12, c.14]. 

Л. Векштайн наводить класифікацію-перелік, яка 

нараховує тридцять видів суїцидальної поведінки, 

включаючи хронічний суїцид осіб, які мають алкогольні 

або наркотичні проблеми; суїцид, коли суїцидент 

ігнорує реальні фактори загрози (легковажний); 

раціональний суїцид; психотичний, екзистенціальний та 

інше [13] . 

Однією із напростіших причин самогубства є так 

зване наслідування. Під наслідуванням ми розуміємо 

такий процес, в силу якого людина несвідомо і 

механічно повторює той чи інший вчинок іншої людини. 

Таким є один із суспільних факторів самогубства [14].  

Однак, основна причина суїциду в суто суспільних 

умовах, де причинами може бути бідність; відчуття 

страху; нещасливе кохання; погана оцінка за екзамен, 

розчарування у житті тощо. [15, c.382]. 

Суїцид неповнолітніх має свої причини, передумови і 

умови прояву. Загальною причиною суїциду є 

соціально-психологічна дезадаптація, що виникає під 

впливом гострих психотравмуючих ситуацій, порушення 

взаємодії особи з її найближчим оточенням. Проте, для 

підлітків це найчастіше не тотальні порушення, а 

порушення спілкування з близькими, з сім'єю [16, с.132]. 

Вважається, що суїцид – намагання змінити свої 

обставини: позбавитися від нестерпних переживань, піти 

з травмуючих умов, викликати жалість і співчуття, 

добитися допомоги і участі, привернути увагу до своїх 

проблем. Суїцидна поведінка може забарвлюватися  

відчуттям помсти кривдникам, «які потім пошкодують», 

в ній можуть виявлятися риси патологічної впертості в 

переслідуванні мети за всяку ціну. Це акт відчаю, коли  

особі здається, що вона вичерпала всі свої сили і 

можливості вплинути на ситуацію [17, с.35].  
На суїцидальну поведінку неповнолітніх мають 

суттєвий вплив ЗМІ, телебачення, соціальні мережі, 

художня література. У підлітків суїцидна поведінка 

може стати наслідуваною. Підлітки копіюють зразки 

поведінки, які є навколо, які їм пропонує TV, соціальні 

мережі, масова література. Особливо наслідуваність 

характерна для незрілих навіюваних суб'єктів [18, с.154].  

Передумовою аутодеструктивної поведінки і, суїциду 

зокрема, є апатія, невіра в особисті перспективи, 

зниження творчої і вітальної активності в результаті 

психічної травми. Проте, наявність психотравмуючої 

ситуації – недостатня умова для суїциду. Друга складова 

– особистісні особливості суїцидента. Виділяють ряд 

особливостей особистості, що не дозволяє їй адекватно 

реагувати на життєві проблеми і, тим самим, 

викликають думки про суїцид. До них відносять: 

напруження між потребами і бажанннями, невміння 

знайти способи задоволення бажань, відмова від пошуку 

виходу із складних ситуацій, низький рівень 

самоконтролю, невміння послабити нервово-психічну 

напругу, емоційна нестабільність, імпульсивність, 

підвищена навіюваність, безкомпромісність, відсутність 

життєвого досвіду [19, с.7].   

У підлітків суїцид частіше зустрічається при таких 

акцентуаціях: істероїдній, сензитивній, емоційно-

лабільній, астенічній. Фоном є високий рівень 

агресивності підлітка. У суїцидальних підлітків є 

обтяжливе соціальне оточення: неблагополучна сім'я, 

самотність і занедбаність, відсутність опори на 

дорослих. Мотиви суїциду, як правило, незначні: 

негативна оцінка в школі, образа на дорослого, 

несправедливе звертаннятощо. Суїцидальна готовність 
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виникає на тлі тривалих психотравмуючих переживань. 

У підлітка знижується толерантність емоційної сфери, 

зростає агресивність, виявляється невміння протистояти 

життєвим труднощам. Психологічний сенс підліткового 

суїциду – крик по допомогу, прагнення привернути 

увагу до своїх страждань. Справжнього бажання немає, 

уявлення про смерть невиразно, інфантильно. Смерть 

уявляється у вигляді бажаного тривалого сну, 

відпочинку від неприємностей, вона бачиться засобом 

покарати кривдників [20, с.54].  

Суїцид підлітків має наступні риси: суїциду 

передують короткочасні, об'єктивно неважкі конфлікти 

у сфері близьких стосунків у сім’ї, школі, групі 

ровесників; конфлікт сприймається як значущий і 

травматичний, він викликає внутрішню кризу і 

драматизацію подій; суїцидальний вчинок сприймається 

в романтично-героїчному ореолі: як сміливий виклик, як 

рішуча дія, як мужнє рішення тощо; суїцидна поведінка 

демонстративна, в ній є ознаки «гри на публіку»; 

суїцидальна поведінка регулюється швидше поривом, 

афектом, в ній немає продуманості, зваженості, точного 

розрахунку; засоби самогубства вибрані невміло 

(стрибок з балкона 2-3 поверху, малотоксичні речовини, 

тонкий мотузок тощо) [21, с.305].  

Враховуючи актуальність профілактики суїциду,  

виникає питання: чи не можна заздалегідь розпізнати 

суїцидента і перешкодити його наміру? Абсолютно 

точних ознак суїцидального ризику немає, однак 

найбільш загальними є ознаки суїциду, що планується. 

До них відносять: розмови на теми самогубств, смерті, 

сни з сюжетами катастроф, сни із загибеллю людей або 

власною загибеллю, підвищений інтерес до знарядь 

позбавлення себе життя, роздуми про втрату сенсу 

життя, листи або розмови, які носять характер 

прощання; наявність досвіду самогубства у минулому, 

наявність прикладу самогубств в близькому оточенні, 

особливо батьків і друзів; максималістичні риси, 

схильність до безкомпромісних рішень і вчинків, поділ 

світу на біле і чорне; життєві обставини: дитинство в  

неблагополучній сім'ї; несприятливі стосунки з 

близькими в даний період; втрата дорогої людини; важке 

захворювання тощо; зниження ресурсів особи, що 

дозволяють протистояти труднощам: депресія, стресові 

стани, безпорадність, хвороби, насильство в близькому 

оточенні, виснаженість.   

Нами вивчалась готовність учнів старших класів 

м. Львова до суїцидальної поведінки. Для досягнення 

поставленої мети на основі конкретного соціально-

психологічного дослідження проведено аналіз основних 

чинників, які сприяють поширенню суїциду у суспільстві 
та факторів, що мають найбільший вплив на неповнолітніх. 

У якості методу збору інформації було обране 

соціально-психологічне опитування.  

З метою отримання якісної інформації було опитано 

800 осіб, учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої 

освіти м. Львова. Для роботи був використаний 

гніздовий тип вибірки. З кожного району міста Львова 

для дослідження було вибрано по чотири школи, у 

кожній з цих шкіл – по три класи (дев’яті, десяті та 

одинадцяті). Вибірку було сформовано так: якщо у одній 

школі опитуванню підлягали учні дев’ятого класу, то у 

наступній – десятого і т.д. Якщо у першій школі 

опитували дев’ятий «А» клас, то у другій десятий «Б», а 

у наступній одинадцятий «В». А якщо «В» класу не має, 

то тоді опитували «А» клас. 

Отримані первинні результати оброблені на 

комп’ютері за допомогою пакету прикладних програм 

для обробки інформації «ОСА» та «SPSS». 

На думку учнів, основними факторами, які сприяють 

поширенню у суспільстві такого негативного явища як 

суїцид, є алкоголізм, наркоманія, злочинність – 61,9%, 

безробіття – 54,2%, соціальна незахищеність населення – 

25%, вплив ЗМІ, соціальних мереж – 21,3%, падіння 

моральності у суспільстві – 18,4%, нестабільний стан 

економіки – 7,7%, причини особистого характеру – 6,5% 

та нестабільність у політиці – 2,3%.  

Як показали результати опитування, 83,9% опитаних 

учнів не виправдовують суїцид. Натомість, 16,1% 

виправдовують самогубство, серед них: 10,1% – якщо 

воно було вчинене «у випадку невиліковної хвороби», 

4,2% – «у випадку, коли виникла пряма загроза для 

життя» та 1,8% - «у випадку нерозділеного кохання».  

Загалом, на думку опитаних, самогубство – це явище, 

якого можна уникнути (47,6%). 27,4% вважають, що 

самогубство – це явище, якому підвладні люди з 

неврівноваженою психікою. Повністю засуджують 

суїцид 14,9% опитаних. 10,1% молодих людей відповіли, 

що самогубство – це явище, що супроводжує кризовий 

стан суспільства. Думка стосовно цього питання між 

хлопцями і дівчатами суттєво не відрізняється. 

Згідно результатів проведеного дослідження, 3,4% 

респондентів вважають самогубство бажаним явищем у 

суспільстві. Насторожує факт, що допускають суїцид в 

окремих випадках – 41,7% опитаних, а 54,9% вважають 

самогубство взагалі недопустимим явищем у суспільстві. 

Якщо проаналізувати відповіді на це запитання з 

позиції складу сім’ї, то ми побачимо, що самогубство 

визнають, як бажане явище, майже половина дітей з 

повних сімей. На думку 60,9% респондентів, які живуть 

у неповних сім’ях, самогубство є взагалі не допустимим 

явищем у суспільстві. Такої ж думки дотримуються 

53,8% опитаних, які живуть у повних сім’ях. 

Допускають випадки суїциду 39,1% респондентів з 

неповних сімей та 42,8% – з повних, але й вони 

вважають, що суїцид є небажаним явищем.  

Більше третини респондентів основними факторами, 

які мають вплив на можливість здійснення самогубства 

серед неповнолітніх вважають відчуття провини – 36,9% 

та неврівноважену психіку – 30,9%.  

У підлітковому віці важливими чинниками, які мають 

вплив на зведення порахунків з життям є нерозділене 

кохання – 37,1% та вживання алкоголю – 29,5%.  

Важливим, на нашу думку, є розподіл відповідей щодо 

життєвих цінностей неповнолітніх. Для сучасних дівчат 

найважливіше бути щасливою людиною (39,4%), натомість 

для хлопців дуже важливою є наявність хороших і вірних 

друзів (22,7%). На другому місці у юнаків є бажання бути 

щасливою людиною (19,8%), а у дівчат – здоров’я 

(18,7%). На третьому місці, як і у хлопців (19,5%), так і у 

дівчат (12,1%) є здобути хорошу освіту.  

Скоєнню суїциду часто передують немотивовані 

зміни настрою. У респондентів завжди хороший настрій 
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мають 22,1% юнаків та 9,8% дівчат. Насторожує те, що у 

1,3% опитаних хлопців та 2,2% дівчат завжди 

перебувають у пригніченому настрої, причому за 

результатами опитування у дітей з неповних сімей 

раптові перепади настрою бувають частіше, ніж у дітей, 

які живуть у повних сім’ях  

Дослідження показало, що найбільші душевні 

переживання у респондентів викликають: погані 

відносини з батьками – 32,7%, розрив стосунків з 

коханою людиною – 21,4%, погані відносини з друзями – 

18,5%, відчуття провини – 13,9%, страх за майбутнє – 

8,9%, страх бути покараним – 2,9%, погані відносини з 

вчителями – 1,9%.  Через погані відносини з батьками 

переживають і дівчата, і хлопці. На другому місці у дівчат 

є переживання через погані відносини з друзями, а у 

хлопців – через розрив стосунків з коханою людиною.   

Цікавими є думки учнів щодо засобів профілактики 

суїцидальної поведінки. Більшість респондентів вважає, 

що самогубству можна запобігти і лише 12,3% дівчат і 

5,2% хлопців вважають, що ні. 

На думку 64,9% хлопців та 56,0% дівчат, емоційна 

підтримка з боку рідних – головний чинник профілактики 

суїциду. 35,0% хлопців та 27,4% дівчат вважає, що 

самогубству можна запобігти завдяки допомозі психолога.  

Проведення різноманітних заходів із особами, які 

потребують підтримки, на думку респондентів, суттєво 

впливає на можливість запобігання самогубства. Такої 

думки дотримуються 18,6% дівчат та 14,2% хлопців.  

Вагомий вплив на профілактику самогубств чинять 

релігійні переконання. 12,9% хлопців та 17,5% дівчат 

вважають, що завдяки відвідуванням церкви можна 

запобігти самогубству.  

Висновки.  

1. На підставі теоретичного аналізу проблеми 

суїцидів встановлено, що не існує єдиного підходу 

пояснення суїцидальної поведінки особистості. Суїцид 

може бути як проявом внутрішніх інстинктів і потягів 

особистості, прихованою атакою на інших і на себе, так і 

залежати від оточення, в якому існує індивід, а може 

бути результатом сполучення внутрішніх характеристик 

особистості і факторів навколишнього середовища.    

2. На маніфестацію суїцидальної поведінки 

найчастіше впливають: наслідування, матеріальне 

неблагополуччя, відчуття страху, нещасливе кохання, 

розчарування. 

3. Суїцид може виникати під впливом гострих 

психотравмуючих ситуацій, порушенні взаємодії особи з 

її найближчим оточенням: спілкування з близькими, з 

сім'єю, ровесниками. 

4. Виявлено, що переважна більшість старшокласників 

не виправдовують суїцид і мають до нього негативне 

ставлення. Основними причинами суїциду неповнолітні 

вважають поширення алкоголізму, наркоманії, 

злочинності, безробіття, соціальну незахищеність 

населення, вплив ЗМІ, соціальних мереж, загальне 

падіння моральності у суспільстві, нестабільний стан 

економіки, причини особистого характеру та 

нестабільність у політиці. Основними факторами, які 
мають вплив на можливість здійснення самогубства 

серед неповнолітніх є відчуття провини, неврівноважена 
психіка, нерозділене кохання. 

5. Основними факторами профілактики суїцидальної 
поведінки, згідно думки старшокласників, є емоційна 

підтримка з боку рідних і друзів, допомога психолога, 

релігійні переконання.  
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Introduction. The problem of language "barrier" has 

always existed throughout the period of human 

communication and it still remains the one of current 

interest. It comprises both internal and external issues of the 

structure, perception and transmission of information by 

means of one or more languages. The development of 

scientific and technological progress leads to the 

internationalization of cultures, knowledge, systems of 

training. That’s why the number of languages of 

international communication is determined by the number of 

countries leading in the scientific, technical, technological 

and cultural aspects. 

The problem of language "barrier" can partially be solved 

by the system of linguistic identification, but the achieving 

of full unambiguousness can hardly be reached. The desired 

result might be achieved exceptionally within the range of 

ongoing educational and learning processes in the 

appropriate linguistic environment. Considering the fact of 

the Ukraine’s integration with European Union and the 

further development of international communication, the 

problem of language learning and acquisition is determined 

to be extremely relevant. The factors contributing to the 

successful study of a foreign language have become a 

subject of the study in many scientific areas such as 

linguistics, pedagogy, semiotics, physiology, psychology, 

cybernetics and others.  

The growth of the effectiveness in language learning 

significantly contributes to the organization of relationships 

at various levels of communication. It makes them more 

affordable and economical, that in its turn accelerates the 

development of scientific knowledge and information 

exchange and provides a better understanding between the 

representatives of different societies within any sphere of 

interaction. 

Various kinds of research devoted to learning a language 

as a sign system, determine the mentioned above problem as 

a generally theoretical. It is closely related to the theory of 

learning and self-organization, psychology as well as the 

problem of adaptation to the environment. The learning and 

acquisition of a native language in general, and foreign 

language in particular, occurs precisely through 

communication since communication has always been one 

of the most important prerequisites and conditions for 

common humans’ activity. 

The purpose of this article is to define general 

psychological principles of learning foreign language as a 

sign system as well as to determine the most effective 

conditions and environment for efficient communication in 

the process of foreign language acquisition.   

Overview. Nowadays the term "communication" has 

become widely used along with the term "communion", the 

one that existed in psychology and other fields of science 

long ago. The introduction of this term into the conceptual 

apparatus of psychology has led to a different interpretation 

of two mentioned above concepts. Conceptual and 

terminological differences remain vague up to day. 

The term "communication" is of a Latin origin and means 

"general", "unifying", "common". To a certain extent the 

notions "communication" and "communion" can be described 

by the similar characteristics and regarded as equivalent terms 

or synonyms. Since the term "communication" has originated 

from the theory of information and communication, 

communication as a scientific concept is considered as the 

mere exchange or transmission of information or messages [1, 

p.97-103]. Within the interactive framework of the western 

social psychology, the term "communication" has obtained a 

different meaning. Communication is rather a characteristic of 

behavioral interaction between people than simply the transfer 

of information from one person to another. In its broad sense, 

the term "communication" refers to connections between 

people in general sense, the whole variety of existing means of 

social ties and interlinks. From this point of view the term 

"communication" is more general in comparison with 

"communion", in case when the latter denotes only direct 

forms of humans’ interaction. At the same time the 

representatives of the modern psychological school [2- 5] 

often refer the notion of "communication" to all forms and 

levels of social interaction, and thus both concepts of 

"communication" and "communion" in their broad sense turn 

out to be identical. 

The process of language learning and acquisition is multifaceted and multileveled. It is determined by the 

variety of factors that constitute its effectiveness. Among them are the following: psychological determinants that 

create the most efficient educational environment, the qualitative and quantitative forming of students’ groups for 

language learning, selection of linguistic material to be taught, its complexity and the determination of time 

period necessary to acquire it, the ways of knowledge implementation in the process of communication and others. 

The article highlights general psychological principles of learning a foreign language as a sign system and 

justifies the factors that contribute to the most effective cognitive and personal development of an individual in the 

process of the foreign language acquisition through communication. 

Key words: cognitive and personal development, communication, foreign language acquisition, effectiveness 

of language learning, communion, communication, language as a sign system. 
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It is important to note that a specific feature of 

communication is an interaction, which requires 

participation of at least two people; both of them turn out to 

be the subjects of communication. In the analysis of subject-

object relations there can be revealed the activity of a subject 

or the impact of one subject on the other as well as the 

process of their interaction, where we can trace the common 

activity or counteraction, agreement or contradiction, 

empathy and so on. Contrary to the substantive activity, 

communication has its own structure, which includes the 

sender of the message, its recipient, form, topic (content), 

code or message. All these elements together create the 

situation of communication, which in its functional terms 

consists of a system of combination of cycles; they express 

the point of view, attitude, communication partners. 

According to another model, the process of communion or 

communication includes the following elements: the sender 

(the sender of the message), the content of the message 

(transmitted information), and the message transfer channel, 

the recipient of the message, the purpose of the message and 

the result of the transmission. 

The communion process is multidimensional and 

multileveled, this fact can be proven by the various forms 

and varieties of communication: direct and indirect, business 

and personal, interpersonal and intergroup communion. 

In order to proper organize the educational process due to 

the immediate needs for communion there appears the 

demand to meet such requirement as the efficient perception 

of speech depending on the situation, affective strength, 

semantic content, its complexity and its length. The 

effectiveness of communion depends on the meaningful 

depth of the information transmitted. At the initial stage of 

language learning  a person  having obtained certain 

language skills should get used to a classic standard of 

foreign speech pronunciation, and only then in case when he 

perceives the greater amount of information efficiently, vary 

sources of information at higher level of frequency, timbre, 

speed, intonation, and accents [6, p.64-93], [7, p.26-42]. 

One of the most important oral communication skills 

which is formed in the process of language learning is the 

ability to get involved into the act of communication, be able 

to keep the conversation going, to build a dialogue with one 

or more individuals. In the process of translation from one 

language into another the interpreter acts as an intermediary, 

thus it is quite important for him to correctly evaluate each 

of the participants in communion, have the ability to 

rephrase sentences and phrases stylistically and lexically to 

avoid long pauses, misunderstandings, and translation 

inaccuracies. In the transmission of information through the 

intermediary there might be traced a certain "distortion" of 

the interpretation of the opinions.  

Thus, it is necessary to pay particular attention to the 

importance of subjective, interpretive characteristics of 

communication. Having defined the communication as the 

exchange of informational messages between people, we 

emphasize that the information presented there always plays 

the role of a subjective – interpreted content. The content of 

any message is repeatedly mediated under the influence of a 

variety of psychological characteristics and personal 

peculiarities of a communicator as well as recipient.  

The communicator forms his message under the impact 

of personal attitude towards the recipient and creates the 

situation of a certain social and psychological communion. 

By means of the individual vocabulary-thesaurus and 

personal representations, the communicator encodes the 

message and provides it with a definite form according to the 

specifics of the communication. Furthermore the content of 

the transmitted message can be repeatedly changed 

depending on the recipient and his intention to continue the 

transmission of the received information. Thus, the initial 

message can be mediated, transformed, changed under the 

influence of the recipient’s individual psychological 

characteristics, recipient’s attitude towards the sender and 

information itself as well as the social and psychological 

situation of message perception. 

The issue of the messages and texts semantic 

interpretation can be defined as a specific area of research. 

There appears a problem of quantitative measurement of 

semantic information in the message transmitted. In other 

words the question is how much new information should be 

given within a certain situation of communication to provide 

the most efficient understanding and productivity. Today 

there is no unified approach to this issue in psychology and 

pedagogy of teaching foreign languages.  

In our work we consider a text as an item of 

communication that is a particular system of semantic 

elements functionally (due to the purpose of communication) 

united into a single hierarchical cognitive-communicative 

structure within the general concept or intention 

(communicative intention) of the subjects of communication. 

Communication itself can be characterized as the act of 

origination and interpretation of the text (a certain amount of 

information perceived and transmitted) consequentially 

changing each other. 

Since we consider the process of learning a foreign 

language as a communicative process, the communication 

itself is a continuous act of origination, generation and 

interpretation of scientific and educational pieces of 

information, or texts, and the exchange of these texts 

between participants within pedagogical process. The text 

implements the communicative intention, meaning, purpose 

of communication, but not the means of its formation and 

expression. Initially there should be determined the purpose 

of communication and afterwards the content and means of 

communication, how we can implement this purpose. Such 

an approach to the practice of teaching a foreign language 

means the transition from teaching communion through the 

language to the language learning through communication. 

Modern scientific research that reveals the structure and 

dynamics of interpersonal relationships has a great 

importance for pedagogical practice nowadays. It occurs due 

to the fact that the complex structure of relationships in the 

educational group between its members, as well as between 

teachers and students, is usually created on the basis of the 

achievements of each participant in the educational process 

in general, and within the group in particular. 

Communion rather takes on the role of the interaction 

between people acting towards each other as objects and 

subjects of the communicative process with a certain degree 

of psychological influence, than as a simple process of 
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information exchange or the process of personal relationships 

formation. 

Social experience in learning can be taught through a 

single mechanism of social interaction, or communion. 

Learning is impossible outside communion: only through 

communication as one of its major elements it becomes a 

factor of intellectual development of a person. The formation 

of a person as a personality can be carried out only in 

situations when the phenomenon of communication takes 

place. In this sense, communication in the process of 

teaching as well as learning itself becomes a crucial factor in 

the development of an individual. Thus we suppose that the 

main task of the pedagogical process of foreign language 

teaching is to organize communion and collective forms of 

learning in such a way that these forms could provide the 

most efficient and productive effect in the cognitive and 

personal development of a student. It is important to note 

that learning still remains the main activity for students. 

According to the general theory of psychology, it is the 

leading activity that ensures the basic development of an 

individual as a personality in the role of the subject of 

knowledge, communication and work.  To become a 

professional in the future a student should be gradually 

involved in the educational process by means of the 

participation in pair work, joint groups and collective 

learning facilities, since these practices provide the 

development of communion structures, interpersonal 

relationships and interactions. The search for effective forms 

and means of organization of collective learning and the 

implementation of these forms into the current teaching 

process is one of the main but still unresolved problems of 

modern pedagogical theory and practice. 

Underestimation of the role of communion in the practice 

of teaching occurs due to the weak scientific development of 

this problem in psychology and pedagogy. In our research 

we did not make an attempt to analyze the communicative 

links and their role in knowledge acquisition, since this issue 

is beyond the scope of this article. However they appear to 

be essential in organizing teaching process in general, and 

foreign language teaching in particular, creating the 

background for their subsequent use as a tool of 

communication. We’ve conducted the series of research that 

proves that communicative and communion skills serve as 

an integral part of the future professional training, and 

largely determine the effectiveness of the proceeding 

professional activity. The analysis was carried out on the 

basis of the student groups’ formation due to their own 

initiative with the evaluation of their basic level of language 

proficiency.  

The groups of students have been formed on the basis of 

their joint leading interests and commonality as well as their 

language competence. We have chosen the method of 

passive group formation, which meant the arbitrary 

formation of the group composition, with both its 

quantitative and qualitative indicators, taking into account 

the students' wish. The students’ basic levels of language 

proficiency were evaluated according to the methods 

presented in the full version of the author's research [9, p.49-

73]. Cluster analysis was used as a main source of the 

assessment of students’ obtained knowledge. The 

quantitative composition of groups, the term of their 

existence, the range of communication, the qualitative 

content of the topics for communication were evaluated by 

specific numerical characteristics. 

On the basis of the results obtained we can affirm that the 

communion due to its purposes is multifunctional. Among 

the main functions we can the following: the opportunity to 

perceive and share knowledge of the other participants of the 

learning process through communication, the formation of 

interpersonal relationships between them and the regulation 

of activity and behavior. 

Our research allowed us to highlight three aspects of 

communion: reflection, attitude and reference. In their turn 

each of them performs, accordingly, their special functions: 

the cognition of one another as well as of the substantive 

world in the process of communication, the personal impact 

and the formation of interpersonal relationships. There were 

determined the main three functions of communion: 

informational, regulatory and affective. Similar terminology 

in the classification of communion was introduced by the 

famous psychologist B.F. Lomov [7, p.26-42], which was 

concurrently used together with classification offered by 

G.M. Andreeva [2, p.68-136]. According to the latter the 

main functions of communion are communicative, 

interactive and perceptual. The former is related to the 

exchange of information, the main purpose of the interactive 

one is in the organization of joint activities, and the latter is 

connected with the cognitive human processes. 

Despite the terminological differences in the definition of 

the main functions of communion in the sources, mentioned 

above, we can identify three groups of functions common to 

all classifications. 

In our research we have made an attempt to analyze the 

role of the following functions of communion in the process 

of teaching a foreign language: 

– cognitive, related to the mutual exchange of 

information and knowledge of one another; 

– affective, aimed at forming interpersonal relationships; 

– regulatory, connected with self-regulation of individual 

behavior as well as the management of each of the 

participants’ behavior in the process of communication, and 

organization of joint activity. 

These functions, implemented through communication, 

make up the whole integral unity, but at different stages of 

learning process have different significance. 

In the discourse of our research we considered the 

communion as a process of information transmission, 

reception and mutual exchange. Such an approach does not 

contradict the informational function of communication, 

which from the point of view of information theory means 

the process of communication and reveals its substantive 

content. 

Having analyzed the principles of information processes 

we can affirm that certain characteristics of communication 

become of fundamental importance. Communicative 

processes differ from the ordinary processes of information 

exchange by the fact that the original information in the 

process of communication is merely transmitted from its 

source to recipient and back. It is being modified, 

transformed and reproduced at a new level. The main task of 

information exchange in communication is to develop a 

common content, a unified point of view and agreement 
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concerning various aspects in the situation of 

communication. 

An absolute comprehension and the ability to interpret 

the transmitted information play a particular role in the 

communicative situation. Since we define communication as 

a process of transmission and perception of certain 

meanings, we distinguish two main aspects of this process – 

objective, or semantic, and interpretive. The latter is closely 

connected with new meaning of the original information, 

obtained in the process of information transmission provided 

by the participants of the information exchange.  

Another characteristic that turns out to be essential in the 

process of creation of productive psychological environment 

in foreign learning acquisition is a personal sociometric 

status and its role in the creation of interpersonal relations 

within a group of learners. It embodies a generalized 

indicator of students’ attitude towards each other in the 

sphere of emotions, values, evaluations and defines the 

personal intent to interact with co-participants of educational 

process of foreign language learning. 

In addition to sociometric status, the reciprocity of 

relations plays the role of the determinant that denotes a 

quantity of mutual choices in communion situations. The 

discrepancy of personal choices often leads to the reduction 

of the effectiveness of the communicative process 

productivity and thus makes it more difficult to reach the 

goal of educational process. There were determined that 

such notions as reciprocity and sociometric status are 

interdependent. The higher is the individual’s emotional 

status, the more often he is chosen to be a partner in the 

situation of communication. On one hand the reciprocity of 

choice is an indicator of the individual’s emotional comfort 

in a group, on the other hand – an indicator of whole group 

cohesion, which reflects in its turn emotional satisfaction as 

well as degree of relationships development in a group of 

learners. A teacher as a master of a group should pay a 

particular attention to the students, referred to so-called 

“leaders” and “outsiders”. While leaders can easily bear the 

major portion of communicative activity showing high 

results in language learning acquisition, the outsiders’ 

activity and success can gradually reduce. The latter as a rule 

try to avoid taking part in the communicative process in case 

when the number of the participants is more than two.  Their 

major activity is passive listening without a slightest attempt 

to actively communicate by means of foreign language 

despite the fact that they have already possessed a certain 

amount of linguistic and communicative skills. Such a factor 

must be taken into account in the practice of teaching in 

general as well as in the practice of foreign language 

teaching in particular. 

To provide the most sufficient and productive 

environment for language learning, in addition to mentioned 

above factors, the following characteristics should be paid 

attention to: the dependence of the individual’s emotional 

status from his age, appearance and progress in learning, 

student’s intellect, peculiarities of temperament 

(extraversion, neuroticism, sociability), perceptual and 

reflexive abilities, social settings, specifics of a particular 

activity as well as the ability of a student to self-

development within a group. 

Conclusion. Having analyzed the data, obtained in the 

result of our research we came to the following conclusion.  

Language as a sign system has a multi-leveled structure that 

determines the necessity to master it gradually, from the 

elementary to advanced levels of its organization. This process 

can be effective in case when it is carried out in accordance 

with the principles of the individual’s adaptive activity, which 

are determined by certain psychological and mental processes. 

The enhancement of each level of a language sign system is 

organized due to the identical consistent pattern. It is based on 

the generalization of the concepts and terms used. The 

variability of their use by each individual has its limits, which 

leads to the proceeding complication of the particular 

assimilated level of the language sign system. To provide the 

effective language acquisition there were determined the 

following requirements: to form student groups composed of 

8-10 students, whose basic level of language proficiency does 

not exceed 10% paying particular attention to individual 

psychological characteristics of learners. A feeling of success 

and self-competence in the process of communication by 

means of foreign language increases students’ self-confidence 

and pushes them towards reaching new goals in language 

acquisition. Following the principles of the optimal algorithm 

of foreign language learning, which is based on such stone 

corners as the amount of new information taught, the quantity 

of material repetition, the degree of linguistic information 

complexity and the individual’s level of learning, a teacher 

can help students to cope with unfamiliar and controversial 

situations in the process of education, to facilitate the 

acquisition, storage, retrieval and use of linguistic information 

as well as create a psychologically comfortable situation of 

communication at his lessons. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ СПІЛКУВАННЯ 

Вивчення та засвоєння мови є багатогранним та багаторівневим процесом. Він зумовлений рядом факторів, що 

визначають його успішність. Серед них визначними є психологічні умови створення найбільш сприятливого 

середовища навчання, формування груп студентів, добір матеріалу, його складність та визначення швидкості його 

засвоєння, шляхи реалізації засвоєних знань в процесі спілкування та інші. В статті визначено загальні психологічні 

принципи засвоєння іноземної мови як знакової системи та обґрунтовано фактори, які сприяють ефективному 

когнітивному та особистісному розвитку людини в процесі засвоєння іноземної мови через спілкування. 

Ключові слова: засвоєння іноземної мови, ефективність вивчення мови, комунікація, мова як знакова система, 

розвиток когнітивних та особистих якостей, спілкування. 
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Постановка проблеми. Кожна професійна 

діяльність, якою б привабливою і бажаною для людини 

вона не була, як би не відповідала її талантам і 

здібностям, через відносно тривалий час заняття нею 

приводить до розвитку в професіонала певних 

негативних наслідків – професійних деформацій – серед 

яких найбільш поширеним вже кілька десятиліть є 

професійне вигорання.  

Вигорання, на нашу думку, є тристоронньою 

проблемою: для самого вигоряючого спеціаліста, який 

відчуває себе душевно спустошеним і нездатним 

виконувати професійні обов’язки на потрібному рівні; 

для тих, з ким він спілкується у процесі своєї 

професійної діяльності – від співробітників і клієнтів, з 

якими він працює і кому прагне допомогти, до 

начальників і керівників організації; для самої 

професійної діяльності: її якості, результативності, 

ефективності й успішності. 

Аналіз досліджень і публікацій. З часу відкриття 

вигорання та включення його у психологію з’явилося 

дуже багато наукових публікацій, що розглядали різні 

аспекти даного феномену. Зокрема, до аналізу вигорання 

зверталися: Г. Фрейденбергер, К. Маслач, С. Джексон, 

В.О. Орел, В.В. Бойко, П.І. Сидоров, Т.І. Ронгінська, 

М.С. Міщенко, Н.Є. Водоп’янова, В.М. Носенко, 

А.В. Костюк, Т.А. Ткачук та ін. Вченими ґрунтовно 

проаналізована проблема вигорання, його симптоми, 

етапи розвитку цього процесу, його основні причини та 

фактори; виявлено, що вигорання стосується не лише 

«допомагаючих» професій. Проте, за висловом 

К. Маслач, тлумачення поняття вигорання є 

суб’єктивним: кожен дослідник розуміє його по-своєму. 

Можливо, саме тому цілісне і систематизоване уявлення 

про даний феномен у науці досі відсутнє, що й зумовлює 

необхідність його подальшого дослідження.  

Мета статті – теоретично проаналізувати феномен 

емоційного вигорання, історію його вивчення, й 

емпірично дослідити його прояви у студентів – 

представників суб’єкт-суб’єктних професій. 

Виклад основного матеріалу. Першим синдром 

вигорання (burnout) описав Г. Фрейденбергер, 

спостерігаючи за колегами, які переживали поступово 

наростаючий стан емоційного виснаження, втрату 

робочої мотивації та бажання працювати. Проте, 

найбільш ґрунтовний аналіз даного феномену належить 

К. Маслач, яка визначила його як цілісний 

багатофакторний синдром, складовим якого є: емоційне 

виснаження, яке є центральним критерієм процесу виго-

рання, що відображає його стресогенне походження і 

проявляється у дистанціюванні людини (емоційному та 

когнітивному) від її роботи; деперсоналізація як спроба 

відокремитися від необхідності професійно допомагати 

людям, активно ігноруючи їх проблеми, розвиваючи 

цинічне ставлення до них; редукція персональних 

досягнень, що проявляється як неефективність у роботі: 

«важко помічати сенс від досягнень, якщо переживаєш 

виснаження чи коли допомагаєш людям, до яких 

байдуже ставишся» [1, с.403], з іншого боку, – третя 

складова вигорання, згідно К.Маслач, не завжди є 

наслідком прояву двох перших: вона може розвиватися і 

паралельно з ними. 

Аналіз феномену емоційного вигорання має вже 

досить тривалу історію. На першому етапі дослідження 

вигорання ставилася мета визначити це поняття, 

виокремити його серед інших, описати і показати його 

типовість (звичність) для «допомагаючих» професій, 

метою яких є «надання допомоги і обслуговування 

людей», які цього потребують, через що ці професії 

можуть стати емоційними та міжперсональними 

стресорами [1, с.399].   

З 1980-х рр. вивчення вигорання перейшло до 

системних емпіричних досліджень на основі різних 

методик, що дозволяють оцінити його ступінь. У той же 

час зміцнювалася наукова база вигорання, у тому числі й 

Стаття пов’язана з дослідженням проблеми вигорання. Мета статті – теоретично проаналізувати 

феномен емоційного вигорання й емпірично дослідити його прояви у студентів – представників 

«допомагаючих» професій.  

У дослідженні використовувалися методики: Т. Лірі, опитувальники «Рівень суб’єктивного контролю», 

MBI (К. Маслач, С. Джексон); діагностики рівня емоційного вигорання В.В. Бойко; опитувальник 

самоставлення (В.В. Століна, Р.С. Пантілєєва) та FPI.  

Зроблений висновок, що майбутні психологи «вигорають» швидше за майбутніх медиків, проте 

необхідність працювати, навчаючись, приводить до ще більшого вигорання студентів-юристів. 

Ключові слова: вигорання, стрес, емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція професійних 

досягнень. 
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завдяки теоретичному та методологічному внеску 

психології праці та організаційної психології [1, с.401]. 

Наступне десятиліття пов’язане з появою нових 

напрямків дослідження вигорання, що поширилося на 

інші професійні сфери; поглибилося його розуміння, що 

привело до поєднання індивідуальних і ситуаційних 

факторів у тлумаченні причин вигорання [1, с.401]. У 

результаті основою розуміння процесу вигорання стала 

модель відповідної професійної зайнятості, що 

враховувала як ситуаційний та організаційний контекст 

роботи, так і розуміння професіонала як людини зі 

своїми психологічними властивостями та особливостями 

реагування на стрес. 

Крім того, вигорання стали розуміти як руйнування 

позитивного стану думки: взаємозв’язку людини та 

професії. Тобто вигорання починалося з ослаблення 

цього взаємозв’язку, коли «енергійність (сила) 
перетворюється на виснаження, включеність (відданість) – 

на цинізм, а спроможність, уміння – на неефективність. 

Тоді як взаємодія (включеність людини в професію, 

зв'язок із нею) характеризується енергійністю, 

залученістю (участю) і ефективністю (зацікавленістю) на 

противагу вигоранню» [2, с.215]. Таке розуміння 

процесу вигорання, власне, пов’язане з появою 

позитивної психології: вигорання є негативним полюсом 

благополуччя працівника, тоді як зацікавленість 

роботою – позитивним полюсом. 

На початку ХХІ ст. науковці намагалися розширити 

розуміння феномену вигорання до розгляду його 

позитивної протилежності, яка називається включеністю 

(залученістю, взаємодією). Ними було погоджено, що 

взаємодія з роботою (єднання з нею) представляє собою 

продуктивний стан, орієнтований на реалізацію 

особистості в межах професійної сфери. Зокрема, 

з’явилася теорія, що визначила включеність у діяльність 

як постійний позитивний емоційний стан, який 

характеризується трьома складовими: силою, відданістю 

(здатністю присвятити себе певній діяльності) та 

залученістю (слідуванням за покликанням) [3].  

Підсумком розгляду історії розвитку дослідження 

вигорання може бути виділення А. Ленгле підходів до 

пояснення феномену вигорання, існуючих у науці: 

1) індивідуально-психологічного, що акцентує увагу на 

невідповідності вимог професії очікуванням і здібностям 

людини; 2) соціально-психологічного, де причину 

вигорання шукають у специфіці самої діяльності, її 

надмірних навантаженнях на психіку; 3) організаційно-

психологічного, що пояснює причину вигорання 

проблемами особистості, що виникають у структурі 

організації [4, с.4]. 

Після К. Маслач, на нашу думку, найбільш ґрунтовне 

визначення вигорання належить П.І. Сидорову: синдром 

емоційного вигорання – це процес поступової втрати 

емоційної, розумової та фізичної енергії, що 

проявляється в симптомах емоційного та розумового 

виснаження, фізичної втоми, особистої відстороненості 

та зниження задоволення виконанням роботи. Вчений 

тлумачить вигорання як «вироблений особистістю 

механізм психологічного захисту в формі повного чи 

часткового виключення емоцій у відповідь на 

психотравмуючий вплив» [5, с.68]. Причиною розвитку 

та ключовим компонентом вигорання він вважає 

невідповідність між особистістю та вимогами, які 

професійна діяльність ставить до неї. 

П. Сидоров виділяє п’ять основних груп симптомів 

вигорання: фізичні (стосуються самопочуття та стану 

здоров’я людини); емоційні (від браку емоцій – до 

переваги негативних переживань і збільшення 

деперсоналізації); поведінкові (від втоми – до зниження 

навантаження і нещасних випадків); інтелектуальний 

стан (відсутність інтересу до нового в роботі, формальне 

її виконання); соціальні (низька соціальна активність, 

відчуття ізоляції, нерозуміння та відсутність підтримки), 

стверджуючи, що діагностувати вигорання можна лише 

у випадку прояву «всіх цих симптомів» [5]. 

Оскільки вигорання – відносно тривалий процес, 

закономірними стали спроби науковців виявити етапи 

розвитку цього феномену. Зокрема, Г. Фрейденбергер на 

початку своїх досліджень вирізняв лише дві стадії 

вигорання: ранню, коли почуття ще збережені, та 

наступну, що характеризується повною відсутністю 

емоцій. Пізніше він збільшив кількість стадій вигорання, 

«розтягнувши» на них опис симптомів процесу від 

надмірного бажання проявити себе – до появи феноменів 

відступу, внутрішньої «здачі», деперсоналізації, 

внутрішньої порожнечі аж до повного психофізичного 

виснаження [4, с.4]. 

К. Маслач видіяє чотири стадії вигорання, які 

характеризують: 1) ідеалізм і надмірні вимоги до себе; 

2) емоційне та психічне виснаження; 3) дегуманізація як 

спосіб захисту; 4) синдром огиди (до себе – інших – до 

всього). Усе це, на думку вченої, врешті приводить до 

краху (звільнення чи хвороби) [4, с.4]. 

К.Чернісс, розуміючи вигорання як негативні зміни у 

поведінці професіонала у відповідь на використання 

неадекватних стресовому характеру виконуваної роботи 

копінгів, пропонує розуміння вигорання як процесу, що 

складається з 3-х стадій: перша – характеризується 

дисбалансом між вимогами професії та можливостями 

людини, що спричинює стресовий стан; на другій у 

працівника виникає короткочасне емоційне напруження, 

втома та виснаження; третя – проявляється через зміни 

мотиваційної сфери та поведінки професіонала, де 

ведучим симптомом є бездушне ставлення до пацієнтів 

[6, с.37], – тоді як М. Буріш виділяє вже шість фаз 

процесу вигорання: попереджувальну (що завершується 

перевтомою внаслідок надмірної включеності в роботу), 

зниження рівня власної участі в роботі, емоційних 

реакцій, деструктивної поведінки, психосоматичних 

реакцій і фазу розчарування (безглуздості існування) [6, 

с.37-38]. На нашу думку, при переживанні вигорання 

послідовність цих шести фаз може порушуватися, крім 

того, фаза розчарування може настати набагато раніше і 

проявлятися вже як мінімізація власної участі людини в 

робочому процесі. 

У проведеному нами дослідженні використовувалися 

такі методики: діагностики міжособистісних стосунків 
(Т. Лірі); діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК) 

Дж. Роттера (адаптація Є.Ф. Бажина, С.А. Голинкіної, 

А.М. Еткінда); опитувальник на вигорання (MBI) 

(К.Маслач, С.Джексон; адаптований Н.Є.Водоп'яновою); 

діагностики рівня емоційного вигорання В.В. Бойко; 
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опитувальник самоставлення (В.В.Століна, Р.С.Пантілєєва); 

Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI). 

Вибірку склали 75 студентів 4-5 курсів Чернівецького 

медичного університету, Чернівецького національного 

університету та Буковинського університету відповідно: 

по 25 майбутніх медиків (вибірка М), психологів 

(вибірка П) і юристів (вибірка Ю). 

Зазначимо: за методикою МВІ, найменше вигорають 

медики, де тільки показник деперсоналізації на 

високому рівні проявляється досить суттєво – у 44 % 

вибірки; дещо більше вигорають юристи, у багатьох з 

них на високому рівні проявляються два симптоми 

вигорання: деперсоналізація та редукція професійних 

обов’язків – 28 % та 60 %; найскладніша ситуація у 

майбутніх психологів: виснаження більшість з них 

почувають в середньому  –  60 % вибірки, решту 

симптомів – багато з них переживають на високому рівні 

(44 % та 72 % вибірки відповідно).  

Застосувавши кореляційний аналіз результатів 

дослідження, ми виявили значну кількість статистично 

значимих кореляційних зв’язків між показниками різних 

методик, серед яких зосередимося на зв’язках методик 

К.Маслач і В.В. Бойка з іншими методиками. 

Отже, виявлені такі статистично значимі кореляційні 

зв’язки (при р ≤ 0, 05): 

 між емоційним виснаженням (методика К.Маслач) і 
залежним (r = 0,32), доброзичливим (r = 0,38), альтруїстич-
ними типами ставлення (r = 0,32), депресивністю (r = 0,32), 

врівноваженістю (r = – 0,24), сором’язливістю (r = 0,30), 

відкритістю (r = 0,24), екстравертованістю (r = –0,27), 

самозвинуваченням (r = 0,23); 
 деперсоналізацією і агресивним (r = –0,28), підозрілим 

(r = –0,24) типами ставлення, врівноваженістю (r = –0,35), 

маскулінністю (r = –27), інтернальністю у виробничих 

стосунках (r = –0,24); 

 редукцією особистих досягнень і невротичністю      

(r = –0,44), депресивністю (r = –0,41), товариськістю       

(r = 0,34), сором’язливістю (r = –0,42), само інтересом       

(r = –0,24), загальною інтернальністю (r = 0,32), 

інтернальністю у досягненнях (r = 0,24) і виробничих 

відносинах (r = 0,27); 

 симптомом напруги (методика В.В. Бойко) та 

невротичністю (r = 0,34), спонтанною агресивністю 

(r = 0,37), депресивністю (r = 0,40), дратівливістю 

(r = 0,37), сором’язливістю (r = 0,25), самоприйняттям 

(r = 0,25), інтернальністю загальною (r = –0,38) і в 

досягненнях (r = –0,33);  

 симптомом резистенції і доброзичливим типом 

ставлення (r = 0,28), невротичністю (r = 0,37), 

депресивністю (r = 0,37), товариськістю (r = –0,29), 

сором’язливістю (r = 0,28), екстравертованістю (r = –0,25), 

самоінтересом (r = 0,24), інтернальністю загальною 

(r = –0,36), у досягненнях (r = –0,41), сімейних стосунках 

(r = –0,32); 

 фазою виснаження і егоїстичним (r = 0,24), 

підпорядкованим (r = 0,26), доброзичливим (r = 0,33), 
альтруїстичним (r = 0,35) типами ставлення, невротичністю 

(r = 0,28), депресивінстю (r = 0,39), само інтересом     

(r = –0,30), інтернальністю загальною (r = –0,43) та в 

досягненнях (r = –0,38); 

 емоційним вигоранням в цілому (за В.В. Бойко) та 

доброзичливим (r = 0,31), альтруїстичним (r = 0,24) 
типами ставлення, невротичністю (r = 0,39), депресивністю 

(r = 0,46), дратівливістю (r = 0,23), сором’язливістю 

(r = 0,27), інтернальністю загальною (r = –0,46), у 

досягненнях (r = –0,44), сімейних (r = –0,28) і виробничих 

стосунках (r = –0,24); 

 отже, особистісні характеристики опитаних 

пов’язані з переживанням ними емоційного вигорання в 

цілому, його фаз і окремих симптомів.  

Порівняння результатів вибірок за методиками 

діагностики емоційного вигорання К. Маслач і 

В.В. Бойко за статистичним методом U-test Манна-Уїтні 

дозволило виявити окремі відмінності між вибірками: 

 за показником емоційного виснаження вибірки П і 

Ю переважають вибірку М (при рівні достовірності – р ≤ 

0,0001-0,0068 відповідно); 

 за показниками «збільшення сфери економії 

емоцій» та «емоційної відстороненості» вибірка Ю 

переважає вибірку М (при р ≤ 0,024 та р ≤ 0,014); 

 за показником «відчуття загнаності в клітку» 

вибірка П переважає вибірку М ((при р ≤ 0,0093); 

 за показниками вигорання «редукція професійних 
обов’язків», «емоційної відстороненості», «деперсоналізації», 

«наявності психосоматичних і вегетативних порушень» 

та фазою виснаження в цілому вибірка Ю переважає 

вибірку П (при р ≤ 0,01); 

 отже, можна зробити висновок, що майбутні 

психологи «вигорають» швидше за майбутніх медиків, 

проте необхідність працювати, навчаючись, приводить 

до ще більшого вигорання студентів-юристів. 

Висновки. Результати нашого дослідження дають 

можливість говорити про взаємозв’язок особистісних 

рис і поведінкових проявів з процесом емоційного 

вигорання людини та охарактеризувати «емоційно 

вигоряючого» майбутнього спеціаліста професії типу 

«людина – людина». Отже, швидше емоційно вигорає 

спеціаліст, який проявляє доброзичливість і 

альтруїстичне ставлення до інших, є частіше залежним і 

підпорядкованим, ніж авторитарним і агресивним; 

особистісними рисами якого є депресивність, 

невротичність (неврівноваженість, дратівливість, 

емоційна лабільність), сором’язливий, інтровертований, 

проте, з переважанням екстернального локусу контролю 

як загального, так і в досягненнях, міжособистісних, 

виробничих, сімейних стосунках; який проявляє 

самоінтерес і схильний до самозвинувачення. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в 

аналізі засобів профілактики та психологічної корекції 

емоційного вигорання студентів у період навчання. 
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THE PROBLEM OF EMOTIONAL BURNOUT OF STUDENTS –  

REPRESENTATIVES OF «HELPING» PROFESSIONS 

The article is related to the research of the problem of burnout. The purpose of the article is to theoretically analyze the 

phenomenon of emotional burnout and empirically investigate its manifestations among students – representatives of the 

«helping» professions.  

Such techniques: T. Liri, «Level of subjective control» and MBI (K. Maslach, S. Jackson) questionnaires; diagnostic of the 

level of emotional burnout V.V. Boyko; self-attitude questionnaire (V.V. Stolin, R.S. Pantileyev) and FPI, – were used in the 

research.  

It is concluded that future psychologists «get burned» faster than future doctors, but the need to work while studying leads 

to an even greater burnout of lawyer students. 
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Постановка проблеми. Професійна компетентність 

офіцера-прикордонника визначає ефективність його 

професійної діяльності та загалом надійність охорони 

державного кордону. Сьогодні на діяльності ДПСУ 

суттєво позначається необхідність посилення їх 

військово-спеціальних функцій, особливостями сучасної 

військово-політичної обстановки на сході України і 

адміністративній межі з АРК. Ці чинники обумовлюють 

необхідність організації належної підготовки майбутніх 

захисників кордону, розроблення методичної системи 

формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін. 

Проблема формування професійної компетентності 

фахівців є важливим напрямом наукових досліджень. 

Зокрема, учені О. Діденко [1], С. Мул [2], О. Ставицький 

[3], О. Торічний [4]. визначили загальні особливості 

професійної діяльності офіцера, трактуючи її як 

складний багатоплановий процес, пов’язаний із 

повсякденним і повсякчасним вирішенням завдань з 

охорони державного кордону. Ці дослідники також 

окреслили шляхи підвищенні якості загальновійськової 

та військово-спеціальної підготовки курсантів. Проте 
безпосередньо проблему розроблення методичної системи 

формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін на сьогодні не вирішено. 

Метою статті є висвітлення результатів 

експериментального дослідження методичної системи 

формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Професійна компетентність офіцера-прикордонника є 

інтегративною властивістю особистості, охоплює 

динамічну комбінацію знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних 

і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та 

визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність на 

найвищому рівні. Структуру професійної компетентності 

офіцера прикордонника можна представити як 
сукупність когнітивного (професійні знання), діяльнісного 

(професійні уміння та навички), ціннісно-мотиваційного 

(професійні ціннісні орієнтації і мотиви професійної 

діяльності) та професійно-особистісного (професійно 

важливі якості офіцера) компонентів. 

З урахуванням структури професійної компетентності 

офіцера прикордонника, а також вимог, які висуваються 

до вибору діагностичного апарату дослідження, 

критеріями сформованості зазначеної компетентності 
визначено когнітивний, діяльнісний, ціннісно-мотиваційний 

і професійно-особистісний. Когнітивний критерій 
дозволяє діагностувати рівень сформованості професійних 

знань, діяльнісний – професійних умінь і навичок. 
Показники ціннісно-мотиваційного критерію допомагають 

отримати кількісні та якісні параметри щодо 

сформованості професійних ціннісних орієнтацій і 

мотивів професійної діяльності. Професійно-особистісний 

критерій необхідний для з’ясування сформованості 

професійно важливих якостей офіцера прикордонного 

У статті окреслено результати експериментального дослідження методичної системи формування 

професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних 

дисциплін. Охарактеризовано основні напрями впровадження елементів методичної системи формування 

професійної компетентності у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін, зокрема щодо 

підсистеми мети і завдань, підсистеми методів навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистеми 

діяльності науково-педагогічного складу ВВНЗ, підсистеми форм організації навчання курсантів 

військово-спеціальних дисциплін, підсистеми змісту навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистеми 

корекції змісту навчання військово-спеціальних дисциплін, а також інших підсистем. 

Ключові слова: офіцер-прикордонник, професійна компетентність, методична система, підсистема 

методів навчання, військово-спеціальні дисципліни, методичні рекомендації. 
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відомства. Використання цього діагностичного апарату 

дозволяє здійснювати об’єктивний аналіз стану 

сформованості професійної компетентності курсантів – 

майбутніх офіцерів ДПСУ. Зазначений діагностичний 

апарат дозволив визначити стан сформованості 

професійної компетентності в учасників експерименту. 

Відповідно до завдань дослідження було організовано 
педагогічний експеримент. При організації експерименталь-

ної роботи було визначено склад учасників експерименту, 

ознайомлено їх із завданнями експерименту. У різних 

видах дослідження взяли участь 236 курсантів 

Національної академії Державної прикордонної служби 

ім. Б. Хмельницького та 44 представники науково-

педагогічного складу. Формувальний етап педагогічного 

експерименту тривав з вересня 2013 до травня 

2017 року. Його було організовано на базі чотирьох 

факультетів НАДПСУ. 

З урахуванням того, що цільовий компонент є 

основоположним вектором формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у 

процесі навчання військово-спеціальних дисциплін, під 

час організації експериментальної роботи було 

визначено цілі навчання цих дисциплін відповідно до 

вимог, викладених в освітніх документах, зокрема в 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці, Наказу 

адміністрації Державної прикордонної служби України 

№ 770 від 28.09.2012  «Про затвердження Переліку 

посад військовослужбовців Державної прикордонної 

служби України, що підлягають заміщенню особами 

офіцерського складу, та граничних військових звань за 

цими посадами» та ін. 

Цілі також відображали предмет навчальної 

діяльності офіцера-прикордонника, зміст навчального 

матеріалу, елементи навчальної діяльності курсантів та 

елементів процесу досягнення мети при формуванні 

особистісного досвіду курсантів та їх професійно 

значущих якостей. Зокрема, на першому курсі ми 

здійснювали підготовку молодшого інспектора 
прикордонної служби – молодшого прикордонного наряду, 

на 2-му курсі навчання – інспектора прикордонної 

служби (старшого прикордонного наряду). на 3-му курсі 

навчання організовано підготовку начальника відділення 

інспекторів прикордонної служби (старшого зміни 
прикордонних нарядів), на 4-ому курсі навчання – завершено 

підготовку курсантів до виконання функцій начальника 

відділу прикордонної служби ІІІ та ІV категорії.  

З’ясування цілей дало можливість належним чином 

визначити зміст, методи, засоби і форми навчання 

військово-спеціальних дисциплін, проконтролювати 

результати навчання офіцерів-прикордонників, що 

повинні відповідати вимогам нормативних документів. 

На основі цілей навчання далі було розроблено зміст 

військово-спеціальних дисциплін і технології їх 

освоєння. Зокрема, в підсистемі методів навчання 

військово-спеціальних дисциплін для забезпечення 

орієнтації на досягнення конкретних цілей навчання на 

основі взаємодії між викладачами і курсантами, а також 

підвищення мотивації майбутніх офіцерів і розуміння 

ними цінності навчання ми залучали їх до вибору 

методів навчання. 

В експериментальному дослідженні для побудови 

процесу викладання-навчання саме навколо курсантів, 

їхніх знань, ставлення, навичок і досвіду, широко 

використовувались методи навчання, орієнтовані на 

курсантів, методи навчання, орієнтовані на викладача, а 

також інтерактивні методи навчання, орієнтовані на 

курсанта й викладача. Зокрема, серед методів навчання, 

орієнтованих на курсанта, важливе значення мала робота 

в невеликій групі, коли вони мали можливість 

взаємодіяти один з одним. Курсанти також виконували 

проектну роботу в невеликих групах. Наприклад, при 

вивченні з навчальної дисципліни «Тактика прикордонної 

служби (управління прикордонним підрозділом)» таким 

продуктом, що його курсанти повинні були отримати в 
результаті проектної роботи, були рішення та рекомендації 

щодо взаємодії та всебічного забезпечення оперативно-

службової діяльності відділу прикордонної служби.  

У підсистемі результатів формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників ми 

намагалися відійти від принципу активного (найчастіше 

командного) і одностороннього педагогічного впливу. 

Для формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників ми орієнтувалися на принцип 

спільної ціннісної діяльності, що передбачає створення 

відповідних педагогічних ситуацій розвитку. При цьому 

курсанти були не тільки об’єктом зовнішніх впливів, але 

й суб’єктами освітніх змін, співучасниками педагогічного 

процесу.  

Важливе значення мав розвиток індивідуальної 

відповідальності курсантів не зі страху наслідків, а через 

бажання і готовність не допустити негативних наслідків. 

Ми звертали увагу на розвиток внутрішньої 

відповідальності за результати навчальної діяльності, що 

пов’язана з почуттям обов’язку, саморегуляцією власних 

дій та професійною спрямованістю курсанта. У такому 

випадку відповідальність перетворювала зовнішній 

обов’язок у внутрішню потребу, що супроводжується 

переходом зовнішнього контролю до самоконтролю 

особистості. На перше місце виступав не контроль, а 

самоконтроль: ступінь досягнення поставлених цілей з 

вивчення військово-спеціальних дисциплін контролювали 

не так викладачі, як самі курсанти. 

У свою чергу в підсистемі діяльності науково-

педагогічного складу ВВНЗ ми особливу увагу звертали 

на створення сприятливих умов для врахування і 

розвитку індивідуальних якостей курсанта, його 

внутрішнього потенціалу, для реалізації потенційних 

можливостей майбутніх захисників кордону. Йдеться 

про організацію навчального процесу, що передбачає 

вибір способів, прийомів, темпу навчання курсантів, 

ураховує їх індивідуальні відмінності, рівень розвитку 

здібностей до навчання. Варіативний підхід у навчанні 

передбачав насамперед різноманіття, рівневість, 

диференційованість вправ і завдань.  

У підсистемі змісту навчання військово-спеціальних 

дисциплін при визначенні змісту навчання ми 

враховували мету та результати навчання, зокрема ті 

характеристики, що їх повинен мати офіцер-

прикордонник після завершення навчання. На основі 

концепції В. Ледньова [5] щодо змісту професійної 

підготовки, який слід формувати на основі двох 

факторів, зокрема структури об’єкта вивчення діяльності 
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та структури діяльності, ми врахували структуру 

професійної діяльності офіцера-прикордонника та ті 

професійні вміння та якості, які необхідні для успішної 

професійної діяльності. Усі військово-спеціальні 
дисципліни ми структурували відповідно до послідовності 

(основних етапів) професійної діяльності офіцера-

прикордонника: від молодшого прикордонного наряду, 

командира відділення механізованого взводу, інспектора 

прикордонної служби (старшого прикордонного наряду), 

командира механізованого взводу, начальника 

відділення інспекторів прикордонної служби (старшого 

зміни прикордонних нарядів), командира роти до 

начальника відділу прикордонної служби ІІІ та ІV 

категорії, командира батальйону. Системотвірним 

елементом при визначенні складу і структури 

навчального предмета була сфера охорони державного 

кордону як об’єкт вивчення. При підготовці офіцерів-

прикордонників з курсу в курс зміст зазначених 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

ми суттєво розширювали у зв’язку зі зміною діапазону 

діяльності та розширенням об’єкта вивчення. 

Щодо підсистеми форм організації навчання 

курсантів військово-спеціальних дисциплін слід 

зазначити, що для формування у курсантів професійної 

компетентності важливе значення мали різні форми 

занять із військово-спеціальних дисциплін. Для 

забезпечення професійної спрямованості у викладанні 

військово-спеціальних дисциплін ми впроваджували в 

групові та практичні заняття елементи рольових ігор, 

комплексних практичних і контрольно-перевірочних 

занять. Зокрема, ми це робили на групових заняттях, 

коли курсанти більш детально вивчали теоретичні 

питання, особливості використання, експлуатації та 

ремонту озброєння, військової техніки тощо, а також під 

час практичних занять, коли курсанти виконували різної 

складності завдання.  

В усіх цих випадках ми використовували елементи 

рольових ігор, що дозволяло моделювати (досліджувати) 

нові умови оперативно-службової діяльності, шукати 

нові способи виконання оперативно-службових завдань. 

Зокрема, використання елементів ділової гри дозволяло 

відпрацьовувати комплекс питань оперативної 

підготовки та готовності курсантів до виконання завдань 

за призначенням, підготовки і ведення оперативно-

службових дій, управління органами (підрозділами). 

Далі у підсистемі корекції змісту навчання військово-

спеціальних дисциплін ми звертали увагу на забезпечення 

науково обґрунтованого відбору і конструювання змісту 

підготовки на засадах моніторингу навчальних 

досягнень та експертної оцінки чинників, що впливають 

на зміст освіти та визначають пріоритети у підготовці 

офіцерів ДПСУ. Зокрема, при виборі змісту військово-

спеціальних дисциплін, його структурування, побудові 

нових між- і внутрішньопредметних зв’язків, розробці 

завдань для аудиторної та самостійної роботи ми 

враховували поточні та перспективні потреби держави 

та ДПСУ, положення стратегії розвитку освіти, 

державної стратегії розвитку ДПСУ, форм ведення 

бойових дій, озброєння, техніки. Коригування змісту 

щодо оптимізації навчального процесу з точки зору 

ефективного формування в навчальному закладі 

професійної компетентності офіцера-прикордонника ми 

також здійснювали на основі аналізу поточної 

успішності курсантів, підсумків екзаменаційних сесій, а 

також відгуків щодо роботи молодих фахівців у відділах 

охорони кордону. Це дозволило виявити типові 

труднощі та причини неуспішності курсантів щодо 

засвоєння того чи іншого матеріалу військово-

спеціальних дисциплін та виправити їх. 

У підсистемі діяльності курсанта важливого значення 

ми надавали забезпеченню моніторингу якості 

навчальної діяльності курсантів, звертаючи увагу на всі 

її складові, зокрема мотиваційний, операційний, 

інформаційний та регуляторний компоненти. Зокрема, 

для підвищення мотиваційної складової професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників ми 

звертали увагу на вироблення єдиної структури цілей 

навчальної діяльності. Для цього викладачі намагалися 

систематично формулювати цілі навчання, спрямовували 

діяльність курсантів на їх досягнення, насамперед 

звертали увагу на мотивацію на кожному етапі навчання, 

виокремлюючи вступну, поточну і заключну мотивацію. 

Так, наприклад, вступну мотивацію викладачі здійснювали у 

формі бесіди, показу, демонстрації того чи іншого 

предмета або явища військово-спеціальної сфери. 

Поточна мотивація допомагала налагодити оптимальне 

педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяла 

формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності 

та підтримувала цей інтерес на всіх етапах навчання. Цю 

мотивацію викладачі використовували для підтримки 

постійного інтересу до навчальної діяльності під час 
бесід, лекцій, розповідей та виконання практичних завдань.  

У підсистемі контролю результатів формування 

професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін ми звертали увагу на потенціал 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНЗ 

ДПСУ. Зокрема, ми враховували необхідність 

моніторингу і періодичного перегляду робочих програм 

військово-спеціальних дисциплін відповідно до 

очікуваних навчальних результатів, вимог до різних 

форм навчання, важливість моніторингу успішності та 

досягнень курсантів, участь курсантів у діяльності із 

забезпечення якості. Важливе значення мав також збір 

інформації про потенціал абітурієнтів відповідно до 

державних вимог акредитації програм підготовки 

фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

(бакалавр, спеціаліст, магістр) та ВНЗ загалом. Зокрема, 

для визначення якісного потенціалу майбутніх офіцерів-

прикордонників ми враховували статистичні дані, їх 

академічну звітність, результати навчальних досягнень 

курсантів на різних етапах навчання тощо. 

У системі внутрішнього забезпечення якості освіти в 

академії важливе значення мало також формування 

етосу, що не сприймає академічної нечесності. Викладачі 

роз’яснювали курсантам сутність поняття «академічна 

нечесність», а також таких ганебних явищ, як фабрикація 

та фальсифікація даних, хабарництво в академічній 

сфері, академічний саботаж, професорська нечесність, 

академічне шахрайство, плагіат та ін. Наприклад, з 

курсантами було проведено бесіди на такі теми: «Шість 
фундаментальних цінностей», «Академічна доброчесність», 
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«Академічний етос у демократичному суспільстві», 

«Протидія академічній недоброчесності», «Підказка 

товаришеві – допомога чи нечесний вчинок?» та ін. 

Щодо підсистеми засобів формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників слід 

зазначити, що в експериментальній роботі для 

формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників ми використовували різні 

категорії засобів навчання, зокрема підручники, опорні 

конспекти, прості візуальні засоби (моделі, діаграми, 

графіки, карти), механічні візуальні засоби, аудіальні, 

аудіовізуальні та мультимедійні засоби. 

Важливе значення з огляду на обмеженість у вільному 

доступі матеріалів з військово-спеціальних дисциплін для 

формування професійної компетентності курсантів мали 

підручники та навчальні посібники, матеріал з яких ми 

поширювали як роздатковий. Ми розробили матеріали 

для підручників та навчальних посібників з навчальних 
дисциплін «Прикордонний контроль (Служба прикордонних 

нарядів в пунктах пропуску через державний кордон)», 

«Тактика прикордонної служби (Охорона державного 

кордону прикордонним підрозділом)», «Тактика 
прикордонної служби (Управління службою прикордонного 
підрозділу)» і «Тактика прикордонної служби (Управління 

прикордонним підрозділом»), що узгоджувались з 

програмою як щодо змісту, так і щодо структурної 

послідовності та містили наукові основи навчальної 

дисципліни. 

За результатами експериментальної роботи з’ясовано, 

що високий рівень професійної компетентності в 

експериментальній групі мають 31,67 % курсантів, що 

на 30,84 % більше, ніж до експерименту; середній – 

59,17 % (на 52,5 % більше, ніж до експерименту), 

низький  –  9,16 % (на 26,67 % менше, ніж до 

експерименту). На неприпустимому рівні немає жодного 

курсанта (до експерименту було 56,67%. У курсантів 

контрольної сформованість професійної компетентності 

є такою: високий рівень мають 25,0 % курсантів, що на 

24,14 % більше, ніж до експерименту, середній – 50,0 % 

(на 42,24 % більше, ніж до експерименту), низький – 

22,41 % (на 15,52 % менше, ніж до експерименту), 

неприпустимий – 2,59 % (на 50,86 % менше, ніж до 

експерименту). 

Висновки. Використання методичної системи в 

експериментальній роботі сприяло виведенню з 

рівноваги замкнутої системи освітнього процесу ВНЗ 

ДПСУ шляхом впливу на всі її підсистеми. Результати 

педагогічного експерименту дозволили визначити 

педагогічні резерви освітнього процесу щодо 

формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін. Йдеться про те, що доцільно: 

у підсистемі мети і завдань формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у 

процесі навчання військово-спеціальних дисциплін – 

визначити цілі навчання офіцера-прикордонника на 

основі діяльнісного підходу та моделі випускника ВВНЗ 

та результатів формування професійної компетентності 

майбутніх офіцерів-прикордонників;  

у підсистемі методів навчання військово-спеціальних 

дисциплін – використовувати комплекс методів навчання 

військово-спеціальних дисциплін, зокрема методів 

навчання, орієнтованих на викладача), та інтерактивних 

методів навчання, орієнтованих на курсанта й викладача; 

у підсистемі результатів формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників – 
забезпечувати розвиток внутрішньої форми відповідальності 

курсантів за результати навчальної діяльності та 

самостійності; 

у підсистемі діяльності науково-педагогічного складу 
ВВНЗ – з урахуванням індивідуальної своєрідності розвитку 

особистості курсантів з вимогами державного стандарту 

вищої освіти щодо сформованості їх професійної 

компетентності забезпечувати варіативність вибору 

змісту і форм діяльності з вивчення військово-

спеціальних дисциплін;  

у підсистемі змісту навчання військово-спеціальних 
дисциплін забезпечувати підготовку офіцера прикордонника 

до виконання посад від молодшого інспектора 
прикордонної служби до начальника відділу прикордонної 

служби визначати зміст професійної підготовки на 

основі двох факторів: структури об’єкта вивчення 

діяльності та структури діяльності; 

у підсистемі корекції змісту навчання військово-

спеціальних дисциплін  –  забезпечувати науково 

обґрунтованого відбір і конструювання змісту підготовки 
на засадах моніторингу навчальних досягнень та експертної 

оцінки чинників, що впливають на зміст освіти та 

визначають пріоритети у підготовці офіцерів ДПСУ; 

у підсистемі форм організації навчання курсантів 

військово-спеціальних дисциплін слід – забезпечувати 

професійну спрямованість у викладанні військово-

спеціальних дисциплін через впровадження в групові та 

практичні заняття елементів рольових ігор, комплексних 

практичних і контрольно-перевірочних занять; 

у підсистемі діяльності курсанта – організовувати 

моніторинг якості навчальної діяльності курсантів з 

урахуванням усіх її складових, зокрема мотиваційного, 
операційного, інформаційного та регуляторного компонентів; 

у підсистемі контролю результатів формування 
професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних 

дисциплін  –  впроваджувати систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти у ВНЗ ДПСУ, зокрема моніторинг 

робочих програм військово-спеціальних дисциплін; 

формування якісного контингенту майбутніх офіцерів; 

впроваджено систему оцінювання навчальних досягнень 

майбутніх офіцерів; забезпечено якість підготовки 

науково-педагогічного складу та необхідних ресурсів 

для організації освітнього процесу та підтримки 

здобувачів; упроваджено інформаційні системи для 
ефективного управління освітньою діяльністю; формування 

етосу, що не сприймає академічної нечесності; 

у підсистемі засобів формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників – 

розширювати складові різних категорій засобів 

навчання, та забезпечено випереджальний характер 

використання засобів викладання засобів навчання. 

Перспективами подальших наукових розвідок є 

визначення передумов розвитку професійної 

компетентності офіцерів-прикордонників у системі 

підвищення кваліфікації. 
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THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE METHODICAL SYSTEM 

FOR PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION TO FUTURE BORDER GUARD OFFICERS  

IN THE PROCESS OF STUDIYNG MILITARY SPECIAL DISCIPLINES 

The article presents the results of experimental research of the methodical system for professional competence formation to 

future border guard officers in the process of training in military special disciplines. The main directions of implementation 

the elements of the methodical system for professional competence formation into the process of training in military special 

disciplines are characterized, in particular regarding the subsystem of purpose and tasks, the subsystem of teaching methods 

on military special disciplines, the subsystem of the activity of scientific and pedagogical staff of the higher military 

educational establishment, subsystems of forms of training cadets in military special disciplines, subsystems of the content of 

training in military special disciplines, subsystems for correction of the content of training in military special disciplines, the 

subsystem of cadets activity, subsystems for monitoring the results of forming the professional competence to future border 

guard officers in the process of training in military special disciplines, subsystems for the formation of professional 

competence to future border guard officers, as well as subsystems of the results for the formation of professional competence 

to future border guard officers. 

Key words: border guard officers, professional competence, methodical system, subsystem of teaching methods, military 

special disciplines, methodical recommendations. 
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http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/172646/source:default
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Постановка проблеми. У наш час пріоритетного 
значення набуває освіта, від якої залежить рівень 

підготовки молодого покоління в умовах інтеграції 

України у світовий інформаційний, економічний, 

культурний простір. Навчання української мови як 

іноземної належить до актуальних, практично 

необхідних і важливих питань. Оволодіння українською 

мовою іноземними громадянами є нагальною потребою 

в Україні.  

Прагнення України інтегруватися у світову спільноту 

робить її більш відкритою для політичних, економічних 

та культурних взаємин з різними країнами світу. З 

метою прискорення процесів адаптації вітчизняної 

науки і культури до глобальних економічних і 

соціальних моделей, наша держава делегує своїх 

фахівців до кращих світових навчальних закладів. 

У той же час і Україна приймає у себе іноземних 

громадян з аналогічною метою, частина яких це – 

студенти вищих навчальних закладів. Так, нині 

відповідно до міжнародних угод про співробітництво в 

галузі освіти, близько 50 тисяч іноземних студентів 

навчаються у понад 220 вищих закладах освіти України. 

Найбільшим попитом користуються серед іноземних 

студентів такі спеціальності, як: психологія, соціологія, 

міжнародні відносини, журналістика, філологія, 

генетика, медицина, кібернетика.  

Сталий і доволі високий попит на українську вищу 

освіту останніми роками забезпечується не тільки 

міжнародно визнаним науково-педагогічним 

потенціалом наших вищих навчальних закладів, але і 

значним покращенням соціально-побутових умов для 

студентів провідних університетів України. 

Процес адаптації вищої освіти України до вимог 

Болонського процесу дозволяє вітчизняним вищим 

навчальним закладам стрімко наближатися до 

європейських освітніх стандартів. І, як наслідок, 

отримати в Україні якісну вищу освіту. Зростання 

кількості іноземних студентів, які навчаються в нашій 

країні, це не лише підвищення іміджу держави у світі, а і 

суттєві інвестиції в економіку України, в першу чергу в 

освіту і науку. 

Мета статті – проаналізувати досвід, набутий 

кафедрою професійної освіти у сфері технологій та 

дизайну Київського національного університету 

технологій та дизайну при викладанні пропедевтичного 

курсу української мови як іноземної. 
Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою 

для навчання іноземних громадян в українських 

закладах вищої освіти є відповідний рівень володіння 

ними українською мовою. Набуття іноземцями 

достатнього рівня володіння ними українською мовою 

забезпечується на підготовчих відділеннях вищих 

закладів освіти. Проблемі підвищення рівня та якості 

підготовки іноземних студентів до вступу у вітчизняні 

заклади вищої освіти останні роки приділялася значна 

увага Міністерства освіти і науки України і Державної 

акредитаційної комісії. 

Весь навчальний процес на підготовчому відділенні 

має бути направлений на забезпечення повної адаптації 

іноземних студентів до нових етнокультурних і 

лінгвістичних ситуацій, які можуть виникати в процесі 

вивчення іноземцями профільних дисциплін. Тільки 

достатній ступінь володіння українською мовою 

дозволить іноземному студенту в повній мірі засвоїти 

програми фахових дисциплін. Розроблені програми 

науково продумані й обґрунтовані, передбачають не 

лише підвищення рівня володіння державною мовою, 

методикою викладання, а й популяризацію української 

культури, українських традицій, що спонукає до 

розвитку патріотичних почуттів, формування цілісної 

духовної особистості. Для ефективного вивчення мови 
програмою курсів передбачено використання лінгафонного 

кабінету, підручників з української мови кращих 

філологів України, початковий фонетичний курс 

української мови, який складається з підручника, 

аудіокасет, компакт-дисків, використання дидактичних 

матеріалів, першоджерел: твори відомих українських 

письменників, матеріали з історії України, української 

культури, газетні та журнальні публікації. Під час 

проведення курсів були організовані навчальні екскурсії  

містом, в музеї, а також дискусії в україномовній 

аудиторії. Сучасне вивчення української мови 

іноземними студентами вимагає використання 

У статті розглянуто традиційні та інноваційні підходи до вивчення української мови як іноземної у 

вищому закладі освіти. Подано спеціальні навчальні техніки та прийоми викладання пропедевтичного курсу 

української мови як іноземної щодо рівня знань, потреб, інтересів студентів-іноземців. Проаналізовано 

досвід викладання пропедевтичного курсу української мови як іноземної у технічному університеті. 

Запропоновано застосування нових інформаційних технологій, телекомунікаційних засобів. На основі 

проведеного співвідносного аналізу уточнено поняття ПК в контексті компетентнісного підходу. 

Ключові слова: методи, інтерактивне навчання, пропедевтичний курс, комунікативна компетенція, 

українська мова. 
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інформаційних технологій, а саме розробку та 

впровадження електронних підручників, створення 

різноманітних педагогічних програмних засобів: 

мультимедійних навчальних програм, електронних 

словників, довідників тощо[1]. 
Для стимуляції пізнавальної діяльності іноземців, які 

вивчають українську мову, потрібно активізувати 

діяльність студентів, тобто не просто використовувати 

різноманітність методів, прийомів та засобів навчання, а 

одночасно поєднувати традиційні (пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного 

викладу, частково-пошуковий, дослідницький методи) 

та інноваційні навчальні технології (а саме: інтерактивні 

методи викладання, метод проектів, рольові ігри, 

використання технічних засобів навчання (комп’ютерних 

та мультимедійних, мережі Internet) тощо). Таким 

чином, щоб зробити традиційні заняття цікавими, 

підвищити ефективність навчального процесу і рівень 

знань слухачів, варто використовувати на заняттях 

викладання української мови як іноземної інноваційні 

методи. На такому занятті спираємося на традиційну 

структуру – сприймання нового матеріалу, засвоєння, 

осмислення, узагальнення, – але використовуємо 

незвичайні форми. Активно вводити у процес вивчення 

мови різноманітні аудіо матеріали, що репрезентують 

певну комунікативну ситуацію, записи спонтанного 

мовлення, відеозаписи та радіозаписи [2]. 

Для вивчення мови також можна використовувати 

інтерактивні методи викладання: «Незакінчені речення», 

«Мозковий штурм», «Вилучи зайве слово», «Роз'єднай 

слова», «Дешифрувальник», «Алітерація імені» 

(особливо ефективно використовувати цей метод при 

організації знайомства групи або при вивченні теми 

«Зовнішність і характер людини»), «Заверши фразу», 

«Комплімент», «Прогноз погоди», «Асоціації», «Алфавіт» 

(дозволяє повторити практично всю лексику з теми), 

«Зміна співбесідника» (метод, що тренує діалогічне 

мовлення) та інші [3]. 

Викладання української мови як іноземної має 

відповідати вимогам часу, опиратися на останні 

досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки [6]. 

Інтернет-технології можуть успішно використовуватись 

на таких заняттях з метою пошуку студентами 

додаткової інформації з теми, що вивчається, для збору 

даних для створення комп'ютерної презентації, з метою 

перевірки рівня знань студентів  –  робота з 

різноманітними онлайн-тестами, а також для роботи з 

онлайн-словниками. 

А оволодівши програмою створення презентацій 

Power Point, викладач сам стає режисером свого заняття. 

Проста у використанні, ця програма дозволяє педагогові 

створити анімаційний опорний конспект уроку, 

включити відео- і аудіофрагмент, зобразити в динаміці 

якесь явище, подію, що допоможе студентові-іноземцю 

легко засвоїти новий лексичний чи граматичний 

матеріал. Особливо ефективним є використання 

презентацій під час вивчення нової лексики з тем 
«Продукти», «Вулиця», «Місто», «Транспорт», «Магазин», 

«Відпочинок» тощо [3]. 

Серед засобів активізації пізнавальної діяльності 

студентів під час вивчення української мови як 

іноземної одним з найефективніших є гумор, він 

допомагає підтримувати жвавий інтерес та увагу, 

створювати сприятливу емоційну атмосферу на занятті. 

Важливо також заохочувати іноземців читати книги, 

журнали та газети, переглядати телепередачі, 

документальні та художні фільми українською мовою, 

що сприятиме розширенню світогляду студентів, їх 

обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. 

Отже, перед викладачем української мови ВНЗ 

постає завдання створити такі умови вивчення 

української мови, щоб студенти могли активно 

послуговуватись нею в усіх сферах громадського життя, 

оскільки іноземні студенти використовують мову і як 

інструмент набуття професійних знань, і як засіб 

повсякденного спілкування. На нашу думку, поєднання 

на практиці традиційних та інноваційних методологічних 

підходів нададуть можливість викладачам мови 

покращити результативність навчального процесу і 

рівень знань студентів, значно підвищити ефективність 

організації їх навчально-пізнавальної діяльності. 

Спостереження за процесом професійної підготовки 

студентів-іноземців у закладі вищої освіти показали, що 

мовна підготовка відіграє важливу роль у розвитку 

професійно-важливих якостей спеціаліста. Але, не 

дивлячись на достатньо високий рівень володіння 

студентів-іноземців українською мовою у них 

виникають складнощі, які перешкоджають вирішенню 

комунікативних задач у ситуації міжкультурного 

професійного спілкування. Причиною цих ускладнень у 

більшості випадків є порушення комунікативних 

спроможностей тексту, який перекладається, що 

свідчить про недостатню готовність студентів-іноземців 

до перекладацької діяльності. Вирішення проблеми 

пов’язано з пошуком педагогічних умов покращення 

курсу професійно-орієнтованої підготовки в 

університеті. Зокрема є доцільним створити спецкурс з 

вивчення української мови. Але в пошуках нових шляхів 

підвищення ефективності процесу формування та 

розвитку професійної компетенції студентів-іноземців 

необхідно спиратися на врахування особливостей 

сучасної освітньої парадигми, яка базується на основних 

принципах свідомості та діяльності в організації 

освітнього навчального процесу.  
Вказані принципи відображають сутність контекстного 

підходу до навчання: студент повинен самостійно 

обирати знання через діяльність, що обумовлює 

активізацію мотиваційного аспекту, а також створення 

сприятливих умов для засвоєння нових знань. 

Традиційно в педагогіці вказані проблеми розглядаються 

у зв’язку з проблематикою пропедевтики. Але на 

матеріалі мовної підготовки такі наукові дослідження 

малочисельні, а щодо перекладу, як нової дисципліни 

теоретико-практичного плану, вони відсутні. У 

довідковій літературі пропедевтика визначається як 

попередня, елементарна підготовка для засвоєння нових 

знань, а пропедевтичний курс (ПК) розглядається як 

підготовчий курс в будь-яку дисципліну. Для того, щоб 

уточнити ці поняття, були проаналізовані праці 

класиків педагогіки (Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, 

С.І. Гессена та ін.) і сучасних дослідників 

(Т.А. Боровських, Е.В. Лузік. А.В. Петрова та ін.). Не 
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дивлячись на спільність поглядів щодо пропедевтики, 

автори по-різному інтерпретують це поняття. Найбільш 

відповідною меті нашого дослідження вбачається точка 

зору М.В. Потапової, так як в її працях вводиться 

поняття методологічного рівня, на якому повинні 

здійснюватись як систематизація раніше отриманих 

знань, так і попереднє вивчення будь-якої дисципліни, а 

також можливість інтеграції знань. Відповідно можна 

стверджувати, що ПК, як засіб реалізації пропедевтики, 

має виконувати функцію педагогічних умов формування 

перекладацької компетенції студентів не мовного ВНЗ 

засобами конкретного навчального предмету, що є 

основою спонукання студентів до реалізації майбутньої 

професійної діяльності, тобто є однією зі сторін 

закономірності навчального процесу [4].  

Пропедевтика як педагогічна умова забезпечує 

цілісність освітнього процесу та передбачає: 

1. Обов’язкове включення спадкоємних зв’язків між 
різними ступенями навчання, як у змісті навчального 

матеріалу так і в організації видів навчально-

пізнавальної діяльності; 

2. Послідовне включення спадкоємних зв’язків між 
структурними елементами знань, а також видами 

навчально-пізнавальної діяльності, які відносяться до 

різних освітніх елементів, тобто самостійних 

структурних одиниць курсів (модулі, блоки та ін.).  

За результатами аналізу робіт виявлені риси, які 

характеризують ПК, на основі чого визначені його 

функції: імпліцитне введення студентів у науку через 

оточуючі вже знайомі образи дійсності з тим, щоб 

привнести в систему наявні знання та досвід, як 

життєвий так і навчальний; створення більш 

комфортних умов з метою подолання перешкод у 

навчанні; підтримання та розвиток інтересу до 

конкретного предмету та до навчання в цілому через 

розуміння необхідності відповідати новим задачам 

навчання. Відповідно ПК треба розглядати як засіб 

реалізації пропедевтики та важливу педагогічну умову 

розвитку професійної компетенції студентів.  

Пропедевтичний курс спрямовано на попереднє 

вивчення нової начальної дисципліни методом 

систематизації вже наявних знань на доступному 

методологічному рівні. Цей курс надає мотивацію та 

формує готовність реалізувати отримані знання, навички 

та вміння в процесі навчання. Пропедевтичний курс 

повністю інтегрується в навчальний процес, починає 

формувати деякі необхідні якості в окремих елементів у 

складі професійної компетентності. В ході реалізації ПК 

використовується такий матеріал, на основі якого нові 

знання формуються за взаємозв’язком «практика-

теорія», тобто вони не мають чисто теоретичного 

характеру, що найбільш підходить для «діяльнісних» 

дисциплін, до яких належить українська мова. 

Пропедевтичний курс з української мови є попереднім 

підготовчим курсом. При цьому встановлено, що ПК 

може сприяти більш ефективному проходженню 

ввідного курсу, інтенсифікується освоєння змісту 

ввідного курсу, який своєю чергою закономірно 

обумовлює більш інтенсивне засвоєння основного курсу.  

Специфіка дисциплін, які визначають мовну 

підготовку студентів-іноземців обумовила необхідність 

розглядати пропедевтику з позиції контекстного 

підходу, тобто діяльність, вектор якої направлений на 

формування компетенції. 

На основі проведеного співвідносного аналізу 

уточнено поняття ПК в контексті компетентнісного 

підходу. Пропедевтичний курс – інтегрований курс, 

направлений на систематизацію й узагальнення вже 

наявних знань з метою формування компетенцій, які є 

компонентами професійної компетенції майбутнього 

спеціаліста. 

Комплексна мета ПК безпосереднього навчання 

української мови – створення сприятливих умов для 

розвитку та вдосконалення мовної компетенції, яка 
своєю чергою є умовою розвитку професійної компетенції 

студентів-іноземців. 

Встановлено, що ПК створює сприятливі умови для 

вивчення української мови шляхом активації 

пізнавальної діяльності на основі спеціально 

сформованих алгоритмів з опорою на навчальний і 

життєвий досвід, специфіку його майбутньої професійної 

діяльності. Крім того, створюються сприятливі умови 

для особистого розвитку студентів, що проявляється в 

підвищенні ерудиції, мобілізації інтелектуальних 

ресурсів, вдосконалення пластичності та гнучкості 

мислення, здатність швидко переключати увагу з 

іноземної мови на українську, орієнтуючись на 
закономірність сприйняття письмового тексту реципієнтом. 

Тим самим доведено, що ПК є педагогічною умовою 

розвитку професійної компетенції студентів-іноземців 

шляхом формування їх готовності до виконання 

професійно-значимої діяльності – вивчення української 

мови.  

Проектування будь-якого курсу, особливо 

пропедевтичного, повинно здійснюватися відповідно до 

певних принципів відбору та методичної організації 

змісту. Дослідження явищ пропедевтики і ПК з позиції 

історії та сьогодення дозволило виявити та 

систематизувати принципи проектування ПК, які 
характеризуються як педагогічні: принцип елементарності 

орієнтує на початкове освоєння знань через діяльність 

інтуїції; принцип інтеграції як об’єднання деяких 

областей знань при збереженні індивідуальності 

окремих наук; принцип темпоральності визначає 

можливу діяльність періоду навчання, який має 

пропедевтичний характер; принцип концентричності 

визначає розташування навчального матеріалу за 

концентрами, що передбачає розгляд одних і тих самих 

понять, кожен раз на більш високому рівні осмислення. 

Висновок. Все вище зазначене свідчить про 

лінгводидактичний потенціал ПК навчання української 

мови, доводить можливість його інтеграції в курс мовної 

підготовки студентів-іноземців і тим самим підкреслює 

актуальність пропедевтики в сучасній освітній системі. 

Та крім того, можна стверджувати, що ПК як 

педагогічна умова забезпечує розвиток професійної 

компетенції студентів-іноземців. 
Література 

1. Бєй Л.Б.  Проблеми викладання української мови різним 
категоріям іноземних студентів / Л.Б. Бей, О.М. Тростинська 
// Вісник Харківського Національного університету ім 
В.Н. Каразіна № 12. – С. 42-49. 



   
82 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

2. Зозуля І.Є. Вивчення української мови та країнознавства 
як один з напрямків формування полікультурної вихованості 
іноземних студентів (досвід Вінницького національного 
технічного університету) / І.Є. Зозуля // Вища освіта України: 
Тематичний випуск „Інтеграція вищої школи України до 
європейського та світового освітнього простору”. – 2012. – № 1. 
– С. 504-511.  

3.  Корженко В.Я. Інноваційні методи викладання української 
мови як іноземної у технічному університеті / В.Я. Корженко, 
М.М. Опанасюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 
– 2011. – № 1. – С. 152-155. 

4. Туркевич О. Методика викладання української мови як 
іноземної: розвиток науки і становлення терміна / О. Туркевич 
// Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 
2009. Вип. 4. С. 137-144 

References 
1. Biei L.B. Problemy vykladannia ukrainskoi movy riznym 

katehoriiam inozemnykh studentiv / L.B. Bei, O.M. Trostynska // 

Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho universytetu im V.N. Karazina 
№ 12. – S. 42-49. 

2. Zozulia I.Ye. Vyvchennia ukrainskoi movy ta krainoznavstva 
yak odyn z napriamkiv formuvannia polikulturnoi vykhovanosti 
inozemnykh studentiv (dosvid Vinnytskoho natsionalnoho 
tekhnichnoho universytetu) / I.Ye. Zozulia // Vyshcha osvita Ukrainy: 
Tematychnyi vypusk „Intehratsiia vyshchoi shkoly Ukrainy do 
yevropeiskoho ta svitovoho osvitnoho prostoru”. – 2012. – № 1. – 
S. 504-511. 

3. Korzhenko V.Ya. Innovatsiini metody vykladannia ukrainskoi 
movy yak inozemnoi u tekhnichnomu universyteti / 
V.Ya. Korzhenko, M.M. Opanasiuk // Visnyk Vinnytskoho 
politekhnichnoho instytutu. – 2011. – № 1. – S. 152-155. 

4. Turkevych O. Metodyka vykladannia ukrainskoi movy yak 
inozemnoi: rozvytok nauky i stanovlennia termina / O. Turkevych // 
Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. 
2009. Vyp. 4. S. 137-144 

 

 

Bohoslavets L.P., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of Professional Education  

in the field of technology and design Kyiv National University of Technology and Design, 

Ukraine, Kyiv 

PROPAEDEUTIC COURSE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE OF FOREIGN STUDENTS  

AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

The article deals with traditional and innovative approaches to the study of Ukrainian as a foreign language in a higher 

education institution. The special educational equipment and methods of teaching the propaedeutic course of the Ukrainian 

language as foreign in relation to the level of knowledge, needs, and interests of foreign students are given. The experience of 

teaching the propaedeutic course of the Ukrainian language as a foreign language in a technical university is analyzed. The 

application of new information technologies and telecommunication facilities is proposed. On the basis of the correlation 

analysis, the concept of PC in the context of the competence approach is specified. 
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Постановка проблеми. Одним із перспективніших 

шляхів удосконалення підготовки студентів, озброєння 

їх потрібними знаннями і практичними навичками є 

впровадження методів активного навчання. Активізації 

навчальної діяльності студентів полягає у 

цілеспрямованій діяльності викладача з метою розробки 

і застосування змісту, форм, методів, прийомів і засобів 

навчання, які сприяють підвищенню пізнавального 

інтересу, активності, творчості, самостійності в 

одержанні знань, формуванні вмінь та навичок, 

використання їх на практиці. Викладачам потрібно так 

організовувати навчальний процес, щоб насамперед 

досягти позитивної мотивації до вивчення даного 

предмету, підвищити якість знань з предмету, 

сформувати самостійно здобувати знання та уміння, 

розвивати й удосконалювати розумові здібності. Вища 

освіта в Україні набуває свого розвитку та повинна бути 

усесторонньою, торкатися не лише суто економічної 

сторони життєдіяльності, але й включати також 

моральні, етичні, психологічні аспекти, які так чи інакше 

пов'язані з економікою та потребують вдосконалення 

професійної підготовки фахівців, що відповідають 

європейським освітнім стандартам. Практичне 

застосування нової системи навчання привело до появи 

різноманітних схем її реалізації. Результати їх 

застосування виявились як позитивними, так і 

негативними, що зумовлюється, зокрема, недостатньою 

розробкою умов ефективності організації контролю 

навчальної діяльності студентів у новій системі 

навчання. 

На перше місце в навчанні висувається завдання не 

стільки максимального засвоєння наукової інформації, 

скільки формування вмінь творчо мислити і самостійно 

набувати нові знання. Вирішення цих проблем тісно 

пов’язано з активізацією навчальної діяльності студентів 

шляхом впровадження в навчальний процес методів 

активного навчання. Тому метою даної статті є 

активізація навчальної діяльності студентів за 

допомогою методів активного навчання для підвищення 

якості знань студентів в вищих навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень. За останній час форми 

активного навчання набули досить широкого 

розповсюдження в теорії та практиці освіти в Україні. 

До засновників ідеї активізації навчальної діяльності 
відносять таких вчених, як Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, 

А. Дістернега, К.Д.Ушинського та інших. Окремі питання 

активізації навчання стали предметом дослідження 

А. Алексюка, О. Вербицького, В. Вергасова, Г. Щукіної 

та інших. У своїх працях багато авторів висловлюють 

ідею необхідності активізації навчальної діяльності 

студентів з будь-яких галузей підготовки, 

конкретизують поняття активізації, розробляють 

концепцію проблемного навчання, створюють та 

вдосконалюють окремі методи активізації та аналізують 

різноманітні чинники активізації навчальної діяльності 

студентів. Активне навчання відрізняється від 

звичайного навчання рядом особливостей, до яких, перш 

за все, відноситься активізація розмов діяльності 

студентів шляхом формування спеціальних умов, які 

сприяють цій активізації незалежно від їхнього бажання.  

Виклад основного матеріалу. Активне навчання 

являє собою таку організацію та ведення навчального 

процесу, яка спрямована на всебічну активізацію 

навчальної діяльності студентів за допомогою широкого, 

бажано комплексного, використання як педагогічних 

(дидактичних), так і організаційно‐управлінських засобів 
[1, с.17]. До методів активного навчання належать методи, 

при застосуванні яких студент змушений активно 

здобувати, переробляти й реалізовувати навчальну 

інформацію, яка подана в такій дидактичній формі, яка 

забезпечує об’єктивно й значно вищі, порівняно з 

традиційними способами, результати навчання 

практичної діяльності.  

Вибираючи метод навчання, викладач враховує час, 

відведений на вивчення даної теми, а також значимість 

навчального матеріалу для подальшої професійної або 

навчальної діяльності студента. Але необхідно 

пам'ятати, що навчання – це не лише засвоєння знань і 

умінь, а й розвиток, виховання студентів. Вирішенню 

даних завдань сприяє активне навчання, яке знаменує 

У статті розглядаються методи активного навчання з урахуванням професійної спрямованості 

студентів в вищих навчальних закладах. Проаналізовано класифікацію методів навчання урахуванням 

професійної спрямованості. Доведено, що формування та активізація навчальної діяльності – тривалий і 

складний процес, успішність якого залежить від умов, цілеспрямованих на образ, обумовлений відповідністю 

внутрішніх і зовнішніх факторів суб’єкта, призначений забезпечити гармонійний взаємовплив цього суб’єкта 

з навколишнім світом. 

Ключові слова: активізація, методи активного навчання, навчальна діяльність, імітаційні та не 

імітаційні методи, технології активного навчання. 
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собою перехід від переважно регламентуючих, 

алгоритмізованих, програмованих форм і методів 

організації дидактичного процесу до розвиваючих, 

проблемних, дослідницьких, пошукових, що забезпечує 

народження пізнавальних мотивів та інтересів, умов для 

творчості в навчанні [2, с.14-15]. 

Усі методи активного навчання поділяються на 

імітаційні та не імітаційні. До імітаційних методів 

належать традиційні форми занять. До не імітаційних 

методів навчання належать такі: проблемна лекція, 

лекція-диспут, семінар-конференція, семінари, 

інтелектуальна прамова розминка, інтелектуальний 

практикум, наукова конференція, використання 

автоматизованих і комп’ютерних джерел з правовим 

програмним забезпеченням, тести, правові задачі тощо. 

Не імітаційними, частіше за все, є активні види 

традиційних занять: лекції, лабораторні роботи тощо, 

імітаційні – це, як правило, заняття нового типу: неігрові 

та ігрові заняття, ділові, рольові ігри [6]. 
До технологій активного навчання відносять такі 

активні методи навчання як метод проектів, 

моделювання професійних ситуацій, рольові та ділові 

ігри, проведення «круглих столів» тощо, орієнтованих 

на особистість студента, на його активну участь у 

саморозвитку, отримання якісних знань, професійних 

умінь, творче рішення конкретних проблем. 

До методів навчання, в процесі яких проявляється та 

оцінюється індивідуальна діяльність студентів, 

відносимо позааудиторну діяльність, тобто самостійну 

роботу. Самостійна робота формує навички самостійної 

діяльності взагалі, що є необхідним у будь-якій 

професійній діяльності, виробляє здатність самостійно 

приймати відповідальні рішення, знаходити оптимальний 

вихід із складних ситуацій. Педагогіка вищої школи 

кваліфікує самостійну роботу студентів за різними 

критеріями. Самостійна діяльність виявляється тим 

характерним видом навчання, який найповніше 

відображає загальні риси творчої діяльності. Вона 

детермінується метою, усвідомленою студентами, 

визначеними мотивами, реалізується за допомогою 

самостійних дій, які вимагають розумових, вольових або 

фізичних зусиль і завершується конкретними 

результатами [4, с.67-68]. 

Відомо, що кожна професійна діяльність охоплює 

весь діапазон знань. Звичайно, щось залишається на 

рівні поверхневого знайомства, щось на рівні 

автоматичних навичок, але навчально-пізнавальна 

діяльність, яка стосується спеціальності, повинна сягати 

п’ятого рівня – категорії творчості. Зрозуміло, що на 

лекціях, особливо потокових, неможливо досягти не те, 

щоб п’ятого рівня знань, але й третього, четвертого. 

Саме задля цього повинні використовувати такі методи 

навчання, які спонукають та активізують індивідуальну 

діяльність студентів. Методи навчання у практиці вищих 

навчальних закладів не тільки впливають на якість 

професійної освіти, але і на розвиток особистості.  

Розглянемо деякі методи активного навчання. 

Метод проектів є одним із активних методів 

навчання. В основі методу проектів лежить розвиток 

пізнавальних, творчих навичок студентів і критичного 

мислення, уміння самостійно конструювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі. Метод 

проектів заснований на ідеї взаємодії та співробітництва 

студентів в ході навчального процесу, створює умови 

для розвитку різних необхідних якостей і як автономної, 

і як соціально‐активної особистості, здатної взаємодіяти 
в навчальній групі і приймати на себе відповідальність 

як особисту, так і за навчальну групу. Такі необхідні 

якості потрібні студентам, щоб стати кваліфікованими 

фахівцями. Соціальні ролі, які приймають і виконують 

студенти в ході роботи над проектами (організатора, 

лідера, виконавця та ін.) привчають і готують їх до 

виконання та вирішення складних проблемних 

професійних завдань у ситуаціях реальної взаємодії.  

Метод моделювання конкретних ситуацій є сильним 

мотивуючим фактором та одним з методів активного 

навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності спеціалістів. Цей метод 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних 

ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального 

матеріалу. Проблемна ситуація може бути надана на 

початку розгляду навчальної теми й використовуватися, 

як основа для вивчення матеріалу. У процесі пояснення 

матеріалу можна запропонувати студентам логічні 

запитання, відповісти на які потрібно під час роботи або 

після самостійного опрацювання. Проблемну ситуацію 

можна також розглянути після вивчення окремого 

питання або цілої теми. У такому разі це сприятиме 

узагальненню та систематизації матеріалу. 

Використання методу моделювання конкретних 

ситуацій рекомендується для поглиблення знань із теми, 

установлення зв’язку теорії та практики, формування 

вмінь слухачів аналізувати ситуацію, робити висновки, 

приймати відповідні рішення, вести конкретну 

продуктивну діяльність у нетипових або 

непередбачуваних ситуаціях.  
Розглянемо наступний метод активного навчання, 

який називається ділові бесіди і рольові ігри. Метод 

імітації прийняття управлінських рішень у різних 

виробничих ситуаціях. Цей метод відносять до активних 

методів навчання, так як діяльність студента носить 

продуктивний, творчий, пошуковий характер. У 

студента стимулюють пізнавальні інтереси, підвищують 

мотивацію і сприяють активізації навчального процесу. 

Ігровий момент на заняттях сприяє зняттю напруги у 

відносинах, створенню позитивного емоційного клімату, 

позитивного характеру спілкування і атмосфери 

взаємодії. [5]. 

Одним із найбільш популярних методів навчання є 

мозковий штурм. Його проведення складається з двох 

послідовних етапів. Перший етап – пошук якомога 

більшої кількості варіантів відповіді на запитання. На 

другому етапі здійснюється обговорення, класифікація 

та відбір перспективних пропозицій. Мозковий штурм – 

це невичерпне джерело нових ідей нестандартних 

рішень. Сутність методу полягає у тому, що 

використовуються різноманітні прийоми "включення" 

фантазії, для кращого використання "суто людського" 

потенціалу до пошуку в різних видах діяльності. Цей 

метод використовується в роботах з малими та великими 

навчальними групами. 



   
85  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

Одним із організаційних форм пізнавальної 

діяльності студентів, що дозволяє закріпити отримані 

раніше знання, заповнити відсутню інформацію, 

сформувати вміння розв'язувати проблеми, зміцнити 

позиції, навчитися культурі ведення дискусії є «Круглий 

стіл». Поряд з активним обміном знаннями, у студентів 

виробляються професійні вміння викладати думки, 

аргументувати свої міркування, обґрунтовувати 

запропоновані рішення і відстоювати свої переконання. 

"Круглий стіл" дає ще й результати, які не піддаються 
чіткому вимірюванню, але не менш важливі. 

Організатори "круглого столу" ознайомляться зі 

спектром думок з проблематики, яку вони досліджують, 

одержать корисний матеріал для публікацій та 

подальшої аналітичної і експертної роботи.  

Розвиток, вдосконалення та закріплення практичних 

навичок та вмінь у студентів досягаються за рахунок їх 

інтенсивного тренування в умовах, які досить точно 

моделюють умови вирішення професійних завдань та 
умови професійного спілкування. Розвиток, вдосконалення 

та закріплення (знань та навичок) реалізуються через 

розігрування студентами відповідних змодельованих 

ролей у відповідних змодельованих ситуаціях. Таке 

розігрування здійснюється з метою вирішення (через 

спілкування) проблеми, яка виникла як наслідок 

змодельованої ситуації і базується на певному 

особистісному конфлікті. Для вирішення проблеми 

необхідним є заповнення співрозмовниками в ході 

спілкування своїх інформаційних прогалин через обмін 

інформацією. При цьому в рольовій грі тільки один або 

частина співрозмовників/учасників-гравців виступають 

в ролі фахівців, інші ж розігрують ролі нефахівців, які 

спілкуються з фахівцями з приводу питань, які для 

останніх є професійними [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Методи активного навчання значною мірою сприяють 

гармонійному розвитку особистості майбутньому 

фахівцю. У процесі виконання різноманітних завдань, а 

саме виконання письмових та усних вправ, діалогічне 

спілкування, монологічне висловлювання, тобто 

навчаючись висловлювати не лише свою думку з певної 

проблеми, але й робити самостійні висновки, у студентів 

формується краще розуміння тієї чи іншої професійної 

проблеми. Поступово вони навчаються приймати 

самостійні рішення в навчальній ситуації, що підвищує 

їх значущість. Практичне значення активного навчання 

має висновок про існування у студентів реально діючих, 

усвідомлюваних мотивів, які мають позитивний вплив 

на ефективність учбової діяльності. Це відкриває 

можливості впливати на професійну спрямованість, яка 

стимулює їх до професійного зростання та виховання 

їхньої творчої активності. 
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ACTIVATION OF THE STUDENT` LEANING ACTIVITY WITH THE HELP OF THE ACTIVE TEACHING 

METHODS AT HIGHER SCHOOLS 

The article considers the active teaching methods with regard to the students` professional orientation at higher schools. It 

is analyzed the teaching methods. It is proved that the formation and activation is a long and complex process and the success 

depends on the conditions targeted on the way due to the compliance of the internal and external factors of the subject 

intended to ensure the harmonious interaction of the subject with the surrounding world.  
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Постановка проблеми. Світові процеси глобалізації 

та інтернаціоналізації, створення єдиного європейського 

освітнього простору зумовили необхідність модернізації 

і концептуального оновлення вітчизняної системи вищої 

освіти, посилення значимості дослідницької складової 

професійної підготовки вчителя іноземної мови. До 

сучасного педагога висуваються нові вимоги, серед яких 

пріоритетною є не стільки предметно-методична 

готовність, скільки розвинуті інтелектуально-пізнавальні 

вміння і рефлексивні якості, здатність реалізовувати 

дослідницьку функцію, творчо мислити, прогнозувати 

результати іншомовної освітньої діяльності. Пізнавальна 

активність, готовність до науково-дослідницької роботи, 

оптимальне співвідношення дивергентного і 

конвергентного мислення, відмова від штампів і 

стереотипів, креативність, здатність застосовувати 

новаторський досвід визначають професійну успішність 

вчителя іноземної мови.  

Стан дослідженості проблеми. Про здатність 

педагога орієнтуватися в різних сферах науки, бачити 

перспективи її розвитку, бути в курсі сучасних 

досліджень, знати можливості навчальної дисципліни з 

позиції вирішення професійних завдань неодноразово у 

своїх працях зазначали вчені Т. Дерев’янко, Н. Ничкало, 

Г. Селевко, В. Сластьонін, Є. Пассов, Ю. Татур, 

Г. Ягенська. Окремі аспекти професійно-особистісного 

становлення вчителя, розвитку дослідницької 

компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки досліджували О. Буваленко, 

Н. Кічук, З. Курлянд, О. Олексюк, В. Радул, О. Семеног, 

Р. Хмелюк та ін. 

Мета статті – з’ясувати сутність дослідницької 

компетентності вчителя іноземної мови та її складові.  

Виклад основного матеріалу. В постійно змінних 

умовах педагогічної дійсності володіння іноземною 

мовою, методична підготовка не можуть повністю 

забезпечити конкурентноздатність, компетентність і 

професійну мобільність вчителя іноземної мови. 

Особливого значення набуває досвід дослідницької 

діяльності, здатність управляти процесом методичного 

пошуку, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, 

адаптувати професійно значиму іншомовну інформацію, 

самовдосконалюватися у вибраній професії. Домінантою 

в навчальному процесі стає не сума знань, професійних 

умінь та навичок, а формування особистості майбутнього 

вчителя, здатного вирішувати дослідницькі завдання, 

бачити проблеми і суперечності, організовувати 

іншомовну освітню підготовку з урахуванням специфіки 

навчального закладу, вікових особливостей студентів, 

їхнього рівня володіння іноземною мовою.  

Специфічною особливістю професійної діяльності 

вчителя іноземної мови є те, що педагогічні завдання 

складно піддаються алгоритмізації, їхнє вирішення 

«практично ніколи не лежить на поверхні», вимагає 

«напруженої роботи, аналізу багатьох факторів, умов і 

обставин» [1, с.20]. Такої ж позиції дотримується 

Є. Пассов, який неодноразово зазначав, що іншомовна 

освіта повинна бути спрямована на підготовку вчителя-

дослідника, який «змушений постійно перетворюватися 

в методиста-вченого», для якого культ пізнання є 

мотиваційною основою його професійної успішності [2, 

с.225]. 

Для визначення сутності феномена «дослідницька 
компетентність» розглянемо зміст понять  «компетентність» 

і «компетенція».  

В процесі становлення компетентності як наукової 

категорії І. Зимня виділяє три етапи:  

 І етап (1960–1970 рр.) – в науковий вжиток 

вводиться поняття «компетенція», запропонована 

Н. Хомським у руслі розвитку теорії навчання мовам, 

проводяться дослідження різних видів мовної 

компетентності і створюються передумови для 
розмежування феноменів «компетенція» і «компетентність» 

в контексті запропонованого Д. Хаймсом терміна 

«комунікативна компетентність»; 

 ІІ етап (1970–1990 рр.) – англійський психолог 

Дж. Равен розробляє модель компетентності, в якій 

визначальна роль належить мотиваційно-ціннісній сфері 

У статті досліджується проблема дослідницької компетентності вчителя іноземної мови. 

Розглянуто деякі наукові підходи щодо трактування понять «компетентність» і «компетенція». 

Проаналізовано етапи становлення компетентності як наукової категорії. З’ясовано сутність 

дослідницької компетентності вчителя іноземної мови, під якою розуміється інтегрована особистісно-

професійна якість фахівця, що відображає мотивацію до наукового пошуку, рівень сформованості певних 

компетенцій (лінгво-когнітивної, навчально-методичної, креативної, психолого-педагогічної) та володіння 

особистісно-значущими якостями дослідника, зокрема такими, як інноваційне мислення, здатність до 

творчої діяльності, наявність досвіду проектування індивідуальних різнорівневих маршрутів навчання і 

самонавчання в сфері фахової іншомовної діяльності. 
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особистості. Вчений виділяє більше 30 видів компетентностей: 

готовність і здатність до самостійного навчання, 

схильність до абстрагування, самостійність, оригінальність і 

критичність мислення, готовність вирішувати складні 

питання, вивчати навколишню дійсність; 

 ІІІ етап (1990 р. – по теперішній час) розробляються 

концептуальні положення компетентнісно-спрямованої 

парадигми освіти, триває теоретико-методологічне та 
емпіричне вивчення категорії «компетенція/компетентність» 

тощо. Згідно з матеріалами ЮНЕСКО, рекомендаціями 

Ради Європи та інших офіційних документів 

компетенції/компетентності розглядаються як основні 

характеристики професійної підготовки в умовах 

реалізації компетентнісної моделі багаторівневої вищої 

освіти [3]. 

У Новому тлумачному словнику української мови 

«компетентною» визначено особу: «1) яка має достатні 

знання в якій-небудь галузі; яка добре обізнана з чим-

небудь; кваліфікована; 2) яка має певні повноваження; 

повноправна, повновладна» [4, с.874].  

Дослідник Г. Селевко вважає, що компетентність – 

це «інтегральна якість особистості, яка проявляється в її 

загальній здатності і готовності до діяльності, що 

ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі 

навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну й 

успішну участь у діяльності» [5, с.139].  

Ю. Татур розглядає компетентність як «прагнення і 

здатність реалізувати свій потенціал (знання, вміння, 

досвід, особистісні якості та ін.) в процесі успішної 

творчої (продуктивної) діяльності, усвідомлюючи її 

соціальну значимість і особисту відповідальність з її 

результати, необхідність постійного вдосконалення» [6]. 

Вчена Н. Ничкало вбачає під компетентністю «не 

тільки професійні знання, навички і досвід у 

спеціальності, але і ставлення до справи, визначені 

(позитивні) схильності, інтереси і прагнення, здатність 

ефективно використовувати знання й уміння, а також 

особистісні якості для забезпечення необхідного 

результату на конкретному робочому місці у конкретній 

робочій ситуації» [7, с.96]. 

Такої ж позиції дотримується О. Буваленко, який 

вважає, що компетентність тісно пов’язана з 

особливостями конкретної професії і передбачає не 

тільки володіння необхідним обсягом професійно 

значущих знань, умінь, навичок, а й наявність 

професійної культури, оперативності у вирішенні 

професійних завдань, вміння планувати власну 

діяльність, працьовитість, сумлінність та ін. [8]. 

У наведених визначеннях компетентність означає 

інтегральну характеристику особи, яка дозволяє їй 

вирішувати певні завдання, приймати рішення у 

конкретній сфері, основою якої є знання, особистісні 

якості, досвід соціально-професійної діяльності людини. 

В той же час, досліджуючи поняття «компетенції», 

науковці В. Краєвський і А. Хуторськой розглядають її 

як «заздалегідь задану соціальну вимогу до освітньої 

підготовки», яка необхідна для ефективної продуктивної 

діяльності. При цьому компетентність передбачає 

володіння фахівцем відповідною компетенцією, що 

включає його ставлення до предмета діяльності. 

Компетентність – особистісна якість (сукупність якостей) 

майбутнього фахівця (ціннісно-смислових орієнтацій, 

знань, умінь, навичок, здібностей), обумовлена досвідом 

його діяльності в певній соціальній і особистісно-

значущій сфері [9]. 

Е. Зеєр дотримується позиції, що компетенція – це 
узагальнення «теоретичних і емпіричних знань, представле-
них у формі понять, принципів, положень», які забезпечують 

продуктивність професійної діяльності [10, с.53]. 

Згідно А. Дахіна компетенція  –  це ідеальний, 

абстрактний норматив, модель певної діяльності, мета її 

успішного виконання, де «досягнення норми підтверджує 

правильність рішення поставленої перед суб’єктом 

проблеми». Автор пропонує розглядати освітню 

компетенцію як нормативну вимогу до готовності 

студента «здійснювати мотивовану діяльність відповідно 

до вирішуваних ним освітніх завдань», підкреслюючи 

взаємозв’язок поняття «компетенція» з конкретним 

видом людської активності. Компетентність, як зазначає 

дослідник, є рівнем «володіння суб’єктом відповідною 

компетенцією, яка характеризує особистісні якості 

людини» [11, с.22]. 
І. Зимня розглядає компетенцію як внутрішнє потенційне 

психологічне утворення, яке проявляється в компетент-

ності людини. Компетентність є зовнішнім вираженням 

сформованих компетенцій, утворюється на основі 

досвіду, набутих знань і практичних умінь, мотиваційно-

ціннісних установок, особистісних якостей суб’єкта 

педагогічної освіти. Автор визначає компетентність як 
«індивідуальну властивість, яка передбачає: спрямованість 

особистості як сукупність стійких мотивів; 

цілепокладання як практичне осмислення своєї 

діяльності; знання засобів і способів досягнення 

поставлених цілей; ціннісно-смислове ставлення до 

змісту компетенції; емоційно-вольову регуляцію 

поведінки як здатність виявляти певну компетентність в 

залежності від ситуації соціальної і професійної 

взаємодії» [3]. Компетентність виступає не тільки як 

сукупність знань, умінь і навичок, а й передбачає 

володіння певним життєвим досвідом, проявляється в 

готовності і здатності виконувати професійну діяльність, 

тобто є категорією, яка інтерпретує результати освіти. 

Таким чином, під компетенцією будемо розуміти 

потенційну компетентність суб’єкта діяльності, готовність і 

прагнення до продуктивної діяльності, а під 

компетентністю – реалізовану в діяльності компетенцію 

як характеристику особистості, що визначає успіх і 

відповідальність за результати діяльності. Компетенція є 

певним, заздалегідь визначеним, набором знань, умінь, 

навичок, а компетентність – якісною характеристикою їх 
засвоєння, що проявляється в процесі практичної діяльності. 

Розглянемо сутність поняття «дослідницька 

компетентність вчителя іноземної мови».  

Дослідницька компетентність педагога, на думку 

Є. Набієвої, є складним явищем, яке проявляється «в 

конкретних знаннях, уміннях, заснованих на позитивній 

мотивації до дослідницької діяльності і характеризується 
сукупністю трьох функціональних компонентів (педагогічного 

моніторингу, педагогічної рефлексії, педагогічної 

фасилітації)» [12, с.69]. 

Згідно позиції Н. Головань і В. Яценко дослідницька 

компетентність – це цілісна, інтегративна якість 
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особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, 

досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та 

особистісні якості і виявляється в готовності і здатності 

здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання 

нових знань шляхом застосування методів наукового 

пізнання, творчого підходу в цілепокладанні, 

плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці 

результатів дослідницької діяльності [13]. Її 

визначальними характеристиками є здібності 

особистості до системного мислення, самостійного 

набуття знань і застосування їх на практиці, 

самоорганізації, самоаналізу і рефлексії, прийняття 

відповідальних рішень, співпраці і толерантності. 

На основі вивчення структурно-змістових аспектів 

професійно-дослідницької діяльності вчителя іноземної 

мови в умовах післядипломної освіти Ю. Комарова 

серед інших відзначає науково-дослідну компетентність, 

до складових якої авторка відносить фахову наукову 

компетенцію, компетенцію в науковому спілкуванні і 

освітню компетенцію [14, с.24]. 

Визначаючи суть поняття дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя філологічних 

спеціальностей Т. Мішеніна зазначає, що вона передбачає 

внутрішню потребу особистості в дослідницькій 

діяльності, а також знання та вміння майбутнього 

вчителя-філолога: 1) володіти методологією наукової 

творчості; 2) спостерігати, аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати й передбачати наслідки власної наукової 

діяльності; 3) висувати гіпотези щодо розв’язання 

дискусійних питань і залучати учнів до участі в 

дискусіях; 4) виконувати дослідницьку роботу з 

філології, педагогіки, методики навчання мови та 

літератури; 5) проводити мовознавчий/літературознавчий 

і педагогічний експеримент й обґрунтовувати його 

результати; 6) організовувати дослідницьку діяльність 

учнів із філології; 7) здійснювати самоосвіту, 

самовдосконалення, моніторинг дослідницької 

діяльності [15]. 

Отже, дослідницька діяльність є необхідною умовою 

професійної підготовки вчителя іноземної мови, має 

визначальне значення для його особистісного розвитку, 

самовизначення, формування професійної компетентності, 

яка передбачає наявність двох основних складових – 

лінгвістичної, що відображає особливість навчального 

предмета як навчальної дисципліни, необхідність 

навчання іноземної мови як явища культури, засобу 

комунікативного полікультурного розвитку, і професійної 

як педагогічної діяльності взагалі.  

Узагальнюючи вищенаведене, під дослідницькою 

компетентністю вчителя іноземної мови будемо 

розуміти інтегровану особистісно-професійну якість 

фахівця, яка відображає мотивацію до наукового 

пошуку, рівень сформованості певних компетенцій 

(лінгво-когнітивної, навчально-методичної, креативної, 

психолого-педагогічної) та володіння особистісно-

значущими якостями дослідника, зокрема такими, як 

інноваційне мислення, здатність до творчої діяльності, 

наявність досвіду проектування індивідуальних 

різнорівневих маршрутів навчання і самонавчання в 

сфері фахової іншомовної діяльності. 

Висновки. Високі вимоги до професійної підготовки 

вчителя іноземної мови, який володіє розвиненими 
інтелектуально-пізнавальними вміннями, творчим складом 
розуму, комунікативними і організаторськими здібностями, 

обумовлені зростанням потреби у фахівцях, які володіють 

методами наукового дослідження, вміють знаходити і 

застосовувати нові знання, здатні до постійного 

самовдосконалення і самовизначення в сфері іншомовної 

освіти. Дослідницька компетентність є важливою 

складовою професіоналізму сучасного педагога і 

необхідною умовою його розвитку, вдосконалення і 

готовності до здійснення фахової діяльності. 
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RESEARCH COMPETENCE OF THE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the problem of the research competence of the teacher of a foreign language. Some scientific 

approaches to the interpretation of the concepts of "competence" and "competency" are considered. The stages of formation of 

competence as a scientific category are analyzed. The essence of the research competence of the teachers of foreign languages 

is highlighted. It includes integrated personal and professional quality of the expert, which reflect the incentives for scientific 

research, the level of formation of certain competences (linguistic, cognitive, educational, creative, psychological-educational) 

and possession of personal significant qualities of the researchers, in particular innovative thinking, the ability to creative 

activity, experience of designing of individual multi-level training routes of studying and self-learning in sphere of professional 

foreign language activities. 

Key words: competence, research competence, professional training of the teacher of a foreign language, motivation, 

intellectual activity, creative activity, research skills. 
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Постановка проблеми. В Україні освіта 

розглядається як засіб реалізації соціально-економічного 

й культурного розвитку суспільства. Від рівня 

освіченості спеціалістів залежить добробут кожної 

країни, у тому числі й нашої. Вищі навчальні заклади 

України проводять реформу системи освіти, відповідно 

до Болонської декларації, вказуючи на те, що 

двоступінчата система краще за все відповідає потребам 

розвитку міждисциплінарності, а головний плюс 

європейських стандартів вбачається в їх раціональності, 

де основний наголос робиться на професійні навички. 

На цій основі студентів оцінюють за світовими 

критеріями, їх знання повинні відповідати європейським 

стандартам, бо це стандарти рівня якості й 

конкурентоспроможності української освіти. На цей час 

викладачі вищих навчальних закладів часто шукають 

нові засоби організації та оптимізації навчального 

процесу, які допомогли б студентам розвивати свої 

творчі здібності, стимулювати їх активність на занятті і 

поглиблювати мотивацію до навчання в цілому. Основна 

мета вищезазначеного процесу полягає в тому, щоб 

кожне заняття було не тільки ефективним, але й цікавим.  

Такі обставини зобов’язують викладачів розробляти 

аспекти нових освітніх концепцій Болонського процесу, 

впроваджувати в процес навчання ефективні 

комунікативні технології. Наступним етапом у вищих 

навчальних закладах є перехід України на європейські 

схеми й критерії, прикладом на цьому етапі може бути 

перехід до модульно-рейтингової або модульно-

кредитної системи, до такої технології навчання, де 

відбувається якісно новий підхід до викладання 

іноземної мови, де реалізуються новітні досягнення. 

Модуль як ідеальна модель етапу навчання є 

завершеним, і взаємодія його компонентів (мети й змісту 

навчання, методів, форм, засобів навчання й контролю) 

реалізується в позитивних якісних та кількісних 

показниках сформованості особистості фахівця. 

Дидактичною одиницею навчання в засвоєнні модуля з 

іноземної мови виступає теоретичний блок, до складу 

якого входить граматичний матеріал (одним блоком) та 

практичний блок (текст з спеціальності, що включає 

професійно-орієнтовану лексику, й вправи до нього, 

лексичні й граматичні). 

Мета статті пов’язана з розкриттям змісту навчання 

англійської мови студентів, а саме на засвоєнні ними 

професійно-спрямованої лексики та методики навчання 

майбутніх фахівців, що включає в себе як 

комунікативний, так і практичний підхід до навчання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні 

проблеми вивчення лексики висвітлюються у працях 

багатьох учених, зокрема Р. Кияка, І. Кочана, Г. Мацюка, 

Т. Панька, О. Суперанської та інших. Аспекти окремих 

галузевих терміносистем розглядають такі вченні, як 

Л. Боярова, А. Ніколаєва, О. Покровська, І. Сабадош та 

інші. Актуальність дослідження термінології за фахом 

зумовлена необхідністю з’ясування джерел її 

формування та визначення словотвірних особливостей 

фахової лексики. Запропоновано багато різних 

принципів, що можуть побудувати систему освіти й де 

можуть бути отримані високі результати навчання, їх 

вивченням займалися зарубіжні вчені такі, як Г.Андерсон, 
Дж. С. Річардс, Дж. Халл, С. Проктор, П. Береза, А. Дорфф,  

К. Джонс та ін. Основна увага в цих роботах 

приділяється комунікативній граматиці й компонентам 

викладання англійської мови як іноземної в університеті, 

наголошується на тому, щоб студенти отримували 

знання перш за все через спілкування, за допомогою 

комунікативних вправ [4]. 

Виклад основного матеріалу. Умови навчання в 

вищих навчальних закладах викликають необхідність 

відбору лексичного мінімуму, що має відповідати цілям 

і змісту навчання іноземної мови у певному типі 

навчального закладу. Знання лексичного матеріалу 

забезпечує успішне оволодіння основами всіх видів 

мовленнєвої діяльності. Наприклад галузь комп’ютерних 

інформаційних технологій найбільш активно 

розвивається на сучасному етапі, то і лексика цієї галузі 

характеризується постійними змінами (як оновленням, 

так і виходом з ужитку певних лексичних одиниць). 

Лексичні одиниці професійного мовлення (терміни, 

професіоналізми, жаргонізми) не перебувають у 

статичному положенні, а динамічно взаємодіють. 

Стаття розкриває зміст навчання професійно-спрямованої лексики на заняттях з англійської мови. 

Проаналізовано комунікативний та практичний підхід до процесу навчання. Запропоновано аспекти нових 

освітніх концепцій впровадження ефективних комунікативних технології. Показано використання 

оптимальних та допоміжних засобів навчання, які входять до складу навчально-методичних комплексів. 

Описано комунікативні вміння, які сформовані на основі мовних знань. 

Ключові слова: професійно-спрямована лексика, лексична компетенція,  комунікативні технології, 

активний та пасивний лексичний мінімум, методи навчання, комунікативні вміння. 
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Значний обсяг термінів, які раніше були зрозумілі лише 

ІТ-фахівцям, переходить у категорію загальновживаних, 

що пояснюється великою популяризацією новітніх 

технологій і зацікавленістю ними широкого загалу 

населення. У лексичному мінімумі, так само, як і в 

граматичному, розрізняють активний мінімум і 

пасивний мінімум. Між активним та пасивним 

лексичним мінімумом існує дуже тісний зв’язок. 

Поняття активний лексичний мінімум «це той лексичний 

матеріал, яким студенти повинні користуватися для 

вираження своїх думок в усній та письмовій формі, а 

також розуміти думки інших людей при аудіюванні та 

читанні», а пасивний лексичний мінімум це «та лексика, 

яку студенти мають лише розуміти при сприйманні 

чужих думок в усній формі при аудіюванні та письмовій 

формі при читанні». [8]. Автор Полюк С.І. вважає, що 

активний словниковий запас складає ядро лексичного 

запасу, а пасивний мінімум доповнює його. Цей 

диференційований підхід до відбору лексики цілком 

відповідає реальним умовам навчання іноземної мови в 

немовному вищому навчальному закладі [9]. 
Основними критеріями відбору лексичних мінімумів є: 

1. сполучуваність, тобто здатність лексичних 

одиниць поєднуватися з іншими одиницями у мовленні;  

2. семантична цінність, тобто висловлювання за 

допомогою ЛО важливих понять з різних сфер людської 

діяльності, у тому числі й тих, що визначені програмою і 

представлені в конкретному підручнику;  

3. стилістична необмеженість (перевага не надається 
жодному зі стилів мовлення). 

Мовленнєві лексичні навички лежать в основі усіх 

видів мовленнєвої діяльності отже слід формувати 

лексичні навички аудіювання, говоріння, читання та 

письма. 

Головним засобом навчання на будь-якому етапі 

оволодіння іноземною мовою є вправи. У вправі завжди 

є мета, яка є найбільш важливою для засвоєння знань 

студентів, але якщо це одна вправа, то вона ніколи не 

дає кінцевого ефекту. Навички та вміння у студентів 

також формуються у вправах. [10]. У словнику [6, с.79-

80] поняття вправа розглядається як «вид навчальної 
діяльності, яка ставить студентів перед необхідністю 

багаторазового та варіативного використання набутих 

знань у різних зв’язках та умовах». На заняттях 

іноземної мови доля вправ, які виконують студенти, 

становить дуже велику кількість: вони займають близько 

80 % навчального часу. Види вправ визначаються 

явищем, що є предметом вивчення. При вивченні 

граматики та лексики виконуються також і мовні 

вправи, в яких спрямовано, що студент усвідомлює 

лексико-граматичні норми мови, що вивчаються на 

заняттях іноземної мови. Навички та вміння їхнього 

вживання в мовленні формуються в мовленнєвих 

вправах. Для формування репродуктивних лексичних 

навичок оптимальною є така послідовність вправ: 

1. Імітація зразка мовлення (ЗМ); 

2. Лаконічні відповіді на альтернативні запитання 
викладача; 

3. Підстановка у ЗМ; 

4. Завершення ЗМ; 

5. Розширення ЗМ; 

6. Відповіді на різні типи запитань; 
7. Самостійне вживання лексичної одиниці у 

фразі/реченні; 

8. Об’єднання ЗМ у понад фразові єдності – 

діалогічну та монологічну.  

9. Використання ЗМ у мікротекстах. 

Існують такі вправи як імітація, вони грають важливу 

роль та можуть мати ігровий характер. Зазвичай для 

студентів виділяють вправи для засвоєння матеріалу і 

для його використання в усному мовленні. У нашій 

роботі ми розглянемо вправи формування лексичних 

навичок. У навчанні важливу роль грає тренування [10]. 

На даний час лексичні вправи діляться на дві 

категорії та спрямовані на: 

1. запам'ятовування слова, його семантики в єдності з 
вимовною і граматичної формою; 

2. формування сполучень слів смислового характеру. 
При навчанні слід пам'ятати, що успіх багато в чому 

залежить від співвіднесеності якостей вправ з вмістом 

наміченої мети і умовами її досягнення. В даний час 

адекватність виражається в наступному положенні: 

кожен вид мовленнєвої діяльності засвоюється, в 

основному, за рахунок вправ саме в даному виді 

діяльності. У процесі навчання лексики у студентів 

формуються наступні лексичні знання:  

 фонетичні, необхідні для розвитку навичок вимови 

на основі слухомоторних образів лексичних одиниць;  

 знання в галузі графіки та орфографії, потрібні для 

написання слів та їх розпізнання в тексті на основі 

словесних наочно графічних образів;  

 знання в галузі граматики, пов’язані з утворенням 

словоформ;  

 знання семантики лексичних одиниць, що 

вивчаються;  

 знання, пов’язані з правилами сполучуваності даних 

слів в іноземній мові. 

Мовленнєві вправи передбачають створення таких 

умов на занятті, коли студент постійно залучений до 

процесу спілкування, тобто до процесу практичного 

користування мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності, а саме: аудіюванні, говорінні, читанні, 

письмі. Взаємозв’язок мовних та мовленнєвих вправ 
полягає в тому, що об’єднання правил та дій у будь-

якому вигляді діяльності оптимально скорочує час 

роботи та робить її максимально ефективною [1, с.37]. 
Велика увага в навчанні говорінню спирається на 

засвоєний студентами мовний матеріал. Говоріння 

передбачає розвиток умінь монологічного та 

діалогічного мовлення. Кожен із цих видів говоріння має 

тільки йому притаманні характеристики, що слід 

ураховувати при навчанні, підбираючи адекватні вправи. 

Розглянемо більш детально, як автори трактують 

поняття монологічне мовлення, діалог та провідне 

завдання та зрозуміємо на скільки важливо 

використовувати ці вправи на заняттях іноземної мови. 

Перше поняття автор [3] розглядає монологічне 

мовлення як «вид мовлення, що передбачає звернення 

особи, що говорить, до одного або до групи слухачів». 

Одно направленість монологічного мовлення визначає 

особливості його структури та змісту, у більшості 

випадків монолог складається з декількох висловлювань, 
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тому великого значення набуває спосіб об’єднання в 

монолозі суміжних речень. Вправи з навчання монологу 

поділяють на підготовчі та мовленнєві. Підготовчі 

вправи навчають компонентів монологічного мовлення, 

а саме уміння формувати фрази та поєднувати їх між 

собою відповідно до логіки висловлювання. Згідно з 

метою навчання на цьому етапі студентам пропонують 

вправи на структурне дублювання, структурне 

варіювання, об’єднання різнотипних речень, 

обґрунтування своїх висловлювань та ін. [5, с.38-40]. 

При виконанні мовленнєвих вправ у студентів 

виникають труднощі при реалізації смислової та мовної 

програм. Мовленнєві вправи містять наступні види 

діяльності: переказ (прочитаного та прослуханого, 

повний переказ, переказ основного змісту, вибірковий 

переказ, переказ за планом, за допомогою ключових 

слів); повідомлення на соціально-побутові теми (про 

навчання, про інтереси); опис (ситуацій, малюнків); 

розповідь (про себе, про те, що прочитав, з опорою на 

кіно- або відеофільми).  

Друге поняття ми розглянемо, що таке діалог та 

побачимо, що це «форма мовлення, при якій 

відбувається безпосередній обмін висловлюваннями між 

двома або декількома особами». В основі будь-якого 

діалогу знаходяться різні висловлювання, комбінування 

яких складає його сутність, тому зусилля викладача і 

студента повинні бути спрямовані на відпрацьовування 

правильності структурно-граматичної, лексичної і 

стилістичної побудови, в екстралінгвальному – на 

відповідність мовного висловлення комунікативної 

мети, заданої ситуації, теми [2, с.19].  

І, останнє третє поняття, яке ми розглянемо буде 

провідне завдання «це навчити студентів створювати 

монологічні висловлювання текстового рівня різних 

функціонально-смислових типів мовлення в такому 

обсязі, який передбачено програмою в вищих 

навчальних закладах». Ці завдання характеризуються 

розвитком умінь виражати своє особисте ставлення до 

фактів чи подій, про які висловлюються студенти; 

формулювати критичну оцінку і доводити правильність 

будь-якого факту; включати до свого мовлення елементи 

розмірковування, аргументації. Одночасно повинно 

відбуватися збільшення обсягу висловлювання. Студенти 

мають заздалегідь засвоїти ряд словосполучень і штампів, 

характерних для монологічного мовлення [10, с.54-55]. 

Таким чином, розглянувши поняття монологічне 

мовлення, діалог та провідне завдання можемо зробити 

висновок, що дуже важливе значення має добір методів і 

засобів навчання, бо студенти повинні отримувати 

вміння в повному обсязі та одночасно з формуванням 

навичок набуваються певні знання, що забезпечують 

розвиток лексичної усвідомленості. 

Виконання вправ і завдань для формування лексичних 

одиниць доцільно здійснювати використовуючи 

оптимальні засоби навчання, головним з яких є 

підручник, що входить до складу навчально-методичних 

комплексів. До допоміжних засобів навчання відносять 

пояснення викладача, пам’ятки та інструкції щодо 

використання друкованих словників, щодо форми 

ведення індивідуальних словників і карток з новою 

лексикою, щодо способів організації та систематизації 

вивченої лексики. Такі засоби допомагають студентам 

працювати над вивченням лексики самостійно.  
Результат виконання вправ необхідно проконтролювати, 

оскільки об’єкт контролю – лексична компетенція (ЛК) 

– є поняттям, що складається з кількох взаємопов’язаних 

елементів, то можна стверджувати, що вона не 

піддається прямому контролю. Проте окремі її 

компоненти, пов’язані з навичками, знаннями, вміннями, 

можуть бути проконтрольовані [11, с.22]. Перевірка 

сформованості лексичної компетенції студентів, тобто 

засвоєння програмного лексичного матеріалу, 

сформованість у студентів лексичних навичок, а саме 

навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і 

розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих 

лексичних зв’язків між словами іноземної мови та 

виникає. необхідність сформувати наступні види навичок. 

1. Навички правильного вживання лексичних 

одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі 

згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, 

що передбачає оволодіння такими операціями: 

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої 

пам’яті; 

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних 

одиниць у потоці мовлення; 

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими 

словами, що створюють синтагму і фразу за правилами 

лексичної сполучуваності. 

2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних 

одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та 

аудіюванні. 

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення 

лексичних одиниць, що відносяться до потенційного 

словника при читанні та аудіюванні. 

4. Навички користування різними видами словників 

(двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, 

країнознавчих). 

Програмний лексичний матеріал, необхідний для 

забезпечення англомовного спілкування вступників у 

різних галузях фахової усної та писемної комунікації, 

представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу 

«іноземна мова за професійним спрямуванням» та 

«ділова іноземна мова». 

Контроль рівня сформованості лексичної компетенції 

важливо здійснювати безпосередньо у спілкуванні. 

Лексичний компонент мовленнєвих умінь контролюється 

у процесі розвитку вмінь в аудіюванні, говорінні, 

читанні і письмі. Оволодіння лексикою є лише засобом 

розвитку мовленнєвих умінь. Саме тому лексичні 

навички не є об’єктами підсумкового контролю. 

Контроль рівня сформованості лексичної компетенції 

може здійснюватись у прихованій формі (під час 

виконання умовно комунікативних і комунікативних 

вправ) і відкрито: через усні та письмові контрольні 

вправи. Засвоєння лексичної одиниці рецептивного 

мінімуму можна контролювати у процесі виконання: 

різних вправ, тестів множинного вибору, тестів із вільно 

конструйованою відповіддю, заповнення пропусків 

лексичної одиниці у тексті.  

Висновок. Основною метою навчання іноземної 

мови в вищих навчальних закладах є розвиток у 

студентів уміння вірно використовувати іноземну мову 
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як інструмент у діалозі культур сучасного світу. 

Основою комунікативного розвитку є комунікативні 

вміння, сформовані на основі мовних знань. Отже, 

навчання монологічного мовлення – це послідовна 

робота студента з формування умінь будувати зв’язне 

висловлювання англійською мовою із застосуванням 

таких методів і прийомів, які сприяють розвитку 

розумової діяльності. Ефективність удосконалення 

монологічного мовлення залежить від доцільного 

вибору й застосування різних лінгводидактичних 

методів і прийомів, їх особливостей і класифікаційних 

підходів, оскільки класифікація дає цілісне уявлення про 

комплекс методів і має не лише теоретичне, а й 

безпосереднє практичне значення.  
Прийоми випереджального введення лексики, 

постійне включення нових лексичних одиниць у 

сполученні із засвоєними, а потім систематичне 

повторення активного словника – все це дозволяє 

студентам краще підготуватися до використання освоєної 

лексики при читанні й говорінні на етапі застосування. 

Тому, дуже важливо, щоб уроки англійської мови не були 

нудними, а для цього потрібно використати монологічне 
мовлення, яке характеризується певними комунікативними, 

психологічними і мовними особливостями, які педагог 

має враховувати у процесі навчання цього виду 

мовленнєвої діяльності та використовувати інтерактивні 

засоби в яких студент зможе проявити свої знання, вміння 

та навички, які він отримав в процесі навчання в вищому 

навчальному закладі.  
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Постановка проблеми. В природних екологічних 

системах в результаті людської діяльності та 

техногенного впливу відбуваються незворотні негативні 

зміни. Серед багатьох чисельних проблем, які постали 

перед людством, головною є екологічна катастрофа. 

Що стосується України, то в наслідок нехтування 

об’єктивними законами розвитку і відтворення 

природно-ресурсного комплексу існуючу екологічну 

ситуацію в Україні визначають як кризову. Результатом 

цього стало різке погіршення стану здоров’я людей, 
зменшування народжуваності та збільшення смертності, 

а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною 

деградацією народу України [1]. 

Подолати екологічну кризу одними технічними 

засобами вже неможливо, тому людству потрібно 

створити нову культуру взаємовідносин з природою. 

Для цього екологічні уявлення повинні проникати у всі 

сфери наукового та громадського життя.  

Вирішення поставлених завдань передбачає не тільки 

усвідомлення змісту й значення майбутніх змін, 

необхідності нового способу буття, але й радикальні 

зміни ціннісних орієнтацій окремої людини й 

суспільства в цілому, зсув пріоритетів у вирішенні 

екологічних проблем із техніко-економічної сфери в бік 

ідеології, моралі й освіти [2].    

Сучасне екологічна освіта повинна задовольняти 

зростаючим потребам суспільства. Розвиток й 

становлення систем екологічної освіти в різних країнах 

визначили координуючу роль міжнародних державних і 

суспільних екологічних організацій. Міжнародним 

екологічним рухом педагогів розроблені методики 

екологічного виховання, визнані й опробовані в 

розвинених країнах світу [3]. 

Із 90-х рр. XIX ст. в освітніх системах Заходу 

екологічне виховання втримує свої позиції завдяки 

трьом найбільш впливовим програмам: програмі із 

природознавства, "навчання на свіжому повітрі", 

природоохоронного виховання, в основі яких – 

цілеспрямоване формування турботи про навколишнє 

середовище [2]. 

Характерним моментом для сучасної європейської 

екологічної педагогіки є посилення емоційно-почуттєвої 

складової, зростання значення духовної, естетичної 

цінності природи й, відповідно, зміна вектора розвитку 

моделі екологічної освіти – від дидактики катастроф у 

80-х рр. до «педагогіки переживань (Erlebnispedagogik)» 

у 90-х рр. минулого сторіччя. 

«Педагогіка переживань» прагне навчити сучасну 

людину адекватно «бачити» себе в навколишньому 

середовищі. Почуттєве сприйняття й розуміння світу 

природи, як частини свого єства допомагає любити його 

як самого себе й докладати максимум зусиль для 

охорони й процвітання навколишніх форм життя. 

«Педагогіка переживань» приваблює використанням 

веселих цікавих ігор, і це вигідно відрізняє її від методів 

традиційної школи. Діти, перебуваючи в лісі, виконують 

вправи на уважність, із зав’язаними очами ведуть пошук 

природних об’єктів і намагаються зробити їх 

природознавчий або міфологічний опис. В ігровій формі 

проводиться так зване медитативне спілкування із 

природою, у ході якого ніби стирається грань між 

людиною й навколишнім її світом. У результаті такого 

контакту вони починають сприймати себе частиною 

природи, що спричиняє глибокий процес ідентифікації й 

забезпечує надалі свідоме екологічне поводження й 

відповідні дії. 

У руслі «педагогіки переживань» працює так звана 

«лісова» педагогіка (Waldpedagogik). У центрі її уваги 

перебувають залежності між людиною й навколишнім 

середовищем, проблеми використання лісових багатств. 

«Лісові» школи – «природні» або «дикі» (Naturschulen або 

Wildnisschulen) – забезпечують безпосереднє спілкування 

із природою різноманітному колу осіб. У діяльності цих 

шкіл особливо яскраво проглядається тенденція до 
посилення духовних, естетичних цінностей в екологічному 

вихованні [4].  

В результаті людської діяльності та техногенного впливу в природних екологічних системах 

відбуваються незворотні негативні зміни. Для їх подолання людству потрібно створити нову культуру 

взаємовідносин з природою та кардинально змінити систему виховання. В наші дні екологічна освіта 

розглядається як головна умова виходу людства з екологічної кризи.    

На шляху до рішення існуючої проблеми були розроблені програми екологічного виховання молоді по 

принципу безперервності та наступності в системі родина-школа-вуз. Застосування методу «польова 

екологія» та використання для занять природних територій національних природних парків показали 

високу ефективність такого підходу і в значній мірі сприяли підвищенню наочності, розумінню проблеми 

та засвоєнню матеріалу.  

Ключові слова: екологічна криза, екологічне виховання молоді, «польова екологія». 
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Cуттєве вдосконалення системи екологічної освіти є 

одним з найважливіших моментів для нашої держави 

сьогодні. Ключовим принципом взаємодії людського 

суспільства й природи мають бути продумане, науково-

обґрунтоване співіснування [5].  

Навчити цьому можливо через чітко поставлене 

екологічне виховання, яке формує у людини екологічну 

культуру. Тому саме на молодь покладається велика 

надія на зміну пріоритетів, розуміння розвитку 

оточуючого природного середовища, знаходження 

способів співіснування людини і природи. 

Мета статті. Ознайомити з новими підходами до 

вдосконалення системи екологічної освіти та 

застосування у вихованні методів безперервності 

екологічної освіти та методу «польової екології». 

Виклад основного матеріалу. Екологічні проблеми в 

сучасному світі, стають головними проблемами для 

людства. Помилки, які були зроблені в минулому 

наблизили нас до порогу екологічної катастрофи. 

Екологія стає лідером наукової картини світу. Саме такий 

підхід змінює методологію освіти на всіх рівнях [6].  
В наші дні екологічна освіта розглядається як 

головна умова виходу людства з екологічної кризи. 

Проте проблема не в тім, як засвоїти нові ідеї, а в тім, як 

позбутися від старих [7]. Саме старі погляди на 

відносини людства і природи стають суттєвим гальмом у 

виході з екологічної кризи.  

Враховуючі ці та інші фактори нами були розроблені 

програми екологічного виховання молоді починаючи з 

дитячого садка і до завершення вищого навчального 

закладу. У суспільному розвитку дитини важливу роль 

грає сім’я, яка є необхідним складовим елементом 

соціальної структури. Ніде дитина не отримає тої гамми 

почуттів і широкого кола понять про життя, про 

оточуюче середовище яке дає сім'я. Діти – це майбутнє 

нашої країни і входження до світу вони починають саме 

в оточенні сімейного кола [4]. 

Дуже важливим є розуміння і впровадження в 
екологічній освіті принципу безперервності та наступності 

екологічного виховання. Метою безперервного 

екологічного виховання та екологічної освіти – є 

формування відповідального відношення кожної людини 

до навколишнього середовища і навчання навикам 

компетентного прийняття рішень в процесі 

природокористування. Тому принцип наступності 

екологічного виховання повинен проходити в системі 

родина-школа-вуз. Такий підхід дає можливість 

отримати позитивні результати.  

Особливо важливо якомога раніше почати формування у 

дітей правильного відношення до тварин і рослин, до 

природи в цілому. Основний принцип, що засвоюється в 

цьому віці й проходить надалі через все життя, є теза – 

«все живе повинне жити».  

Програми екологічного виховання створюються за 

віковими ознаками і поділяються на 

1. дошкільне виховання, яке включає виховання у 
сім’ї та дитячому дошкільному закладі; 

2. екологічне виховання у школі; 
3. екологічне виховання у вищому навчальному 

закладі. 

Початок процесу формування екологічного світогляду 

відбувається під час дошкільного дитинства, коли 

закладають перші основи світорозуміння і практичної 

взаємодії з природним середовищем. Подальший успіх у 
формуванні екологічно освіченої особистості закладається 

саме з дошкільного виховання [7].   
Екологічна складова виховання починає проявлятися 

в дітей з 1, 5-2 літньому віці, коли з моменту пізнання 

навколишнього світу для дитини особливе місце 

займають тварини, а потім і рослини, які оточують його 

в житті. Можливість прямого «спілкування» з нашими 

міськими тваринами (голубами, горобцями, граками, 

галками та ін.) відкриває перед дитиною дивний світ 

живої природи. Це відбувається як би саме собою й 

завдання батьків сприяти цьому спілкуванню, допомагати 

розібратися у видах, що зустрічаються, на рівні розмірів, 

фарбування, та їх голосів. Що стосується останнього, то 

дитина починає ідентифікувати для себе звукові образи 

тварин, що зустрічаються, і своє відношення до них.  

Для дитини 2-3 літнього віку незабутньою подією 
стає відвідування зоопарку, де відкривається різноманітний 

світ тварин. Саме це стає наступним етапом у формуванні 

екологічного світогляду. А можливість підгодувати 

тварин для дитини це стає своєрідним дійством участі в 

підтримці існування звірів, що сподобалися. 

Проте не всі батьки можуть правильно підготувати 

дітей до сприйняття оточуючого світу. Головним 

фактором тут є недостатність власної екологічної освіти. 

На допомогу їм були розроблені спеціальні програми, 

які у доступній ігровій формі сприяють правильному 

спрямуванню уваги дітей до тієї або іншої теми. Ці 

програми є підґрунтям наступного екологічного 

виховання. Від правильності та якості їх засвоєння 

залежить подальша екологічна культура особистості. 

Закладене добре відношення до навколишньої 

природи в родині знаходить подальший розвиток у 

дитячому садку, де за допомогою розроблених 

фахівцями програм триває розвиток дитини в 

екологічному плані. Програми дошкільного екологічного 

виховання дозволяють ще ширше відкрити чудовий світ 

навколишньої природи. Саме з дошкільного віку дитина 

здобуває основу під подальше сприйняття природного 

середовища, основу під екологічну освіту. Всі 

недогляди, які будуть допущені в цей час, надалі буде 

дуже важко виправити.   

Без знання основ законів природи, різноманіття 

зв'язків, що існують у біосфері, без прогнозування 

наслідків вторгнення людини в навколишній світ, 

неможливо раціонально будувати відносини дитини із 

природою, знаходити оптимальні варіанти природо-

користування. Виходячи із цього, метою дошкільної 

екологічної освіти є – сприяти формуванню основ 

екологічної культури й творчого мислення у дітей 

дошкільного віку, а це зобов'язує підготовку та надання 

зрозумілої для дитини інформації. 

Важливе місце у вихованні дітей у цей період 

займають екологічні ігри та екологічні свята. У грі 

дитина краще засвоює та сприймає відповідну 

інформацію, менше втомлюється і такий підхід стає 

дуже важливим елементом виховання. 
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З віком діти починають звертати увагу не тільки на 

тварин, але й на статичні рослини. Тут дуже важливо 

пояснити дитині, що рослини такі ж живі організми, 

тільки не можуть переміщатися. Саме тому вони ще 

більш уразливі перед людиною [7]. 

Діти старших груп вже можуть самостійно, або за 

допомогою батьків, проводити спостереження, ставити 

прості опити. Тому від вихователів вони отримують 

домашні завдання, які дозволять їм більш 

цілеспрямовано вивчати ті або інші особливості рослин 

або тварин, пророщувати насіння, вирощувати кімнатні 

рослини та інше. Дуже важливо, щоб дитина, зробивши 

які-небудь спостереження, розповіла про них перед 

групою своїх однолітків. Вихователь повинен усіляко 

підтримувати прагнення дітей до спостереження за 

навколишньою природою. Саме із цього моменту йде 

ознайомлення з таким поняттями як екологія, 

навколишнє середовище. 

Значне місце у виховному процесі займають 

екскурсії та походи на природу. Саме знаходження на 

природі батькам та вихователям значно простіше 

показати, що по відношенню до природи людина є більш 

сильною стороною. Саме тому вона повинна оберігати 

та охороняти природу. 

Таким чином, взаємодія батьків у родині й 

вихователів у дитячій дошкільній установі дозволяють 

формувати грамотні основи екологічного підходу до 

сприйняття навколишнього природного середовища, а 

дошкільне екологічне виховання входить до загальної 

Концепції безперервної екологічної освіти, початковою 

ланкою якої є саме сфера дошкільного виховання.   

Шкільна екологічна освіта є основою нового етапу 

розвитку відповідального відношення учнів до 

навколишнього природного середовища. Метою 

шкільної екологічної освіти – виховання громадян, які 

мають екологічний світогляд і на цьому підґрунті 

здійснюють екологічно доцільне поводження і 

діяльність, які спрямовані на покращення якості життя. 

Екологічне виховання у школі можна поділити на три 

етапи. На першому (1–4 класи) закладаються основи 

всебічного розвитку дитини. У класах створюється 

атмосфера гуманності через естетичне, екологічне й 

моральне виховання школярів. Стратегія освіти на 

даному етапі складається у формуванні цілісної картини 

світу, природи, суспільства, а також базових умінь і 

навичок. На другому етапі (5–9 класи) починається 

поглиблене вивчання предметів природно-наукового 

циклу (хімія, географія, біологія, математика), вводяться 

факультативні курси й кружки. На третьому етапі (10–11 

класи) особистно-орієнтоване навчання з урахуванням 

інтересів і потреб учнів і їхніх батьків. 

У школі реалізується змішана модель екологічної 

освіти, яка поєднує класні заняття у школі з заняттями 

на природі. Саме на натуралістичному підході 

розроблений метод, який отримав назву «польова 

екологія». Цей підхід базується на формах та методах 

екологічного виховання, при яких учні вивчають світ, 

що їх оточує, безпосередньо у природному середовищі. 

Саме безпосереднє спілкування дитини з природою стає 

сьогодні предметом серйозних наукових досліджень 

європейських вчених. Польова екологічна освіта 

припускає, що основною формою виховання дітей є 

позакласні навчальні й дослідницькі заняття на 

екскурсіях, польових практикумах, у походах, 

експедиціях, таборах і т.п. Фактично, мова йде про 

вивчення природи в природних умовах. Проте із всіх 

численних напрямків екологічної освіти область 

«польової екології» і «натуралістичної» освіти 

виявилися, мабуть, найменш «освоєними» і поки що 

важкодоступними формами екологічної освіти, особливо 

в середній школі [8]. 

Метою вузівської екологічної освіти є підготовка 

висококваліфікованих фахівців відповідного профілю, 

що володіють високим інтелектуальним і культурним 

рівнем, що мають глибокі знання, уміння й навички в 

області екології і стійкого розвитку, здатних інтегрувати 

отримані знання в політичні рішення й програми 

державного розвитку в майбутній професійній 

діяльності. Метод «польової екології» повинен стати 

домінуючим у вищих навчальних закладах.  

Тому одним з важливих моментів є правильний 

підбір природних територій для яких найбільше 

підходять об’єкти природно-заповідного фонду, а саме 

національні природні парки. На їх базі необхідно 

створювати постійні стаціонарні території для 

проведення польових занять, тим більш що така робота 

для національних парків передбачена законодавством. 

Критерієм підбору таких територій є:  

 зручне розташування і можливість швидко достатися 
до місця проведення практики; 

 відповідність території вимогам практичних занять 
(наявність великої кількості об’єктів, які являють собою 

предмет вивчення або дослідження); 

 спеціально відведене місце для розміщення школярів 

або студентів (безпечність, наявність водопостачання, 

дотримання відповідних санітарних вимог та інше); 

 можливість організації культурного дозвілля. 
Для проведення робіт по програмі «польова 

екологія» спільно з співробітниками національних 

парків (в залежності від конкретних умов) були 

розроблені напрямки еколого-освітньої діяльності на 

територіях: 

1. Робота зі шкільною молоддю. 

    1). Проведення занять вихідного дня. 

    2). Проведення літніх екологічних таборів 

    3). Проведення семінарів, конкурсів, виставок. 

2. Робота з студентською молоддю 

    1). Проведення літніх екологічних таборів. 

    2). Проведення літніх учбових практик 

    3). Проведення семінарів, конкурсів, виставок. 

3. Робота з викладачами біології шкіл 

    1). Проведення занять по екологічній та 

природоохоронній тематикам. 

    2). Створення при школах куточків охорони 

природи. 

4. Центр підготовки шкільних наукових робіт в 

рамках програми МАН. 

    1). Розробка тем по програмі МАН і супровід їх 

виконання. 

По видам робіт були прийняті наступні: 

1. Лекційні та практичні заняття в приміщення 

екологічного центру. 
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2. Екологічні екскурсії по стежкам НПП. 

3. Заняття вихідного дня (заїзд зранку у суботу, 

від’їзд ввечері у неділю). 

4. Екологічні ігри на природі для дітей та дорослих. 

5. Роботи екологічного напрямку на території парку. 

Були розроблені тематичні лекційні та практичні 

заняття, проложені екологічні стежки, підготовлені 

території для розміщення наметових екологічних таборів 

та екологічних практик. Поступово екологічні заняття на 

територіях парків стають популярними серед шкільної 

та студентської молоді, викладачів шкіл, а сам метод 

«польової екології» дозволяє суттєво покращити якість 

інформації, яка надається та її засвоєння. Крім того для 

школярів та студентів з’являється чудова можливість 

глибше зануритися у світ природи, прийняти участь 
дослідницькій роботі, яку проводять наукові співробітники 

парку, побачити ті зміни які відбуваються у природному 

середовищі під впливом людини. 

Важливим фактом є те, що частина школярів, 

занурившись під час екологічних занять у природне 

середовище і краще його зрозумівши, планують у 

подальшому житті піти навчатися на відповідні 

спеціальності, щоб своїм трудом зберігати нашу 

неповторну природу. 

Висновки. Однією з головних проблем, що постали 

перед людством, є екологічна катастрофа. Нехтування 

об’єктивними законами розвитку і відтворення 

природно-ресурсного комплексу існуючу екологічну 

ситуацію в Україні визначають як кризову. Результатом 

цього стало різке погіршення стану здоров’я людей, 
зменшування народжуваності та збільшення смертності, 

а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною 

деградацією народу України. 

Виходячи з цього у світі на початку третього 

тисячоріччя характер екологічної політики кардинально 

змінюється. Людству потрібно створити нову культуру 

взаємовідносин з природою. 

Нами були розроблені програми екологічного 

виховання молоді починаючи з дитячого садка і до 

завершення вищого навчального закладу. Впровадження 

в екологічній освіті безперервності та наступності, а 

екологічного виховання слід проходити в системі 

родина-школа-вуз.  

Програми екологічного виховання створюються за 

віковими ознаками.  Починаючи зі школи реалізується 

змішана модель екологічної освіти, яка поєднує класні 

заняття у школі з заняттями на природі.  

Застосування натуралістичного підходу, який отримав 

назву «польова екологія», базується на формах та методах 

екологічного виховання, при яких учні вивчають світ, що 

їх оточує, безпосередньо у природному середовищі. 

Найкращім місцем для проведення польових занять є 

території національних природних парків. Для 

проведення робіт по програмі «польова екологія» 

спільно з співробітниками національних парків 

розроблені напрямки еколого-освітньої діяльності. 

Екологічні заняття на територіях національних парків 

стають популярними серед молоді, а сам метод 

«польової екології» дозволяє суттєво покращити якість 

екологічної інформації її розуміння та засвоєння.  
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ASPECTS AND PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF YOUTH 

The irreversible negative changes occur as a result of human activity and man-made influence in natural ecological 

systems,. To overcome it, mankind needs to create a new culture of relationships with nature and radically change the system 

of education. Today, environmental education is seen as the main condition for the emergence of mankind from the 

environmental crisis. 

On the way to solve the existing problem is the programs for the ecological education of youth were developed on the 

principle of continuity in the family-school-high school system. The application of the "field ecology" method and the use of 

nature territories for national natural parks has shown the high efficiency of this approach and greatly contributed to 

increased visibility, understanding of the problem and material mastering. 

Key words: ecological crisis, ecological education of youth, "field ecology". 
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Постановка проблеми. В час, коли нові інформаційні 

технології проникають в усі сфери життєдіяльності 

людини, коли комп’ютерна грамотність стає нормою для 

сучасної освіченої людини, освіта не може залишатись 

осторонь цього процесу. При вмілому використанні 

комп’ютери можуть стати могутнім інструментом в 

руках учителя. 

Аналізуючи програми з інформатики для 

загальноосвітніх шкіл, бачимо, що як обов’язковий для 

вивчення предмет інформатика з’являється починаючи з 

1 класу. Відмітимо, що в програмі з математики на всіх 

рівнях загальної освіти можна знайти безліч тем, при 

вивченні яких застосування комп’ютерів може значно 

оптимізувати навчальний процес. Наприклад, починаючи 

вже з п'ятих-шостих класів, зокрема під час вивчення 

системи координат на прямій і на площині, поняття 

функції, елементарних функцій та їхніх властивостей, 

методів розв'язування рівнянь і нерівностей та їх систем, 

елементів теорії границь числових послідовностей, 

диференціального та інтегрального числень та їх 

застосування. Але навіть почавши вивчати інформатику в 

1 класі, учням необхідний досить значний проміжок часу 

на здобуття навичок роботи на комп’ютері, без яких 

неможливе його застосування в навчальному процесі. 

Мета роботи – виокремити методичні особливості 

використання комп’ютерів на уроках математики. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки діти до 

коледжу йдуть здебільшого після 9 класу, то вчитель, 

який в ньому викладає, стикається з тими ж проблемами 

що і в масовій школі. 

Отже, слід зазначити, що далеко не всі учні 

володіють навичками роботи на комп’ютері, достатніми 

для застосування його при вивченні інших дисциплін. 

Тому, вирішивши використовувати технічні засоби 

навчання, а саме комп’ютери, вчитель має проаналізувати 

наскільки учні навчені роботі на ньому. В іншому 

випадку заняття з математики обернуться у факультатив 

з інформатики, що аж ніяк не сприятиме формуванню 

міцної системи математичних знань. 

Якщо викладач математики є одночасно і викладачем 

інформатики, то в такому випадку йому легше 

реалізувати міжпредметні зв’язки цих двох дисциплін. 

Викладаючи інформатику, вчитель може побудувати 

навчальний план таким чином, щоб крім запланованих 

навичок роботи на комп’ютері, учні здобували і ті, що 

необхідні для використання комп’ютера в процесі 

навчання математиці. Наприклад, крім загально 

користувацьких вмінь, учні мають оволодіти навичками 

роботи з певними математичними пакетами (наприклад, 

MathCAD, Mathematic, MatLab, Maple тощо) та 

графічними редакторами. 

Плануючи використовувати комп’ютери при 

вивченні конкретних тем, вчитель має впевнитись, що 

його застосування є доцільним і необхідним, тобто 

зробить процес засвоєння учнями знань більш 

ефективним. Слід зазначити, що немає потреби 

проводити вивчення всієї теми в комп’ютерному класі. 

Доречно використовувати комп’ютер або для 

демонстрації певних просторових фігур, функціональних 

залежностей тощо на перших уроках вивчення теми, або 

на етапі контролю знань. Звичайно можна також 

спланувати навчальну роботу таким чином, що на 

звичайних уроках учні розв’язують завдання в 

загальному випадку, а на комп’ютерах підставляють 

конкретні числові дані і аналізують результати. Якщо 

учні дуже добре володіють навичками роботи на 

комп’ютері, вчитель може спланувати й інші напрямки 

його використання в процесі навчання. Наприклад, за 

умови наявності необхідних електронних підручників, 

які є не просто електронними варіантами звичайних 

книжок, а оснащені тренувальними вправами, 
демонстраційними показами, контролюючими програмами 

тощо, вчитель може проводити вивчення деяких тем 

власне в комп’ютерному класі, використовуючи 

комп’ютер на всіх стадіях засвоєння навчального 

матеріалу. В цьому випадку змінюється роль як учнів, 

так і вчителя в навчальному процесі. Вчитель вже не 

виступає джерелом знань на уроці, а спрямовує 

навчальний процес у необхідне русло, контролює і 

допомагає в процесі здобуття знань. Проте, програмне 

забезпечення такого рівня дуже рідко зустрічається, а 

вчителі самотужки здебільшого не здатні розробити 

програми такого роду. Тож такий напрямок 

використання комп’ютерів в навчальному процесі поки 

що тільки в перспективі. 

Через використання комп’ютера вдало реалізовується 

як профільна, так і рівнева диференціація. За умови 

використання комп’ютерів можуть змінюватись (причому 

в досить широкому діапазоні) зміст і структура 

навчальної діяльності учнів залежно від специфіки 

У статті обґрунтовано доцільність і ефективність використання комп’ютерів у процесі викладання 

математики. Виокремлено методичні особливості запровадження обчислювальної техніки в систему 

математичної освіти. Висвітлено додаткові методичні можливості, які надає використання комп’ютерів у 

навчально-виховному процесі. 

Ключові слова: навчально-виховний процес, математика, диференціація знань, графічні зображення, 

математичні пакети. 
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обраної ними предметної галузі, спрямованості навчання, 

індивідуальних нахилів і здібностей. 

Використання різноманітних математичних пакетів та 

графічних редакторів дає можливість учневі розв'язувати 

окремі задачі, не знаючи відповідного аналітичного 

апарату, методів і формул, правил перетворення виразів 

тощо. Наприклад, учень може розв'язувати рівняння і 

нерівності та їх системи, не знаючи формул для 

знаходження коренів, методу виключення змінних, 

методу інтервалів тощо; обчислювати похідні та 

інтеграли, не пам'ятаючи їхніх таблиць, досліджувати 

функції, не знаючи алгоритмів їх дослідження, 

відшукувати оптимальні розв’язки в найпростіших 

задачах лінійного і нелінійного програмування, не 
використовуючи симплекс-метод, градієнтні методи тощо.  

Разом з тим, завдяки можливостям графічного 

супроводу комп’ютерного розв'язування задачі, учень 

чітко і легко розв'язуватиме досить складні задачі, впев-

нено володітиме відповідною системою понять і правил. 

Використання подібних програм дає можливість у 

багатьох випадках зробити розв'язування задач 

настільки ж доступним, як і просте розглядання 

малюнків чи графічних зображень. Відповідні програми 

перетворюють окремі розділи і методи математики в 

«математику для всіх», що робить їх доступними, 
зрозумілими, легкими і зручними для використання, а той, 

хто розв’язує задачу, стає користувачем математичних 

методів, можливо не володіючи їхньою будовою і 

обґрунтуванням, аналогічно до того, як він використовує 

інші комп'ютерні програми, не знаючи, як і за якими 

принципами вони побудовані, якими мовами 

програмування описані, які теоретичні положення 

покладено в їхню основу. 

З іншого боку, такий підхід до вивчення математики 

дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються, 

розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє 

досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного 

явища, неформально розв’язувати задачу. При цьому на 

передній план виступає з'ясування проблеми, постановка 

задачі, розробка відповідної математичної моделі, 

матеріальна інтерпретація отриманих за допомогою 

комп'ютера результатів. Усі технічні операції щодо 

опрацювання побудованої математичної моделі, 

реалізації методу відшукання розв'язку, оформлення та 

подання результатів опрацювання вхідної інформації 

покладаються на комп'ютер. 

Важко переоцінити ефективність використання 

програм зазначеного типу і в разі поглибленого вивчення 

математики. Можливість провести необхідний чисельний 

експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи 

графічні побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, 

випробувати той чи інший метод розв'язування задачі, 

вміти проаналізувати та пояснити результати, отримані 

за допомогою комп'ютера, з'ясувати межі можливостей 

застосування комп'ютера чи обраного методу 

розв'язування задачі має надзвичайне значення у 

вивченні математики. 

Навіть серед учнів, що навчаються разом, виділяються 

ті, що потребують прискорених темпів навчання, більш 

складних вправ. В цьому випадку провести рівневу 

диференціацію також може допомогти комп’ютер. 

Наприклад, при проведенні контролю знань учнів за 

допомогою комп’ютера можливо підібрати систему 

завдань різноманітної складності, правильність виконання 

яких перевірятиме комп’ютер. А також, за умови 

наявності відповідного програмного забезпечення 
(наприклад, комп’ютерного тесту), контролююча програма 

може не лише корегувати рівень складності завдань в 

залежності від правильності відповіді на них учнями, але і 

аналізувати помилки і пропонувати тренувальні вправи. 

Зрозуміло, що окрім подібних програм вчитель при 

потребі може використовувати різного роду тренажери, 

програми збирання статистичних даних стосовно 

навчального процесу та їх опрацювання тощо. Викорис-

тання зазначених програм дає змогу вчителеві значно 

інтенсифікувати спілкування його з учнями та учнів між 

собою, більше уваги приділити задачам на доведення, 

постановці задач, побудові їхніх математичних моделей, 

розробці і дослідженню методів розв'язування задач, 

дослідженню розв'язків, логічному аналізу умов задач, 

пошуку нестандартних підходів до розв’язування задач, 

виявленню закономірностей, яким підкоряються дослід-
жувані процеси і явища, перекласти на комп'ютер рутинні, 

чисто технічні та нецікаві операції, ручне виконання 

яких практично не розвиває інтелекту дитини, а часто 

навіть, навпаки, гасить його, коли дитина уподібнюється 

до робота чи комп'ютера, виконуючи замість нього 

обчислювальні, графічні та інші технічні операції. 
Висновки. Комп'ютерна підтримка вивчення математики 

з використанням програмних засобів дає значний 

педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і 

поглиблюючи вивчення і розуміння методів математики 

на відповідних рівнях в навчальних закладах з 

найрізноманітнішими ухилами навчання. До методичних 

особливостей використання обчислювальної техніки на 

уроках математики можна віднести: реалізація 

міжпредметних зв’язків, удосконалення процесу 

засвоєння нового матеріалу, полегшення процесу 

контролю знань, впровадження профільної та рівневої 

диференціації, підвищення інтересу до математичного 

апарату досліджень, використання графічного супроводу 

математичних понять. 
Література 

1. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх 
навчальних закладів, комп’ютеризації // Освіта України. – 
2000. – № 33. 

2. Забродская Л.М. Проблемы информатизации образования 
// Компьютер в школе и семье. – 1999. – № 3. 

3. Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое 
образование // Информатика и образование . – 2001. – № 5-6. 

4. Дудка О. Система перевірки знань учнів з використанням 
комп’ютера // Інформатика. – 2001. – №10. 

References 
1. Concept of the program of informatization of general 

educational institutions, computerization // Education of Ukraine. - 
2000. - №. 33.  

2. Zabrodskaya L. M. Problems of informatization of education 
// Computer at school and family. - 1999. - №. 3.  

3. Ershov AP Computerization of the school and mathematical 
education // Informatics and education. - 2001. - No. 5-6.  

4. Dudka O. The system of checking students' knowledge using a 
computer // Informatics. - 2001. - №10 



   
101  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

 

 

 

Grizodub T.V., 

Teacher of the VSP NAU Slavyansk College of the National Aviation University, 

Ukraine, Slavyansk 

METHODICAL FEATURES OF USING COMPUTERS IN MATHEMATICS LESSONS 

The article substantiates the expediency and efficiency of using computers in the teaching of mathematics. The methodical 

features of the introduction of computer technology into the system of mathematical education are singled out. The additional 

methodological possibilities that provide the use of computers in the educational process are highlighted. 

Key words: educational process, mathematics, differentiation of knowledge, graphic images, mathematical packages. 

  



   
102 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

УДК 377.091.3:656.071:005.336 

Давискиба В.О., 

здобувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти  

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», daviskiba67@gmail.com 

Україна, м. Слов’янськ 

 ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 

У КОЛЕДЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Сучасна система підготовки 

фахівців залізничного транспорту формувалася протягом 

багатьох років, зосереджуючись переважно лише на сфері 

виробництва. Утім, світове визнання вагомості освітнього 

ресурсу і сучасна компетентнісно орієнтована парадигма 

визначили актуальність розвитку в Україні іншого 

підходу: створення системи цілеспрямованої підготовки 

фахівців залізничної галузі нової генерації, здатних до 

конструктивної діяльності й ефективного вирішення 

складних соціально-економічних завдань, з високим 

рівнем культури, інтелекту, комунікабельності, з 

розвинутою уявою, глибокими гуманітарними знаннями 

та належним професіоналізмом [1]. Зростання попиту на 

висококваліфікованих фахівців підвищує вимоги до 

якості їхньої професійної підготовки, яка розглядається як 

процес формування особистості, що усвідомлює своє 

місце в соціумі, є здатною до самовизначення, 

саморозвитку та творчої діяльності.  

З огляду на це, окреслені тенденції висувають певні 

вимоги до визначення сутнісного змісту та структури 

професійної компетентності техніків-електромеханіків у 

коледжах транспортної інфраструктури. 

Мета роботи – на підставі вивчення професійно-

кваліфікаційних вимог до техніків-електормеханіків 

залізничної галузі та технолого-педагогічної літератури 

з даного напряму здійснити компонентно-структурний 
аналіз професійної компетентності техніків-електромеханіків 

залізничної галузі. 
Викладення основного матеріалу. З метою з’ясування 

особливостей професійної компетентності техніків-

електромеханіків є сенс провести аналіз підходів щодо 

трактування досліджуваного поняття майбутніх техніків 

у різних галузях економіки. Так, в «Академічному 

тлумачному словнику» термін «технік» визначається як 

фахівець із певної галузі техніки, що має середню 

технічну освіту [2].  

У Словнику С. Ожегова поняття «технік» має декілька 

тлумачень: 1) фахівець у сфері техніки, технічних наук; 

2) фахівець із середньою технічною освітою, наприклад: 
інженери і техніки, технік – електрик, технік – оглядач [3]. 

Відповідно за «Довідником кваліфікаційних 
характеристик професій працівників» (Вип. 66 «Залізничний 
транспорт і метрополітен»), електромеханік: 

 забезпечує справний стан, безаварійну та надійну 
роботу пристроїв і обладнання, правильну їх 

експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і модернізацію 

відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, 

затверджених креслень та схем, чинних технічних умов і 

норм; 

 вивчає умови роботи пристроїв, виявляє причини 
передчасного спрацювання, вживає заходів щодо їх 

запобігання та усунення; 

 керує роботою електромонтерів, контролює якість 
виконуваних робіт, дотримання технології, правил 

охорони праці, пожежної безпеки; 

 бере участь у ліквідації несправностей у роботі 

пристроїв, їх ремонті, монтажі та регулюванні, 

електротехнічних вимірюваннях і випробуваннях. 

Забезпечує робочі місця матеріалами, сировиною, 

запасними частинами, вимірювальними приладами, 

засобами захисту, інструментом, пристроями, технічною 

документацією тощо; 

 освоює і впроваджує нові методи технічного 

обслуговування, ремонту, монтажу та інших робіт 

закріпленого типу пристроїв; 

 бере участь у розробці заходів з підвищення 
надійності, якості роботи закріплених технічних засобів, 

в освоєнні і модернізації діючих пристроїв; 

 бере участь у складанні замовлень на матеріали, 
запасні частини, інструмент і забезпечує їх економне і 

раціональне використання; 

 бере участь у розслідуванні причин пошкоджень 
обладнання і розробленні заходів із запобігання аваріям 

і виробничому травматизму, у періодичному проведенні 

оглядів стану колії, стрілкових переведень, пристроїв 

сигналізації, централізації та блокування; 

У статті на підставі вивчення професійно-кваліфікаційних вимог до техніків-електормеханіків 

залізничної галузі та педагогічної літератури з даного напряму здійснено компонентно-структурний 

аналіз професійної компетентності фахівців. Професійну компетентність як інтегровану якість 

особистості, яка характеризується стійкою мотивацією, сформованими професійними знаннями, 

уміннями, навичками; прагненням до набуття  досвіду професійної діяльності; відповідними особистісно-

професійними цінностями, що зумовлюють готовність і здатність особистості ефективно виконувати 

свої професійні функції у залізничній галузі. Феномен, що досліджується має багатокомпонентну 

структуру, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, особистісний, 

рефлексивний компоненти. 

Ключові слова: компетентність, технік-електормеханік, залізнична галузь. 
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 бере участь у проведенні технічного навчання за 
профілем роботи, у тому числі з робітниками суміжних 

служб (служби перевезень, колії, локомотивної тощо); 

 проводить періодичну перевірку знань та 

систематичний інструктаж підлеглого персоналу, 
контролює виконання ними правил безпечної експлуатації 

пристроїв та електрообладнання [4]. 

З огляду на це, аналіз вимог стандартів вищої освіти 

до підготовки майбутніх залізничників також дозволив 

розширити коло вимог до результатів їхньої професійної 

підготовки, а саме: 

 розуміти сутність і соціальну вагомість своєї 

майбутньої професії, виявляти до неї стійке зацікавлення; 

 мати уявлення про сучасний світ як духовну, 
інтелектуальну та екологічну цілісність; усвідомлювати 

себе і своє місце у сучасному суспільстві; 

 знати етичні та правові норми, що регулюють 
відносини між людьми, суспільством і природою, вміти 

враховувати їх при вирішенні професійних завдань; 

 володіти екологічною, правовою, інформаційною, 
комунікативною культурою, елементарними вміннями 

спілкування іноземною мовою; 

 мати широкий світогляд; бути здатним до 

усвідомлення життєвих уявлень, до самостійного пошуку 

істини, критичного сприйняття суперечливих ідей;  

 бути спроможним до системної діяльності в 

професійній ситуації, аналізу та проектування власних 

дій, самостійності прийняття рішень в умовах 

невизначеності;  

 бути готовим до виявлення відповідальності за 
виконувану роботу, здатним самостійно та ефективно 

вирішувати проблеми в галузі професійної діяльності;  

 бути здатним до практичної діяльності при вирішенні 
професійних завдань в структурах різноманітних 

організаційно-правових форм; володіти професійною 

лексикою; 

 бути спроможним науково організовувати власну 

працю, готовим до застосування комп’ютерної техніки у 

сфері професійної діяльності; 

 бути готовим до позитивної взаємодії та співпраці з 
колегами; 

 бути готовим до постійного професійного зростання, 
здобуття нових знань; 

 володіти стійким прагненням до самовдосконалення 

(самопізнання, самоконтролю, самооцінки, саморегуляції 

і саморозвитку); прагнути до творчої саморегуляції; 

знати основи підприємницької діяльності та особливостей 

підприємництва у професійній сфері; 

 мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя, 
володіти уміннями и навичками фізичного вдосконалення.  

У працях, присвячених підготовці молодших 

спеціалістів техніко-технологічних спеціальностей, 

вчені по-різному розглядають поняття професійної 

компетентності.  

Так, С. Мартиненко на основі різнобічних 

експериментальних досліджень доводить, що фахова 

компетентність техніка-механіка авіаційного коледжу – 

це інтегральна характеристика особистості працівника, 

що відображає якість і надійність забезпечення 

безвідмовного функціонування авіаційної техніки 

відповідно до фахової документації. У даному 

дослідженні вказується, що технічна складова у 

структурі професійної компетентності техніка-механіка 

є домінантною, базовою, що забезпечує ефективність 

діяльності фахівця взагалі [5].  

На підставі аналізу наукових праць іншим науковцем 

Д. Костюком з’ясовано, що фахова компетентність 

майбутніх техніків-електриків передбачає не тільки 

широке й різноманітне застосування теоретичних і 

практичних знань у фаховій діяльності, а й наявність 

інтересу до самоактуалізації та самореалізації в ній, 

потреб до вивчення фахової літератури, які ведуть до 

формування мотивації самопізнання, саморефлексії, що 

врешті-решт характеризує їх як суб’єктів фахової 

діяльності. На думку автора, фахова компетентність – це 

результат набуття особою фахових знань, формування 

фахових навичок, вмінь і здатностей відповідно до 

посадових вимог, сукупність професійно важливих рис і 

фахового досвіду. Її головними ознаками є такі: 

проявляється під час професійної діяльності техніка-

електрика сільського господарства, демонструє його 

здатність працювати на певному рівні; має суб’єктний 

характер прояву, оскільки характеризує включеність 

техніка-електрика як суб’єкта професійного буття у 

фахову діяльність (він знає та усвідомлює посадові 

компетенції і здатний усвідомлено їх реалізовувати); 

характеризує здатність випускника кваліфіковано 

здійснювати свою фахову діяльність згідно з 

посадовими компетенціями; має динамічний і 

безперервний характер прояву, оскільки містить часовий 

вимір; є замкнутою системою, оскільки належить до 

певного змістовного фахового простору, який стосується 

конкретного фаху – техніка-електрика сільського 

господарства; це є професійно важлива якість техніка-

електрика, яка виявляється в загальній його здатності 

здійснювати фахову діяльність та готовності до них як 

суб’єкта творчої діяльності [6].  

У свою чергу, І. Стаднійчук поняття «формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-

механіків» тлумачить як цілеспрямований процес 

набуття студентами комплексу професійних знань, 

умінь, навичок та особистісних якостей, що упродовж 

навчання в аграрному коледжі інтегруються у 

властивість особистості, необхідну для виконання 

професійних функцій техніка-механіка в системі 

аграрного виробництва [7, с.153]. 

Досліджуючи професійну компетентність техніка-

механіка, О. Луговська зазначає: «Основним завданням 

техніка-механіка агропромислового виробництва є 

оцінювання технічного стану машини, а за необхідності, 

усунення пошкоджень і недопущення виникнення 

серйозних несправностей». І далі: «Оскільки під 

професійною компетентністю ми розуміємо здатність до 

самостійного виконання конкретних видів професійної 

діяльності, уміння розв'язувати типові і нетипові 

професійні завдання, здатність самостійно оволодівати 

новими знаннями й уміннями за фахом, то невід'ємною 

властивістю професійно компетентного техніка-механіка 

агропромислового виробництва є технічна обізнаність і 

тямовитість, творче ставлення до справи, схильність до 

новаторства і технічної творчості» [7, с.154].  
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Слушною є позиція О. Каганова, який стверджує, що 

сьогодні «від фахівців технічної галузі вимагається 

поєднання виробничо-технічних знань та ґрунтовних 

соціально-психологічних умінь, що дозволять достатньо 

ефективно здійснювати керівництво трудовими 

колективами і робітниками виробництва на різних 

рівнях управління» [8, с.25]. 

О. Мельник наголошує, що в професійних закладах 

освіти зміст освіти та практичне здійснення навчально-

виховної діяльності повинні бути спрямовані на 

формування професійних знань, практичних вмінь та 

навичок, способів мислення, що є основою професійної 

компетентності для осіб виробничих професій, а також 

на формування професійно важливих якостей 

особистості спеціаліста, обумовлені як особливостями 

професії, так і способом життєдіяльності особи. Отже, 

на думку автора, професійну компетентність техніків-

технологів виробництва харчової продукції можна 

визначити як системну комплексну властивість 

особистості, що проявляється в її психологічній, 

теоретичній та практичній підготовленості до майбутньої 

професійної діяльності і є результатом освіти та 

самоосвіти, яка мотивується прагненням та здатністю до 

постійного оновлення своїх знань, професійних умінь і 

навичок, збагачення досвіду пізнавальної та практичної 

діяльності, творчого пошуку [9].  

Узагальнюючи огляд дефініцій професійної 

компетентності, наданих вченими, можемо визначити 

професійну компетентність майбутнього техніка-

електромеханіка як інтегровану якість особистості, яка 

характеризується стійкою мотивацією, сформованими 

професійними знаннями, уміннями, навичками; прагненням 

до набуття досвіду професійної діяльності; відповідними 

особистісно-професійними цінностями, що зумовлюють 

готовність і здатність особистості ефективно виконувати 

свої професійні функції у залізничній галузі. 

Вочевидь, що професійна компетентність техніка-

електромеханіка є складним багатокомпонентним 

поняттям. З огляду на це, варто проаналізувати різні 

підходи до визначення її компонентів.  
Так, досліджуючи професійну компетентність майбутніх 

фахівців технічного профілю, В. Петрук виокремлює 

ключові компетентності, що їх мають формувати 

викладачі фундаментальних дисциплін у студентів 

молодших курсів навчання у технічному закладі вищої 

освіти, а саме: мотиваційну, когнітивно-творчу та 

комунікативну. Ці компетентності, на думку дослідниці, 

є базовими для подальшого формування професійної 

компетентності конкурентоспроможного випускника 

технічного закладу [10, с.352]. 

На думку С. Мартиненко, фахова компетентність 

майбутнього техніка-механіка авіаційного коледжу 

становить розгалужену систему компетенцій, а саме: 

інтелектуальна, практична, соціально-комунікативна, 

психологічна, професійного саморозвитку, стійкості до 

стресових ситуацій, аналітичного мислення, екологічна, 

фізичного здоров’я, безпеки життєдіяльності. З іншого 

боку, автор трактує досліджуваний феномен як 

гармонійне поєднання інтелектуального, психологічного, 

рефлексивного, соціально-комунікативного компонентів. 

Перший компонент – інтелектуальний, включає: логічне 

мислення; гнучкість думки, інертність і перемикання 

розумових процесів; креативність; просторове уявлення; 

знання та вміння із загальнонаукових і спеціальних 

дисциплін; здатність до узагальнення й аналізу 

навчального матеріалу; уміння працювати з навчальною 

й довідковою літературою; концентрацію й зосередження 

уваги; пізнавальну активність. Другий компонент – 

психологічний, відображає рівень: стресостійкості, 

тривожності, емоційної стабільності, нервово-психічної 

стійкості та мотивації до успіху. Третій компонент – 

соціально-комунікативний, є показником ступеня: 

конфліктності, соціально-психологічної адаптації, 
агресивності, поведінкової активності, співпраці, соціальної 

фрустрації; а також відображає якість міжособистісних 

взаємин, комунікативних і організаторських здібностей. 

Четвертий компонент – рефлексивний, надає змогу 

діагностувати рівень: самооцінки, суб’єктивного 

самоконтролю, самоконтролю при спілкуванні, 

самоактуалізації, вольової саморегуляції [5].  

Досліджуючи структуру фахової компетентності 

техніка-електрика сільського господарства, Д. Костюк 

акцентує на необхідності включення сукупності 

компонентів – ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

праксеологічного, суб’єктного і професійно важливих 

якостей, необхідних для успішного здійснення 

діяльності на підприємствах сільськогосподарського 

виробництва [6].  

На думку Н. Котенко, майбутній технік галузі зв’язку 
напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» професійно 

компетентний, якщо він володіє низкою професійних 

компетенцій, що відповідають таким вимогам:  

 науковість – знання, вміння та навички, здобуті під 

час навчання, повинні мати міцне наукове підґрунтя;  

 мобільність – це властивість компетенцій, що 

дозволяє їм змінюватися (трансформуватися) відповідно 

до займаної посади, тобто враховувати виробничі 

функції та відповідні типові професійні завдання;  

 удосконалюваність – будь-яка компетенція, здобута 

в результаті навчання у ВНЗ галузі зв’язку, має бути 

такою, яку можна вдосконалювати в процесі 

професійної діяльності, а також при виконанні нових 

посадових обов’язків;  

 психологічна готовність – кожен фахівець галузі 

зв’язку має бути психологічно готовим до використання 

і застосування знань, умінь, навичок та досвіду, 

здобутих у процесі навчання [11, с.40].  
Заслуговує на увагу науковий доробок А. Підозьорової, 

яка професійну компетентність майбутнього техніка-
електрика розглядає як сукупність базових компетентностей 

та визначає їх як особистісно-професійний феномен, що 

інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти й 

забезпечує успішність підготовки до здійснення 

подальшої пізнавальної діяльності під час вивчення 
спеціальних дисциплін та виконання загальнопрофесійних 

завдань у майбутній професійній діяльності [12]. 

Структура професійної компетентності майбутніх 

техніків-технологів із технології харчування, за 
дослідженням О.Яковчук, охоплює п’ять взаємопов’язаних 

груп компетентностей: фахову (здатність використовувати 

фахові теоретичні знання та практичні уміння на 
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практиці, у нестандартних виробничих ситуаціях), 

хімічну (сукупність знань із фундаментальних розділів 

хімії та вмінь використовувати ці знання при виконанні 

виробничих функцій і завдань діяльності), дослідницьку 

(розуміння сучасних методів пізнання світу, сукупність 

загальнотеоретичних знань, здатність виявляти наукову 

сутність проблем, що виникають у професійній 

діяльності, самостійне оцінювання власних теоретичних 

знань), соціально-особистісну (розуміння етичних норм 

спілкування, адаптивність, здатність до співробітництва 

та взаєморозуміння, уміння брати соціальні й етичні 

зобов’язання при виконанні, наполегливість у досягненні 

мети, здатність до міжособистісної взаємодії), 

інструментальну (знання державної мови, навички 

опрацювання інформації та управління нею), здатність 

отримувати з різних джерел та аналізувати інформацію з 

базових питань, володіння сучасними інформаційними 

технологіями) [13, с.7]. 
Відтак, поглиблений аналіз професійно-кваліфікаційних 

вимог до техніка-електромеханіка залізничної галузі та 
психолого-педагогічної літератури дає змогу обґрунтувати 

наступні компоненти професійної компетентності 
майбутніх техніків-електромеханіків коледжів транспортної 

інфраструктури: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, особистісний, рефлексивний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент визначається 

сукупністю особистісно-професійних інтересів, потреб, 
мотивів, цінностей, що забезпечують стійку зацікавленість 

процесом фахової підготовки, дозволяють здійснювати 

професійну діяльність на морально-етичному підґрунті, 

актуалізують мотивацію до професійного розвитку та 

вдосконалення.  

Когнітивний компонент відображає сукупність 

фундаментальних та фахових знань, які становлять 

теоретичне підґрунтя професійної діяльності у 

залізничній галузі, виступають основою для формування 

професійних умінь та навичок, забезпечують мотивацію 

до реалізації в обраній професійній сфері. 

Операційно-діяльнісний компонент виявляється як 

сукупність умінь та навичок, необхідних для виконання 

стандартних вимог, обов’язків і здатності розв’язувати 

завдання, виконувати обов’язки та вирішувати типові 

проблемні ситуації у сфері професійної діяльності 

фахівця залізничної галузі. 

Особистісний компонент становить собою 

сукупність особистісних та професійних якостей, які 

реалізуються через відповідальне ставлення до професії 

та прагнення до здійснення усвідомлених вчинків з 

метою забезпечення безпеки і комфорту пасажирів 

залізничного транспорту; до виконання посадових 

обов’язків з обслуговування пасажирів і рухомого 

складу; до дотримання регламентів залізничного руху на 

основі успішного професійного навчання, усвідомленого 

застосування знань транспортної ергономіки та 

ризикології, вмінь з виконання операційних дій, 

ціннісного ставлення до статусу робітника залізниці.  

Рефлексивний компонент розкривається через 

здатність до самооцінки і самоаналізу результатів 

навчально-професійної діяльності, організації контролю 

й самоконтролю процесу набуття та реалізації отриманих 

знань, умінь на практиці; усвідомлення власних помилок 

та здатність їх виправляти.  

Висновки. Отже, такий структурно-компонентний 

склад професійної компетентності майбутнього техніка-

електромеханіка забезпечує його саморозвиток як 

суб’єкта професійної діяльності, професійного пізнання і 

спілкування, що втілюється у високому рівні розвитку 

професійних та особистісно-ділових рис, адекватному 

рівні претензійності, мотиваційної сфери і ціннісних 

орієнтацій, спрямованих на прогресивну та відповідальну 

самореалізацію особистості в соціумі як майбутнього 

фахівця-професіонала, компетентної та культурної 

людини. 
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CONTENT-STRUCTURAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF ELECTRICAL MECHANICS 

TECHNOLOGY IN COLONES OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

In the article, based on the study of the professional qualification requirements for the engineers of the railway industry and 

pedagogical literature in this area, a component-structural analysis of professional competence of specialists was carried out. 

Professional competence is defined as the integrated quality of the personality, which is characterized by stable motivation, 

formed by professional knowledge, skills and abilities; the desire to gain professional experience; corresponding personal and 

professional values that determine the readiness and ability of the individual to perform their professional functions effectively 

in the railway industry. The investigated phenomenon has a multicomponent structure, namely: motivational-value, cognitive, 

operational-activity, personal, reflexive components. 
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Постановка проблеми. Успішність професійної 

діяльності фельдшерів зумовлюють не лише якісно 

виконані лікувальні маніпуляції, але й дотримання 

етико-деонтологічних норм та вміння встановити 

психологічний контакт з хворими шляхом спілкування 

для оцінки суб’єктивного стану пацієнтів. Будь-яка 

хвороба супроводжується низкою негативних симптомів, 

таких як страх, переживання, дратівливість, а у 

невиліковних хворих майже завжди вони зумовлюють 

стрес та депресивний стан. Тому фельдшер у розмові з 

пацієнтом повинен докласти певних зусиль, нервових 
затрат, щоб бути доброзичливим, терплячим, невимушеним і 

вміти вислухати, не перебиваючи хворого. 

Проблема психології взаємодії медичного працівника 

та пацієнта досліджувалась у працях Л. Бурлачука, 

М. Лебединського, М. Кабанова, Б. Карвасарського та ін. 

Комунікативну компетентність фахівців системи 

«людина-людина» як обов’язкову умову ефективності їх 

діяльності розглядали Л. Цвєткова, Н. Яковлєва; етичні 

та правові засади медичного втручання описував 

Й. Турак; різні аспекти підготовки майбутніх лікарів і 

медичних сестер до професійного спілкування вивчали 

А. Арсланова, І. Баликіна, І. Мельничук, С. Поплавська 

та ін. Науковці обґрунтували шляхи формування 

комунікативної компетентності студентів медичних ВНЗ 

і зазначали, що цей процес буде проходити успішно, 
якщо враховувати специфіку комунікативної компетентності 

майбутніх медичних працівників; упроваджувати 

комплекс комунікативно орієнтованих терапевтичних 

завдань, що поетапно ускладнюються; актуалізувати 

комунікативно-значущі цінності майбутнього фахівця 

медицини (толерантність, стресостійкість, професійну 

емпатію, милосердя та ін.) [1]. Однак особливості 

вербального і невербального спілкування майбутнього 

фельдшера з паліативними хворими в науковій 

літературі не розглядалися. 

Метою статті є висвітлення принципів вербального 

та невербального спілкування майбутнього фельдшера з 

інкурабельними пацієнтами, психологічних аспектів 

взаємовідносин майбутнього фельдшера з важкохворими. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука 

розглядає спілкування як обмін інформацією, взаємодію, 

сприймання людини людиною [2, с.94]. Спілкування 

охоплює різні сфери соціальної взаємодії людей, 

зокрема професійну. Спілкування між медичним 

працівником та пацієнтом є складним і необхідним 

процесом інтерактивної комунікації, що дозволяє 

передати не лише інформацію, але й почуття. Нині існує 

проблема, коли вся комунікація з хворим зводиться до 

збору анамнезу чи до «сухої» передачі інформації щодо 

захворювання. Тобто медпрацівник звикає мати справу з 

об’єктивними симптомами хворого, не звертаючи увагу 

на психологічний аспект міжособистісної взаємодії.  

Успішна діяльність майбутнього фельдшера значною 

мірою залежить від якості його комунікативної взаємодії 

з пацієнтами. А тому студентам медичного коледжу 

необхідно набути навичок спілкування з хворими. Для 

реалізації цього завдання студенти вивчають можливості 

використання вербальних та невербальних методів 

комунікації, які тісно взаємопов’язані між собою, 

особливо в роботі з інкурабельними пацієнтами.  

Вербальне (від лат. verbum – слово) спілкування – це 

процес передавання повідомлення за допомогою мови та 

мовлення [3, с.4]. Щоб забезпечити ефективне словесне 

спілкування з паліативними хворими, необхідно 

дотримуватись певних принципів: 

 уважно підбирати слова, щоб пацієнт розумів їхнє 
значення; 

 вживати просту повсякденну мову, не використовуючи 

медичні терміни; 

 говорити чітко, повільно і зрозуміло, щоб хворий 
мав час для сприйняття інформації; 

 контролювати гучність та інтонацію голосу, адже 
інтонація може змінити зміст одного і того ж слова. 

Вона може підбадьорити, стати «щитом і бальзамом для 

ран», і навпаки, знищити, перекреслити всі сподівання; 

 висловлюватися лаконічно та вживати короткі 
речення з важливим змістом; 

 не задавати два і більше запитань одночасно, тому 
що хворий може розгубитись і неоднозначно відповісти; 

Розглянуто принципи комунікативної підготовки студентів медичного коледжу, основні методи 

спілкування з паліативними хворими. Комунікація між фельдшером і пацієнтом – це процес регулювання 

відносин між ними, який слугує для налагодження контакту. Метою статті є висвітлення принципів 

вербального і невербального спілкування майбутнього фельдшера з важкохворими. Охарактеризовано 

основні комунікаційні бар’єри та шляхи взаємодії з інкурабельними хворими. В дослідженні застосовувався 

інформаційно-аналітичний метод та метод бесіди. Щоб досягнути результатів у наданні паліативної 

допомоги необхідно майстерно володіти не лише медичними маніпуляціями, але й засобами комунікації, 

дотримуючись усіх морально-етичних норм.  
Ключові слова: комунікація, вербальне спілкування, невербальне спілкування, взаємодія, паліативний пацієнт. 
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 переконатись у взаєморозумінні [4, с.20].  

Фельдшер не повинен висловлювати думки з приводу 

попереднього діагнозу, лише остаточний висновок дає 

підстави для призначень, порад, рекомендацій. Є слова – 

табу, які необхідно вилучити з розмовної мови медичного 

працівника. Насамперед, це зневажливі, грубі, 

безцеремонні звертання до колег, пацієнтів, запитання, 

репліки, коментарі, в умовах, коли хворий не може бути 

відвертим, або коли вони змушують засоромитися, 

замкнутися. Необхідно пам’ятати, що слово медичного 

працівника може стати причиною депресивної або ж, 

навпаки, агресивної поведінки пацієнта і як наслідок – 

виникнення ятрогенних захворювань. Важкохворий 

потребує від фельдшера співчутливого ставлення, 

розуміння його потреб, що не тільки не погіршує 

настрій, а й за ствердженням деяких учених, навіть 

подовжує життя. Кожен окремий медичний фах має свої 

професійні, а отже, й етичні відмінності, проте емпатія 

повинна бути притаманна фахівцю будь-якої медичної 

спеціальності. Довіряючи фельдшеру, хворий чекає від 

нього прояву вищих моральних якостей, хоче бачити в 

ньому зосередження моральних чеснот і насамперед 

співчуття, виключну сумлінність та самодисципліну, 

чесність і високу майстерність, вправність і серйозне 

ставлення до своєї професії. 

Починаючи спілкуватися з хворим, фельдшер 

зобов’язаний сконцентрувати на ньому всю свою увагу, 

ніби забувши про себе, підкоривши розум, волю, знання 

й досвід справі збереження життя, полегшення 

страждання, відновлення здоров’я [5; 6].  

Майбутній фельдшер повинен навчитися не 

створювати й оминати комунікативні бар’єри, оскільки 

від їх подолання залежить успішність терапевтичної дії. 

Так, фонетичний бар’єр може виникати, коли 

медпрацівник та пацієнт говорять швидко й невиразно 

або на різних мовах і діалектах, мають дефекти мови та 

дикції. Семантичний (смисловий) бар’єр пов’язаний з 

проблемою жаргонів, властивих людям певних вікових 

груп, професій або соціального стану (наприклад, мова 

підлітків, наркоманів, моряків, хакерів, жителів 

віддалених місцевостей тощо має свої особливості). 

Тому в майбутніх фахівців медицини повинні бути 

навички засвоєння чужих семантичних систем [7, с.69].  

Невербальне спілкування – це комунікація за 

допомогою мови тіла, тобто постави, зовнішнього 

вигляду, погляду, міміки, жестів, мовчання тощо. 

Відомий фахівець з питань спілкування А. Піз стверджує, 

що за допомогою слів передається всього 7% інформації, 

тоді як звуковими засобами – 38%, а за допомогою 

міміки, жестів і поз – 55% [8, с.40].  

Необхідно пам’ятати, що пацієнти та їх близькі 

читають мову тіла співрозмовника. Жести, міміка, 

постава медичного працівника повинна свідчити про 

інтерес до хворого та його рідних, турботу та 

доброзичливість до них. У паліативній допомозі 

важливою формою невербального спілкування є дотик. 

Він виявляє турботу, прихильність, довіру та впевненість 

пацієнта. Інкурабельні хворі досить добре реагують на 

дотик, адже він допомагає позбутися їм відчуття 

самотності. Зазвичай турботливий дотик разом зі 

словами «Чим я можу вам допомогти?» або навіть з 

мовчанням позбавляють пацієнта занепокоєння, страху, 

розпачу та роздратування [4, с.21].  

На практичних заняттях з дисципліни «Геронтологія, 

геріатрія та паліативна медицина» студенти вивчали 

особливості спілкування з важкохворими. Відповідно до 

своїх відчуттів, емоцій, психічних особливостей кожна 

людина по-різному ставиться до власної хвороби, 

особливо коли знає, що захворювання невиліковне. 
Завдання студентів полягало в налагодженні комунікативної 

взаємодії з пацієнтом та діагностиці «внутрішньої 

картини хвороби». Так, Р. Лурія вважав, що внутрішня 

картина хвороби – це і факт знання про наявність 

хвороби, її усвідомлення, розуміння ролі та впливу хвороби 

на життєве функціонування й емоційні і поведінкові 

реакції, пов’язані із захворюванням». У процесі 

дослідження були проаналізовані питання, які найчастіше 

висловлюють важкохворі та можливі варіанти відповідей, 

на які пацієнти реагували позитивно та негативно.  

Приклад 1: «Чи довго я буду лікуватися в хоспісі?» 

Відповідь 1: «Заспокойтесь, ви ще довго будете 

знаходитись у хоспісі». 

Відповідь 2: «Не хвилюйтесь, ваші рідні вас скоро 

заберуть. Треба тільки трішки покращити стан вашого 

здоров’я».  

У першому випадку студент використав недоцільну 

відповідь, що стало причиною замкнутості пацієнта, 

образи та небажання спілкуватись. 

У другому варіанті відповіді студент використав 

доречний добір слів, який підбадьорює пацієнта, вселяє 

надію, а відтак покращує настрій та загальний стан 

важкохворого.  

Працюючи з важкохворими, студенти зауважили, що 

паліативні пацієнти не вимагали інформації про хворобу 

і не потребували порад, а просто просили почитати їм 

книжку, послухати історію з їхнього життя або просто 

посидіти поруч і потримати їх за руку. Інколи пацієнти 

відмовлялися від розмови, оскільки спостерігали 

байдужість у поглядах медиків.  

У спілкуванні з хворими студенти часто застосовували 
метод активного слухання, який означає, що співрозмовник 

вслухається в зміст, розуміє почуття, потреби, які пацієнт 

висловлює словами або невербальними знаками. 

Аналізуючи проведену роботу, ми сформували низку 

правил, які допоможуть ефективно застосовувати метод 

невербальної комунікації на рівні «фельдшер – пацієнт»: 

 сидіти поруч з пацієнтом, нахилившись до нього; 

 встановити з хворим зоровий контакт; 

 вираз обличчя повинен бути небайдужим та 

невимушеним; 

 кивати головою, коли ви погоджуєтесь зі словами 
пацієнта; 

 підсилити контакт за допомогою дотику (наприклад, 
взяти хворого за руку чи погладжувати плече). 

Необхідно враховувати той факт, що формування 

комунікативних якостей студентів медичного коледжу 

залежить і від рівня впровадження в навчальний процес 
новітніх форм та методів. Зокрема, навчання з використанням 
ділових ігор максимально наближене до реальної практичної 

діяльності, де всі учасники виступають у різних ролях і 

приймають рішення відповідно до інтересів своєї ролі [9]; 
при розв’язанні ситуаційних задач, студент знаходить 
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найоптимальніше вирішення проблеми і обґрунтовує 

його, з урахуванням потреб паліативного хворого. 

Оскільки професійна комунікація формується в умовах 

конкретної ситуації, то надання паліативної допомоги і є 

основною метою спілкування між фельдшером та 

пацієнтом.  

Організація науково-дослідної роботи (НДР) у 

коледжі також безпосередньо пов’язана з комунікативною 

підготовкою майбутніх фельдшерів. Так, є Н. Уйсімбаєва, 

розглядаючи науково-дослідницьку діяльність студентів 

як одну з форм пізнавально-творчої діяльності, вважає, 

що НДР забезпечує формування інтелектуальної 

активності, яка є складовою професійної компетентності 

майбутнього фахівця [10, с.244], а отже і збільшення 

його термінологіч-ного та словникового запасу. 

Висновок. Отже, вербальні та невербальні методи 

комунікації є невід’ємною складовою лікувального 

процесу, за допомогою якої можна чітко визначити 

важкість фізичного та психологічного стану пацієнта. У 

паліативній допомозі особлива увага надається 

невербальним методам спілкування, оскільки вони 

здебільшого спонтанні, несвідомі, а тому – щирі. 

Майбутньому фельдшеру важливо вміти досконало 

користуватися вищезазначеними засобами комунікації, 

оскільки це сприяє формуванню високої культури 

спілкування з пацієнтом та забезпечує прихильність і 

довіру хворого до медпрацівника. Тільки майстерно 

володіючи як вербальними, так і невербальними засобами 

комунікації можна легко встановлювати контакти з 

інкурабельними хворими та членами їх родин, досягнути 

успіху в наданні паліативної допомоги. Перспективи 

подальших досліджень вбачаємо у розробці методичних 

матеріалів для використання студентами вербальних та 

невербальних засобів спілкування у паліативній допомозі 

як одного із способів формування паліативної 

компетентності майбутніх фельдшерів. 
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FORMATION OF THE PRINCIPLES OF VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION OF THE 

FUTURE MEDICAL ASSISTANT WITH PALLIATIVE PATIENTS 

We considered the principles of communication training of the students of the medical college, main communication 

methods with palliative patients. Communication of medical assistant and the patient – the process of regulation for making 

contact. The purpose of the article is to cover principles of verbal and non-verbal communication of the future medical 

assistant with the patients. We determined communication barriers and ways of cooperation with incurable patients. We used 

information-analytical method and conversation method. To get results in palliative help it is necessary to master not only 

medical manipulations but also the methods of communication, to keep all moral and ethical norms. 

Key words: communication, verbal communication, non-verbal communication, cooperation, palliative patient. 
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Постановка проблеми. Переважна більшість відомих 

сучасних українських педагогів, які досліджують 

питання про вплив різних негативних чинників на 

соціалізацію молоді, не обмежуються лише власними 

теоретичними та експериментальними дослідженнями. 

Останнім часом досить активно вивчається, 

досліджується, перевіряється на практиці у вітчизняній 

школі міжнародний досвід виховання, результати 

емпіричних досліджень та практика роботи закладів 

освіти і виховання не лише європейських, але і світових. 

Особливо це питання стало актуальним для 

української педагогіки, після вдалих кроків проведення 

освітньої реформи, яка у 2014 році розпочалась 

прийняттям спеціального освітнього закону «Про вищу 

освіту», а у 2017 році – основного закону «Про освіту». 

На сьогодні, освіта в Україні є державним 

пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-

економічний і культурний розвиток суспільства. 

Фінансування освіти є інвестицією в людський 

потенціал, сталий розвиток суспільства і держави [1]. 

Оскільки, метою освіти в Україні є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня 

громадян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору [1], то педагогічна спільнота 

має на разі запропонувати закладам освіти, виховним 

установам, педагогічним працівникам такі технології, 

методи і прийоми виховання, які б сприяли досягненню 

окресленої мети, і не викликали жодних сумнівів у їх 

ефективності. 

Теоретичні та емпіричні дослідження з психолого-

педагогічних питань впровадження виховних програм та 

методик стосовно неповнолітніх в закладах освіти, 
проведені авторами даної статті, показали, що односторон-

нього впливу педагогів та вихователів (якими є вчителі, 

викладачі, куратори, класні керівники, представники 

адміністрації закладу освіти чи батьківського комітету) 

недостатньо для переорієнтації антисоціальної, навіть, 

інколи, й просто, протиправної поведінки молоді, яка 

зібрана у одній мікро-, а гірше, макрогрупі. 

Проблема пошуку варіантів позитивного вирішення 

окреслених питань зумовила авторів на вибір теми 

публікації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед 

значної кількості педагогів сучасності, відомі вітчизняні 

науковці А. Гончаренко, В. Білоусова, С. Золотухіна та 

інші досліджували питання формування гуманних 

відносин у спільноті, зокрема, групі, з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей. Саме ці 

фахівці, одні із перших, помітили великий потенціал 

виховання шляхом впливу кількох осіб на окрему особу, 

тобто можливість групи підлітків формувати правильні 

самостійні рішення, або проявляти різного роду 

позитивну ініціативу. Дане твердження підтверджується 

не лише досвідом виховного процесу на 

пострадянському просторі, але і в світі загалом. 

Об’єктивно оцінюючи спадщину педагогічної науки 

20-го століття слід зазначити, що теорія впливу 

колективу на формування позитивних навичок 

поведінки молодих людей, які розроблені відомим 

У статті розглядається можливість впровадження у традиційну вітчизняну теорію виховання 

інноваційних зарубіжних технологій та виховних програм, зокрема, застосування методу взаємодопомоги 

ровесників для подолання або пом’якшення антисоціальної поведінки молоді. Обґрунтовано результати 

вивчення сучасного міжнародного досвіду виховання підлітків та описано одну із відомих тренінгових 

методик, а саме „Equіp” – як новітню програму, що підвищує мотивацію та надає можливість молодим 

людям припинити агресивну поведінку, допомагати один одному в управлінні своїм гнівом. Розкрито 

поетапну методику проведення тренінгових занять за програмою „Equіp”.  

Ключові слова: підлітки, неповнолітні, метод взаємодопомоги ровесників, програма „Equіp”, тренінги, 

тренінгові методики, гнів, агресія. 
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педагогом – практиком А.С. Макаренком, були апробовані і 

впроваджені не лише в радянському союзі, але і в 

багатьох західноєвропейських освітніх закладах. 

Громадські організації та державні установи почали 

вбачати у здобутках цих методик надію на подальший 

ефективний вплив на пом’якшення антисоціальної 

поведінки молоді, які знайшли підтримку на державному 

рівні. На сьогодні цей рівень для багатьох країн 

перейшов у фазу міждержавних контактів з вирішення 

проблеми формування у підлітків позитивних навичок 

морального судження, їх здатності правильно реагувати 

та вирішувати конфлікти з дорослими та однолітками, 

надавати взаємну допомогу один одному. Однією з таких 

методик стала програма-методика „Equіp” („ІКВІП”).    

Виклад основного матеріалу дослідження. Дана 

програма, яка отримала назву „Equіp” складена за 

результатами проведених досліджень відомих у світовій 

практиці американських психологів, педагогів, практиків 

Колберга, С. Гіббса, Г. Поттера, Голдштайна та ін.  

В основу даної програми, яка створена на основі 

принципу про те, що підлітки мають неабиякий вплив на 

поведінку своїх ровесників, покладена ідея стосовно 
позитивного впливу друзів, однокласників, одногрупників, 

просто друзів із двору, яку стовідсотково підтримував 

Колберг, і яка, як і теорія Макаренка, доводить 

можливість через колектив (групу осіб) позитивно 

впливати на молоду особу (підлітка, юнака, школяра 

тощо) підвищити його рівень морального мислення та 

особистісних цінностей. 

Наскільки нам відомо, програма „Equіp” – була 

започаткована у 1986 році відомими американськими 

вченими: доктором філософії та професором психології 

університету штату Огайо Джоном С. Ґіббсом та 

Гренвілом Бадом Поттером – магістром педагогіки, який 

застосовував теорію групової роботи з антисоціальними 

підлітками та розробив і дослідив теорію мотивації і 

окреслив перелік навичок, які необхідні молодим людям 

для надання допомагати один одному у плані виховання.  

Доктор філософії та професор психології Д.С. Ґіббс 

стверджував, що неповнолітні, тобто підлітки, «мають 

дещо подорослішати» у своїх моральних судженнях і 

таке дозрівання повинно б пом'якшити їхню 

антисоціальну поведінку. Для цього він розробив 

методику групового впливу на покращення моральної 

розсудливості, поведінки, однак не здобув значних 

доказів того, що це обов’язково настане, і покращить 

поведінку проблемних юнаків.  
Гренвіл Бад Поттер – також досліджував та застосовував 

теорію групової роботи з антисоціальними підлітками. 

На підставі своїх дослідів у низці закладів департаменту 

Молодіжної служби штату Огайо, він застосував методи 

стосовно мотивації до змін через позитивний груповий 

вплив. Однак ці підходи, помітно впливаючи на 

мотивацію бажання юнаків допомогти один одному, не 

надто навчали їх, як реалізувати таке бажання, якщо воно 

виникало, оскільки членам групи бракувало позитивних 

навичок, як допомагати у випадках агресії, гніву тощо.  

Надалі вчені поєднали свої обидва підходи у єдину 

програму, звернувшись до провідного науковця у цій 
галузі Арнольда Ґолдштайна із Сіракузького університету, 

який практикував широку підготовку з переведення 

агресивності і гніву у досвідчену поведінку взаємної 

відповідальності. З’єднавши ці три частини у єдине ціле 

Гіббс, Поттер та Голдштайн стали родоначальниками 

проекту „Equіp” [4]. 

З цього моменту їхній семінар „Equіp” став 

багатостороннім, і був добре сприйнятий  фахівцями-

практиками у галузі психолого-педагогічної науки та 
соціальної роботи, оскільки по-перше, допомагав юнакам 

розвивати навички, які підвищували ефективність 

методики групової взаємодопомоги, а по-друге, саме 

навчання навичкам було сфокусованим на моральній 

розсудливості, вмінні справлятися з гнівом (включаючи 

виправлення помилок мислення) за допомогою соціальних 

методик.. Окрім того, було доведено, що мотивація до 

засвоєння прийомів була сильнішою, коли неповнолітні 

сподівалися використати їх для допомоги іншим підліткам, 

і, що „групи однолітків є надзвичайно потужним засобом 

формування і підтримання поведінки”[4]. 

Педагогічний термін „Equіp” (далі “ІКВІП“) означає 

прищеплення особі необхідних навичок, в нашому 

випадку, лише тих, які дозволять подолати  протиправну, 

антисоціальну поведінку в суспільстві. 

Заняття-тренінги, які нами проводились із різними 

категоріями проблемних підлітків за даною методикою, 

за складом, є груповими (група розбивається на 

мікрогрупи (команди по 6–9 осіб)) і проходять під 

керівництвом одного тренера, в нашому випадку це 

може бути куратор групи або класний керівник. До 

кожного з учасників висуваються певні  вимоги для 

успішної реалізації програми. 

Тренер, якщо він прагне досягти успіху, повинен 

пам’ятати, що не його роль у даному занятті є 

визначальною. Він є лише координатором даного проекту-

тренінгу, основна функція покладається на ровесників.  

Перед кожним заняттям вихованці мають повторити 

певні правила поведінки та умову необхідності їх 

дотримання, а саме: а) вислухай інших та усвідом, що 

вони сказали; б) якщо ти критикуєш іншого учасника 

групи, надай йому можливість відповісти; в) ніколи 

нікого не ображай і не погрожуй; г) поважай думку 

інших, не відволікайся від предмету дискусії, коли ти не 

погоджуєшся; д) ніколи не говори про те, що 

обговорювалося в групі, вихованцям з інших груп. 

Тренінги, які передбачають застосування методу 

взаємодопомоги ровесників у процесі подолання 

негативної поведінки, нагадують собою групові спортивні 

ігри, де кожен гравець своїми діями забезпечує команді 

успіх, і власне собі. 

Дані тренінги проходять у 4 етапи. 

I етап. Позитивно зорієнтована група підлітків 

використовує свій вплив для позитивних змін у мисленні 

і поведінці ровесників та підвищення мотивації до 

культури виходу з проблемних ситуацій у підлітків з 

антисоціальною поведінкою. Перший етап має назву – 

надання взаємодопомоги ровесникам. 
На даному етапі вирішуються два основні завдання: а) 

встановлення проблеми – тобто визначення дій, які 

завдають шкоди підлітку або його оточенню; б) визначення 
помилок мислення – тобто пошук персональних причин 

психологічного характеру, що призвели до згубної 

неадекватної поведінки та до проблем. 
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Як показує наш досвід, на цьому етапі потрібно провести 
декілька практичних занять, що дозволять ознайомити 

проблемних підлітків з письмовими формами та зразками їх 

заповнення, де молоді особи зможуть самостійно 
сформулювати та проаналізувати в групі собі подібних. 

При розгляді та обговоренні конкретної проблеми 
неповнолітнім пропонується знайти та обговорити, при 

наймі, три загальних та дев’ять специфічних соціально-

поведінкових ознак, якими можна охарактеризувати 
поведінкову проблему, а саме:  

 низька самооцінка – тобто у особи занижений рівень 
самооцінки, у своїй поведінці відчуває себе приниженою, 

„жертвою”; 

 не проявлення турботи (необачності) стосовно самого 
себе – тобто робить вчинки, що шкодять самій особі;  

 неповага (необачність) стосовно інших – особа не 
враховує потреби чи відчуття оточуючих або демонструє 

перевагу над іншими;  

 проблема з авторитетом вищестоящого – тобто 
намагається протистояти визнаним чи поважним людям, 

навіть ображаючи їх;  

 висока дратівливість – коли особа піддається 

неконтрольованим емоційним „спалахам”; 

 дратування інших – особа „дістає” оточуючих 

нав’язливою негативною поведінкою, отримуючи 

задоволення від моральних страждань інших; 

 введення інших в оману – тобто особа спонукує до 

аморальних дій інших, втягуючи у сумнівні справи інших, 
зраджуючи при цьому їх;  

 надмірна довірливість (схильність до навіювання) – 

особа безвідповідально довіряє „антисоціальним елементам”, 
переймаючи їх негативну поведінку; 

 пристрасть до алкоголю чи наркотиків – особа за 
рахунок алкоголю чи наркотиків відходить від вирішення 

своїх проблем, легковажно применшує шкоду від цих 

небезпечних речовин; 

 схильність до крадіжки – для задоволення своїх 

потреб, особа, не враховуючи права на власність інших, 
таємно викрадає чуже майно, завдаючи комусь шкоди, не 

вбачаючи в своїх незаконних діях щось осудливе;  

 брехливість – з мотивів вигоди, або виставлення себе 
в іншому „світлі” особа поширює неправдиву інформацію 

оточуючим; 

 зухвалість – тобто провокування конфронтації чи 

розігрування „спектаклю” задля концентрації навколо себе 
уваги оточуючих, або приховування справжніх почуттів.  

Після того, як підлітки з'ясували, що їхні проблеми 

можна класифікувати зазначеним чином, починається 
робота відносно виявлення помилок у мисленні, що є 

причинами проблем.  
Практика застосування методу “ІКВІП” у роботі з 

неповнолітніми протягом декількох років дозволяє 

стверджувати, що у роботі з проблемними підлітками, не 
досвідчені педагоги можуть припускатись досить простих 

помилок, які інколи ставлять під сумнів, навіть 

ефективність самої методики. 
Серед типових помилок, основними можуть бути: 

– зосередженість лише на собі (егоцентризм як первинна 
помилка) – всі події та люди навколо особи сприймаються у 

руслі її бажань, прагнень, більшого ступеня важливості; 

особа бачить себе як центр „сонячної системи”, не 
враховуючи при цьому бажання інших та реалії. 

вторинні помилки: а) применшення (приниження)/ 

неправильна характеристика (обмова) – неадекватне 

оцінювання своєї поведінки з метою подати її як 
нормальну; б) припущення найгіршого – перебільшене 

очікування неприємних для себе подій чи їх наслідків без 

спроби якоїсь протидії чи боротьби при вирішенні проблем; 
в)покладання вини на інших – перекладання вини за 

негативні чи можливі наслідки на інших, невизнання своєї 
долі вини. 

При обговоренні учасники заповнюють аркуші 

відповідної форми та за бажанням ведуть спеціальний 
щоденник з корекції помилок у мисленні; розповідають на 

основі особистого життя різні історії, в яких вбачають 

виникнення проблем через помилки у мисленні; 
обговорюють рекомендації. 

Тренінг зі взаємодопомоги проходить через групове 
обговорення при визначенні проблем та помилок під 

контролем тренера, який спрямовує бесіду спонукає 

питаннями та активізує групу на колективні роздуми, прямо 
не втручаючись щодо конкретних рекомендацій, забезпечує 

зворотній зв’язок. Група сама визначає суб’єкт обговорення 

та виробляє рішення для допомоги визначеним суб’єктам 
групи у вирішенні їхньої проблеми та помилок. Підсумок 

робить тренер, який дає аналіз роботи групи та кожного її 
учасника, дає можливі варіанти вирішення проблеми, 

вказує на ступінь активності, надає рекомендації щодо 

подальших занять, показує зв’язок набутих раніше знань з 
розв’язанням даних ситуацій.   

II етап. Цей етап має на меті допомогти проблемним 
неповнолітнім впоратись зі стресовим станом, що 

приносить їм часто неприємності або проблеми – своїм 

гнівом та агресією. 
Даний етап має назву – подолання власного гніву 

(приборкання агресії) та корекція помилкового мислення.  

За безпосередньою участю тренера та при активній 
діяльності ровесників проблемна група підлітків через 

обговорення та виконання певних вправ вчиться: 
а) розглядати гнів як помилку мислення (заняття з анатомії 

гніву); б) як можливо скорегувати свій гнів в напрямку 

розумної поведінки через різноманітні прийоми (методи 
релаксації); в) уникати подальшого переростання гніву в 

агресію; г) не тримати гнів у собі, а конструктивно його 

виражати.  
Виконати дане завдання та досягти бажаного успіху 

досить не просто. Для навчання проблемних підлітків 
приборкувати свій гнів (агресію), доводиться проводити 

групу непростих занять, які складаються як мінімум з 

десяти елементів, що відпрацьовуються на десяти різних 
групових заняттях (за підручником з „ІКВІПу”). Темами 

занять можуть бути: 

1. Оцінка стану гніву/агресії: перегляд оцінки, перегляд 
характеристики, приборкання (не усунення) гніву. 

2. Докладний аналіз ("анатомія") гніву (АМВС) – розмова 
з собою (думкою) як джерело гніву [внутрішня рефлексія 

власного гніву]. Ранні попереджувальні ознаки (тіло). 

Розмова з собою, спрямована на приборкання гніву. 

3. Моніторинг/корекція помилок мислення. Практичні 

вправи. Щоденний запис спостережень. 

4. Додаткові способи приборкання гніву – глибоке 

дихання, зворотний рахунок, уява доброзичливих образів, 

"щоб відстрочити час реакції". 

5. Попереднє обміркування наслідків – обміркування 

можливих наслідків або міркування з точки зору "якщо 

так, то що тоді". Види наслідків (особливо, для інших). 

Позиція (принцип) "ТОР" ("думай про іншу людину"). 
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6. Використання "я"-висловлювань (з метою отримання 

позитивних наслідків) – "Ти"-висловлювання (образа, 

грубість, погроза). Вживайте замість таких висловлювань 

"я"-висловлювання. 

7. Самооцінка – оцінка своєї власної поведінки, 

самоаналіз (самокритика). 

8. Самокорекція помилок мислення. Дотримання 

конструктивного підходу. Самокорекція поведінки 

(припинення тих своїх дій (поведінки), які дратують 

інших людей. Вправа "відхід" ("реверс"): корекція 

помилкової позиції "винуваті інші". 

9. Я як особа, яка завдає страждань. Вправи: 
"Постраждалі та ті, хто спричиняє страждання", “Наслідки 

для постраждалих”, “Мої власні страждання не виправдо-
вують завдання страждань іншим,. “Дотримання принципу 

"ТОР" (думай про біль, який твої дії спричинили іншим). 

10. Особа, яка завдає страждань та підсумковий аналіз. 

Вправа: “Аналіз ходу мислення того, хто спричиняє 

страждання". Висновок про підвищення свідомості. 

Проведення тренінгових занять вимагає дотримання 

чіткої методики. Початок кожного нового заняття 

розпочинається з повтору попереднього для закріплення, і 

тільки після цього слід переходити до опрацювання 

нового уроку. Учасники тренінгу з корекції гніву повинні 

більше розповідати про себе, про моменти гніву чи 

агресії, щоб звільнитися психічно, стати відкритішими до 

обговорення. При проведенні вказаних десяти занять 

вихователю-тренеру слід за допомогою запитань, 

зауважень, спонукати самих підлітків „виходити” на 

потрібні щодо агресії висновки. Тобто, після цих вправ у 

них повинна сформуватися комплексна уява про те, що:  

 гнів – це природне явище, яке має свою 

психосоматичну анатомію; 

 гнів, до того ж, це – помилка у мисленні; 
 гнів не слід тримати, однак можливо опанувати різними, 

зручними для себе конструктивними методами самоконтролю; 
 методи самоконтролю може опанувати кожен підліток 

за допомогою товаришів та тренерів; 
 розумом можливо прорахувати наслідки подальшого 

переростання гніву у агресію, що є вже ненормальним 

явищем; 

 потрібно переконувати своїх однолітків у використі 

конструктивного способу вираження гніву; 

 навчившись скеровувати свій гнів у конструктивний 

спосіб, ми стаємо витривалішими до будь-яких життєвих 

негараздів і в подальшому уникатимемо проблем; 

 людина, яка вміє адекватно реагувати на агресивну 

поведінку інших, заслуговує на велику повагу.  
III етап. Прищеплення навичок соціально прийнятної 

поведінки (чи навичок спілкування) – покликаний навчити 
підлітків виробляти способи прийняття зворотної, адекватної 

реакції на тиск ровесників, на конструктивний вихід з 

складних між особистих ситуацій. 

За допомогою демонстрації соціальних навичок, 

участі у рольовій грі, оцінки спостерігачами дій кожного 

учасника тренінгу щодо конкретних ситуацій, заповнення 

форм для звіту учасників та активного обговорення 

конструктивних способів врівноваженої поведінки, закріп-

люються навички соціально прийнятної поведінки, такі як: 
1. Висловлення скарги у конструктивний спосіб – 

подумай заздалегідь про те, що ти маєш сказати, тощо; 
скажи про свою частку вини за виникнення проблеми. 

2. Піклування про того, хто сумує або засмучений – 

зверни увагу і подумай заздалегідь. Вислухай, не 

перебивай. Створюй "ефект участі" (співпереживай). 

3. Конструктивне вирішення ситуації негативного 

тиску з боку товаришів – подумай "чому так сталося?" 

Подумай заздалегідь про наслідки. Запропонуй якесь 

інше вирішення (з меншою шкодою). 

4. Уникнення бійок – зупинись і поміркуй. Подумай 

заздалегідь про наслідки. Вигадай інший спосіб 

вирішення проблеми. 

5. Допомога іншим – подумай "чи є необхідність 

допомоги". Подумай заздалегідь як допомогти, коли, 

тощо. Запропонуй допомогу. 

6. Підготовка до стресової розмови: уяви заздалегідь 

свою реакцію, реакцію інших осіб (позиція "ТОР"). 

Подумай заздалегідь, що сказати. Подумай заздалегідь, 

як може відповісти інша особа. 

7. Конструктивне вирішення стосунків з особою, яка 

сердиться на тебе. Вислухай уважно і терпляче. Подумай 

про щось, з чим ти міг би погодитися; скажи цій особі, 

що в цьому вона має рацію. Попрохай пробачення або 
поясни свою позицію, запропонуй конструктивне вирішення. 

8. Висловлення своєї участі (зацікавленості) та подяки – 

подумай, чи хоче дана особа дізнатися про твою участь 

(зацікавленість). Подумай заздалегідь, що ти маєш 

сказати, тощо. Скажи цій людині про свої почуття. 

9. Конструктивне вирішення стосунків з особою, яка в 

чомусь обвинувачує тебе – подумай, як ти реагуватимеш 

на це, скажи собі "заспокойся". Подумай, чи має рацію 

той, хто обвинувачує тебе (позиція "ТОР"). Якщо він має 

рацію, попроси пробачення/відшкодуй шкоду; якщо він 

неправий, скажи, що його позиція помилкова, що це – 

помилкове враження, тощо. 

10. Конструктивна відповідь на невдачу (неуспіх) – 

спитай себе, чи насправді ти допустив помилку. 

Подумай про те, що ти міг би зробити по-іншому. 

Прийми рішення, сплануй нову спробу. 
На цьому етапі, можна користуватися і заповнювати 

журнал відпрацювання набутих навичок спілкування, у 

якому фіксується завдання, яке юнакам треба виконати у 

період між груповими заняттями, і де вони можуть ставити 
собі бали, оцінюючи на свій власний розсуд успіх 

виконання ними того чи іншого завдання.  

Тренеру слід ретельно продумати місце проведення 

та способи досягання мети заняття (наприклад, 

розсадити учасників за круглий стіл), нагадати про 

правила поведінки учасникам, а також намагатися кожне 

заняття зробити реальністю (а не вивченням теорії).       
IV етап (найскладніший). Прийняття справедливих 

соціально прийнятних рішень – має на меті навчити 

вихованців робити зрілі, моральні та справедливі рішення 

за всю групу.     
Основою тренінгу є обговорення та дискусія учасників 

навколо різних проблемних ситуацій, що спонукають групу 

виробляти та приймати одноголосно морально зрілі 
рішення, що впливатиме на зміцнення відповідального 

мислення у морально незрілих підлітків.  
У такій дискусії мають значення не лише відповіді, які 

дають вихованці, але також відповідна аргументація. 

Вихованці виправлятимуть один одного, оскільки більшість 
висловлюватиме правильну думку, що є ознакою боротьби 

за вироблення групового соціально зрілого рішення для 
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підлітків з відставанням у моральному розвитку. Під час 
дискусії тренеру необхідно заздалегідь потурбуватися щодо 

заповнення визначених форм учасниками, користуватися 

методом візуального контролю, слідкувати за дискусією і 
направляти її у спосіб, який дозволяє більшості переконати 

меншість (тобто більше ставити запитань, а не давати 
готових рішень). Загалом тренер повинен якнайменше 

втручатися, а більше спонукати дискусію у правильному 

напрямку, і не тиснути на учасників. Виконуючи такі 
завдання, учасники групи допомагають один одному в 

своєму моральному становленні.  

Такі групові заняття слід розділити на чотири етапи: 
1. Вступ до конкретної проблемної ситуації: а) нагадайте 

групі про основні правила дискусії; б) переконайтеся, що 
група зрозуміла проблемну ситуацію; в) зробіть зв'язок між 

проблемною ситуацією та ситуацією в повсякденному 

житті учасників групи. 
2. Вироблення зваженого морально прийнятного 

рішення: встановіть морально здорову атмосферу, в якій 

має проходити заняття. 
3. Виправлення затримки в досягненні рівня морально 

здорової позиції : а) подумайте про те, щоб учасники групи 
з більш високою моральною позицією спростували, з 

опорою на відповідні аргументи, гедоністичні [орієнтовані 

лише на розваги] чи прагматичні аргументи тих чи інших 
учасників групи; б) створіть можливість для рольової гри 

також в умовах інших проблемних ситуацій. 
4. Зміцнення набутої в групі морально здорової позиції : 

а) домагайтеся, щоб позитивні рішення та здорові (зважені) 

аргументи підтримувалися в групі одноголосно; б) похваліть 
групу за її позитивні рішення та здорові (зважені) аргументи.  

5. В кінці групового заняття – проаналізуйте хід заходу 

взагалі:  
• Чи всі учасники групи проявили інтерес та участь? 

• Чи було конструктивно значущим кожне серйозне 
зауваження учасника групи? 

• Чи був вираз "він має" (чи "йому слід") сприйнятий 
групою схвально і як такий, що може також означати "він 

повинен"? (чи можуть вони наприклад, сказати “Так, 

насправді, треба мати мужність, щоб поводити себе 
правильно...”) 

Висновки. Зазначений тренінг досить успішно працює в 
багатьох країнах. Пройшовши курс навчання та набувши 

всіх цих навичок, неповнолітні мають бути спроможними 

конструктивним чином долати стан своєї внутрішньої 
агресії, а також протистояти груповому тискові з боку своїх 

однолітків (товаришів). 
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми 

зумовлена сучасним соціальним напруженням, що 

ускладнює процес адаптації учнів молодшого віку до 

нових умов, їхню несуперечливу орієнтацію в нестандарт-

них суспільних вимогах, дезорієнтацію у поведінці. Це 

загострює проблему виховання у підростаючої 

особистості ціннісного ставлення до себе, до інших, до 

суспільства та визначає нагальну потребу у вихованні 

відповідальної поведінки в учнів молодшого віку. 
На необхідності виховання у школярів відповідальності 

наголошується в Законах України «Про загальну середню 

освіту», «Про соціальний розвиток молоді в Україні», в 

«Національній доктрині розвитку освіти», «Національній 

програмі патріотичного виховання населення, 

формування здорового способу життя, розвитку 

духовності та зміцнення моральних засад суспільства», 

Концепції національно-патріотичного виховання, 

Концепції Нової української школи. Поступальна 

розбудова демократичної української держави ставлять 

перед сучасною загальноосвітньою школою нове 

соціальне замовлення у вихованні особистості.  

«Серед виховних напрямів сьогодні найбільш 

актуальними виступають патріотичне, громадянське 

виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам 

сучасності, так і закладають підвалини для формування 

свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного 

особистісного розвитку, що спирається на ідеї 

гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового 

способу життя, готовності до змін» [1, c.1-2]. 

Створення класної спільноти потребує часу, уваги й 

терпіння. Дбайливий і демократичний клас (група) 

виходить із того, що кожен член спільноти має потребу 

належати до неї, а також відповідає за свій внесок. 

Спроможність класу ефективно функціонувати залежить 

від здатності її окремих індивідуумів відкривати щось 

один в одному, працювати разом, відчувати 

взаємодовіру [2, c.187-188]. 

Мета роботи – проаналізувати проблему виховання 

відповідальної поведінки в учнів 1–4-х класів. Вона 

зумовлена рядом суперечностей виховання відповідальної 

поведінки в учнів початкової школи: школярі саме цього 

віку вирізняються ризикованою, викличною поведінкою, 

долучаються до шкідливих звичок, часто мають 

викривлене уявлення про цінності життя і намагаються 

на них орієнтуватися, що в цілому несе загрозу не тільки 

їхньому здоров'ю, а й благополуччю суспільства. 
Виклад основного матеріалу. Проблема відповідальності 

на загальнонауковому рівні знайшла своє відображення 

у сучасній філософії (А. Бен, Л. Буєва, Н. Головко, 

О.Дробницький, Є.Ільченков, Дж.Міллер, О.Плахотний, 

Н. Смеллер, Л. Сохань). Доведено, що відповідальність 

тісно пов’язана зі свободою прийняття рішень, свободою 

вибору цілей та методів, прийомів їх досягнення 
(В.Бичко, В.Марков, І.Надальний, М.Попович, В.Шинкарук, 

Е.Фромм). Передумовою виникнення відповідальності є 

можливість вибору; відповідальність виникає як 

результат здійснення необхідного і належного при 

відносно вільному виборі шляхів досягнення цілей [3]. 

Аналіз соціологічних теорій відповідальності показав 

її тісний зв’язок з соціалізацією особистості 

(В. Болгаріна, Е. Еріксон, Н. Мінкіна, В. Сперанський, 

Т. Парсонс). В етиці відповідальність визначається як 

здатність людини свідомо, добровільно виконувати 

певні вимоги й адекватно здійснювати поставлені перед 

собою завдання (С. Архангельський, В. Гусейнов, 

В. Дрогобицький, Н. Мінкіна, А. Титаренко). У 

психології (К. Абульханова-Славська, І. Бех, Л. Божович, 

М. Боришевський, Г. Костюк, Л. Колберг, О. Леонтьєв, 

А. Маслоу, К. Муздибаєв, Ж. Піаже, К. Роджерс, 

А. Роттер, М. Савчин та ін.) відповідальність тлумачиться 

як одна з найбільш загальних якостей, як результат 

інтеграції всіх психічних функцій особистості, оцінки 

власних чуттєвих ресурсів, емоційного ставлення до 

обов’язку, волі [3]. 

Виховання відповідальності в учнів загальноосвітніх 

закладів знайшло своє відображення у педагогіці 

(З. Борисова, Н. Зуболій, Б. Кобзар, М. Левківський, 
А.Макаренко, Є.Пустовойтов, В.Савченко, М.Сметанський, 

Автори статті аналізують проблему виховання відповідальної поведінки учнів молодшої школи. Вона 

зумовлена рядом суперечностей виховання відповідальної поведінки в учнів початкової школи: школярі саме 

цього віку вирізняються ризикованою, викличною поведінкою, долучаються до шкідливих звичок, часто 
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О. Сухомлинська, В. Сухомлинський). Проте необхідно 

зазначити, що у сьогоденні відсутня система виховання, 

яка б забезпечила єдність і цілісність процесу 

формування почуття відповідальності на етапі 

молодшого шкільного віку. Серед основних недоліків з 

виховання досліджуваної якості у молодших школярів 

виявляються: епізодичність та поверховість у роботі з 

виховання почуття відповідальності у молодших 

школярів; домінування вербальних методів виховання, 

недостатній вплив на емоційну сферу дитини; 

недостатнє вирізнення емоційно-ціннісного компоненту 

у понятті «відповідальність»; недостатня реалізація 

принципу індивідуального підходу у здійсненні завдань 

виховання почуття відповідальності; слабка організація 

практичної діяльності учнів; ігнорування розвитку 
самоврядування в дитячому співтоваристві; невідповідність 

змісту навчальної і позакласної діяльності учнів щодо 

розвитку в них почуття відповідальності; 

незабезпеченість кожному учневі активної участі в 

спільних справах; відсутність різноманітності форм 

роботи з урахуванням індивідуальних здібностей та 

інтересів дітей [4].  

Формування почуття відповідальності молодших 

школярів відбувається на базі особистісних новоутворень, 

що виникають. Основними серед них є: узагальнення і 

усвідомлення переживань, виникнення логіки почуттів, 

внутрішній план дій, рефлексія, довільність психічних 

процесів і функцій; виникнення відносно стійких форм 

поведінки і діяльності, активне формування самооцінки 

як компонента самосвідомості. 

Молодший шкільний вік – особливий етап у 

формуванні ставлення людини до оточуючого світу. 

Саме в цей час формується спрямованість особистості – 

громадська, колективістська чи, навпаки, егоїстична, 

індивідуалістська. Цей вік особливо сприятливий для 

формування основ культури поведінки: молодші 

школярі вже здатні сприймати вимоги до своєї 

поведінки, вони піддатливі зовнішньому впливові, 

схильні до наслідування, вірять учителю, коли він 

говорить їм про необхідність виконання моральних 

норм. В ці роки дитина отримує знання про навколишній 

світ, у неї починає формуватися певне відношення до 

людей, до праці, виробляються навички і звички 

правильної поведінки, складається характер [5]. 

У вітчизняній системі народної освіти особлива увага 

приділяється моральному вихованню підростаючого 

покоління. Одним із напрямів у моральному розвитку 

дитини є виховання культури поведінки. Педагогічна 

наука має певний досвід щодо визначення шляхів, форм 

і методів формування культури поведінки молодших 

школярів. 

Виховання культури поведінки слід розглядати як 

важливу соціальну, педагогічну й психологічну 

проблему, від успішного розв'язання якої залежить 

розвиток у підростаючого покоління високих моральних 

якостей, глибокої інтелігентності та справжнього 

духовного багатства. Психологічна наука під культурою 

поведінки розуміє сукупність зовнішніх виявів особи, 

які адекватні її внутрішньому змісту, тобто її внутрішнім 

моральним властивостям. Вона являє собою динамічний 

стереотип, який формується під впливом зовнішніх умов 

життя людини [6]. 

Цілеспрямована, систематична робота з виховання 

навичок і звичок культурної поведінки починається з 

приходом дітей до школи. Саме в початкових класах 

закладаються основи акуратності й охайності, 

увічливості, точності, прищеплюються гарні манери, 

уміння культурно поводитися в школі, будинку, на 

вулиці й у громадських місцях.  

Культура поведінки тісно пов'язана з внутрішньою 

культурою людини, вимогами естетики, із 

загальноприйнятими тенденціями та звичаями. 

Внутрішня культура багато в чому визначає зовнішню 

поведінку людини, але і зовнішня сторона поведінки 

впливає на внутрішню культуру – змушує людину бути 

витриманим, внутрішньо зібраним, уміти володіти 

собою [3; 58]. Недбалість у зовнішньому вигляді, 

брутальність, неуважність, безтактність поступово 

формують відповідні негативні якості особистості. Тому 

з раннього віку необхідно озброїти дітей знанням правил 

культури поведінки, звичками їхнього виконання [3]. 

Важливою умовою успішного формування культури 

поведінки учнів молодших класів є продумана система 

виховної діяльності вчителя. Безсистемність призводить 

до того, що увага дітей нерідко акцентується на 

другорядному, а найважливіші правила залишаються 

поза увагою учнів і не засвоюються ними. Відомо, що 

знання та навички, які подаються без необхідного 

логічного зв'язку та нерегулярно, не закріплюються і 

надзвичайно швидко втрачаються. 

Істотною особливістю мислення учнів 1–4 класів є 

його конкретність, ситуативність. Тому в роботі з ними 

не можна обмежуватися абстрактними повчаннями. Слід 

не тільки ставити вимоги та розкривати зміст кожного 

правила культурної поведінки, а й конкретизувати 

кожну вимогу, роз'яснювати й показувати, як саме треба 

поводитися в різних ситуаціях. Дитина повинна чітко 

уявляти, якої саме поведінки вимагають від неї за тих чи 

інших обставин.  

Зміст роботи з учнями початкових класів по 

вихованню в них культури поведінки визначається 

умовами шкільного життя, більш широкими, порівняно з 

дошкільним віком, її можливостями. Тому за своїм 

змістом робота може проводитися за такими основними 

напрямами: ознайомлення з правилами поведінки в 

школі; правилами особистої гігієни та охайності; 

правилами спілкування з людьми; правилами поведінки 

вдома, на вулиці та в громадських місцях, правилами 

поведінки в гостях та ін. [7]. При цьому важливе 

значення має виховання культури мови, прищеплення 

способів правильної поведінки за столом, у кіно та 

театрі, на вулиці, в транспорті, правил поведінки зі 

старшими та малюками, зі старими та хворими, із 

сусідами та з членами сім'ї. 

Істотну роль в засвоєнні учнями правил культури 

поведінки відіграють рольові ігри. Навичок піклування 

про малюків школярі набувають, беручи участь в 

шефській роботі, в дитячому садку та під час гри 

«Дитячий садок»; навичок спілкування з дорослими, а 

також з людьми, які потребують допомоги – в іграх «У 

лікарні», «Ми їдемо в трамваї», «Я – мамина помічниця», 
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«Ми в театрі», навичок поведінки на вулиці – в іграх 
«Світлофор», «Червоний, жовтий, зелений», «Ми пішоходи» 

тощо [8]. 

Модель виховання культури поведінки складають 
концепції морального виховання, особистісно орієнтованого 

підходу до виховання, системного підходу до виховання 

та розвитку молодшого школяра в діяльності. 

Важливу роль у вихованні почуттів обов'язку та 

відповідальності відіграє робота вчителів щодо 

засвоєння учнями правил поведінки в школі. Необхідно 

привчати їх до виконання цих правил, формувати в них 

потребу в постійному їх дотриманні, нагадувати їх зміст, 

вимоги. Недоречно поділяти правила поведінки на 

основні й другорядні, коли за порушення одних учень 

несе відповідальність, а недотримання інших залишається 

непоміченим. 

Відповідну роботу слід проводити також з батьками 

учнів. Адже правила охоплюють основні обов'язки 

школярів, сумлінне виконання яких, свідчить про їх 

загальну вихованість. Щоб допомогти школі у виробленні 

в учнів якостей, передбачених цими правилами, батьки 

мають знати їх, володіти елементарними педагогічними 

прийомами для формування цих якостей. 

Виховання звички дотримуватися правил поведінки, 

дисциплінованості починається з перших днів 

перебування учня в школі. Учитель початкових класів 

повинен чітко знати, якими методами домагатися її, 

пам'ятаючи, що навіть наймолодший учень – це вже 

громадянин, наділений певними правами і обов'язками. 

На жаль, вчителі молодших класів дуже часто бачать в 

ньому лише дитину. Деякі з них впливають на школярів 

тільки суворістю, прагнуть домогтися слухняності, 

ламаючи волю дитини. Невсипущий контроль, постійні 

обмеження призводять до протилежних результатів, 

викликають роздратування, грубість, непокору [2]. 

Вимогливість і суворість вчителя мають бути 

доброзичливими. Він повинен розуміти, що учень може 

помилятися не тільки на уроці, коли відповідає на 

запитання, а й припускатися помилок у поведінці через 

обмежений життєвий досвід. Суворий і добрий учитель 

уміє прощати такі помилки і вчить неповнолітніх 

поведінці в складній життєвій ситуації. 

Важливе місце у привчанні молодших школярів до 

належної поведінки в школі та за її межами належить 

контролю за їх поведінкою, що передбачає облік 

відвідування ними уроків, вжиття відповідних заходів до 

тих, хто систематично запізнюється або пропускає уроки 

без поважних причин. У деяких школах ведуть 

спеціальні журнали поведінки учнів, у яких директор 

або його заступник з виховної роботи регулярно 

фіксують випадки грубого порушення учнями порядку в 

школі, на вулиці, в громадських місцях, а також виховні 

впливи, які було застосовано до них, і результати цих 

впливів. Це допомагає педагогам своєчасно аналізувати 

стан дисципліни в учнівському колективі, намічати та 

вживати заходів щодо його поліпшення, детальніше й 

повніше вивчати умови життя учнів, ближче 

знайомитися з їх сім'ями, глибше вникати у внутрішній 

світ окремих учнів, виявляти недоліки виховної роботи 

школи й удосконалювати її. Ведення журналу обліку 

поведінки сприяє конкретизації індивідуальної виховної 

роботи з молодшими школярами, схильними до порушень 

норм моралі та права. У деяких школах замість таких 

журналів ведуть спеціальну картотеку на учнів – 

правопорушників. 

Перешкоджають вихованню дисциплінованості 

молодших школярів намагання окремих учителів і 

батьків приховати випадки порушення дисципліни, щоб 

не компрометувати клас. Не реагуючи на 

недисциплінованість, вони виховують у неповнолітніх 

почуття безвідповідальності. Якщо на певному етапі 

виховання молодшого школяра починають докоряти за 

погану поведінку, він не може збагнути, чим останній 

його вчинок гірший за попередні, про які ніхто не 

згадував, оскільки в нього притупилося почуття 

відповідальності, виробилася зухвалість. З огляду на це 

кожен випадок порушення правил поведінки слід 

детально аналізувати й давати йому відповідну оцінку. У 

дисциплінуванні учнів важливу роль відіграє щоденник. 

Педагог повинен вимагати від них акуратного ведення 

щоденника. Оцінюючи поведінку школяра за тиждень, 

слід враховувати і його зовнішній вигляд, ставлення до 

товаришів, дорослих. Систематичний контроль за 

поведінкою молодших школярів у школі та за її межами 

привчає їх до щоденного дотримання дисципліни. 

Зовнішній контроль певною мірою є примусом до 

позитивної поведінки. Водночас діє внутрішній контроль, 

коли певні норми поведінки настільки засвоєні, що 

стали внутрішніми переконаннями людини, і вона 

виконує їх, часто навіть не замислюючись над тим, чому 

чинить так, а не інакше. 

У вихованні взагалі й у зміцненні дисципліни, 

зокрема особливе значення має правильний тон і стиль 

діяльності учнівського колективу. Якщо панує 

життєрадісний тон, в основі якого свідома дисципліна, 

єдність і дружба, почуття власної гідності кожного члена 

колективу, виховання учнів дається легше [2]. 

Дієвою є профілактика конфліктних стосунків і 

запобігання негативним вчинкам. Порушення дисципліни 

і вимог шкільного режиму найчастіше трапляються там, 

де недостатньо організована діяльність учнів. Якщо 

вихованцеві нічого робити на уроці чи в майстерні, якщо 

не організовано його дозвілля, він намагатиметься 

чимось заповнити свій вільний час, організувати його 

по-своєму, не завжди розумно. До порушень шкільного 

режиму молодших школярів призводить і невміння 

деяких учителів працювати з педагогічно занедбаними 

дітьми. 

Отже, чіткість колективних вимог, їх доступність для 

учнів цієї вікової групи, постійна правильна реакція 

колективної думки на їх порушення роблять їх 

важливим засобом виховання культури поведінки 

школярів не на словах, а на ділі. 

Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури 

з проблеми відповідальності та вивчення сучасного 

стану проблеми у практиці початкової школи дає 

підстави стверджувати про невідповідність між 

достатньо високим рівнем теоретико-методичної 

розробки їх філософських, соціологічних, етичних, 

психолого-педагогічних, організаційних аспектів і 

недостатнім рівнем практичного впровадження у 

навчально-виховний процес початкової школи системи 
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педагогічних заходів, спрямованих на формування 

почуття відповідальності у молодших школярів.  

Встановлено, що процес формування почуття 

відповідальності молодших школярів ефективно 

здійснюється при дотриманні певних педагогічних умов: 

спрямованості виховного процесу на розвиток 

особистісних цінностей, що зумовлюють відповідальну 

поведінку; насичення виховуючого середовища 

емоційним фоном доброзичливості, взаєморозуміння і 

співробітництва; достатнього осмислення дітьми 

молодшого шкільного віку знань, норм і правил поведінки, 

оволодіння прийомами планування, оцінювання, аналізу 

вчинків і ситуацій, які характеризують моральний 

обов’язок особистості; розвитку емоційної сфери, 

внутрішньої мотивації; включення молодших школярів у 

різноманітні види діяльності (навчально-пізнавальну, 

предметно-перетворювальну, комунікативну, оцінно-

орієнтаційну, доброчинну) з урахуванням індивідуальних 

інтересів і здібностей; координації життя і діяльності 

школярів органами учнівського самоврядування; 

поетапного розвитку почуття відповідальності дітей із 

систематичним діагностуванням і корекцією негативного 

досвіду; єдності зусиль батьків і педагогів у вихованні 

почуття відповідальності молодших школярів.  
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Постановка проблеми. Покращення якості підготовки 

майбутніх лікарів до професійної діяльності у етичному 

контексті передбачає з’ясування стану сформованості 

їхньої професійно-етичної компетентності. Для необхідно 

визначити критерії, показники та рівні прояву 

(сформованості) цієї компетентності. Реалізація цього 

завдання є можливою на засадах системного підходу, 

який передбачає вивчення зарубіжного досвіду, 

узагальнення практики оцінювання навчальних досягнень 

майбутніх фахівців у вітчизняній педагогічній практиці, 

а також урахування результатів науково-педагогічних 

досліджень теорії та методики професійної освіти, 

виконаних в останні роки. 

З огляду на це метою статті є висвітлення результатів 

узагальнення наукових джерел та емпіричного досвіду з 

метою визначення та характеристики критеріїв, 

показників і рівнів сформованості професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Необхідно зазначити, що оцінювання, як процес або 

процедура, є важливим компонентом освітнього 

процесу, що постійно супроводжує розвиток освіти. 

Призначення оцінювання полягає у встановленні рівня 

навчальних досягнень студентів в оволодінні змістом 

дисциплін, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм [1]. Об'єктом оцінювання 

навчальних досягнень майбутніх фахівців є знання, 

вміння та навички, досвід творчої діяльності, досвід 

емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності. До запровадження компетентнісного підходу 

у вітчизняній вищій освіті система оцінювання 

результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів 

полягала в її оцінці і базувалася на критеріальному 

підході. Результати аналізу науково-педагогічних 

джерел дозволяють зробити висновок, що у сучасній 

професійній педагогіці вищої школи існують різні 

підходи до визначення критеріїв оцінювання результатів 

пізнавальної діяльності майбутніх фахівців. Так, 

наприклад, А. Кузьмінський [2], М. Фіцула [3], 

В. Полторацька, О. Каданер [4] пропонують у якості 

об'єктів оцінювання обрати структурні компоненти 

навчальної діяльності, зокрема змістовий, операційно-

організаційний та емоційно-мотиваційний компоненти.  

Такий підхід до оцінювання навчальних досягнень 

нам цілком імпонує, оскільки змістовий, операційно-

організаційний та емоційно-мотиваційний компоненти 

навчальної діяльності певною мірою узгоджуються зі 

структурою професійно-етичної компетентності 
майбутніх лікарів, яку утворюють когнітивний, діяльнісно-

операційний, професійно-особистісний, емоційно-

мотиваційний і ціннісний компоненти. 

Для визначення критеріїв, показників і рівнів 

сформованості професійно-етичної компетентності 

майбутніх лікарів необхідно врахувати й зарубіжний 

досвід оцінювання рівня сформованості компетентностей 

майбутніх фахівців та навчальної успішності студентів. 

Результати аналізу наукових досліджень і нормативно-

правових джерел, що регламентують різноманітні 

аспекти освітньої діяльності в університетах Європи і 

США дозволяють стверджувати про наявність певних 

особливостей у системах оцінювання в різних країнах. 

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити 

висновок, що у провідних країнах світу прийнято 

виділяти три основні підходи до визначення і введення в 

практику освіти трактування якості результатів навчання 

на засадах компетентнісного підходу, зокрема, у США 

застосовується поведінковий підхід, у Великобританії – 

функціональний, а у Франції та Німеччині – 

У статті представлено характеристику критеріїв, показників і рівнів сформованості професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів. З’ясовано, що структуру професійно-етичної компетентності майбутніх 
лікарів можна представити, як поєднання когнітивного, діяльнісно-операційного, професійно-особистісного, 

емоційно-мотиваційного і ціннісно-орієнтаційного компонентів. З урахуванням таксономії Б. Блума, а також 
положення про те, що критерії мають відображати структуру цієї компетентності, зроблено висновок, що 

критеріями сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів доцільно визначити 

пізнавальний (слугує для діагностики когнітивного компоненту професійно-етичної компетентності), 
результативний (призначений для оцінювання діяльнісно-операційного компоненту), поведінковий (відповідає 

професійно-особистісному компоненту), афективний (стосується емоційно-мотиваційному компоненту) і 

ціннісний (слугує для діагностики ціннісно-орієнтаційного компоненту) критерій. 
Оцінювання рівня сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів доцільно 

проводити за чотирма рівнями – пороговим (низьким), середнім, достатнім і високим. 
Ключові слова: професійно-етична компетентність, критерії, показники та рівні, медичні університети, 

майбутні лікарі, професійна підготовка. 
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багатовимірний і цілісний підходи. Ці методологічні 

підходи з'явилися незалежно один від одного спочатку в 

США, потім у Великобританії і в останню чергу у 

Франції та Німеччині [5; 6]. 

Крім цього, зарубіжний досвід оцінювання рівня 
сформованості компетентностей рекомендує застосовувати 

для опису результатів навчання різнорівневі таксономії, 

наприклад, такі як таксономії Б. Блума, Д. Бокка, 

Дж. Гілфорда. Так, наприклад, Б. Блум виділяє шість 

рівнів засвоєння змісту освіти: знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінка.  

Вибір таксономії Б. Блума обумовлений тим, що вона 

проста в розумінні та набула широкого застосування на 

сучасному етапі розвитку вищої освіти в країнах 

Європейського союзу та США. Відповідно до цієї 

таксономії міжфакультетний комітет під керівництвом 

Б. Блума визначив три сфери навчальної діяльності, що 

включають когнітивну сферу (інтелектуальні навички; 

знання), афективну сферу (формування почуттів або 

емоційного ставлення; ціннісні орієнтації) та 

психомоторну сферу (маніпулятивні навички, навички 

фізичної діяльності; навички). Усі ці три сфери мають 

однакову важливість. Інколи для психомоторної сфери 

використовується компіляційна модель Е. Сімпсона. 

Згідно з його класифікацією психомоторна сфера 

складається із семи рівнів: 1) сприйняття, 2) настрій 

(готовність до дії), 3) керована реакція, 4) автоматизм, 

5) складна реакція, 6) адаптація і 7) створення. 

Отже, результати узагальнення зарубіжного та 

вітчизняного досвіду використання різних підходів до 

оцінювання навчальних досягнень та сформованості 

компетентностей при реалізації компетентнісного 

підходу в освіті дозволяє зробити висновок, що 

оптимальним шляхом для визначення критеріїв, 

показників і рівнів сформованості професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів є поєднання 

традиційних методів та засобів перевірки знань, умінь і 

навичок та інноваційних підходів, орієнтованих на 

комплексну оцінку компетентності, що формується. При 

цьому традиційні засоби контролю слід поступово 

удосконалювати відповідно до компетентнісного 

підходу з дотриманням певних вимог, що мають 

забезпечити інтегративність (міждисциплінарний 

характер, зв'язок теорії з практикою), проблемно-

діяльністний характер, орієнтацію на застосування знань 

і вмінь у нетипових ситуаціях, актуалізацію в завданнях 

змісту професійної діяльності, зв'язок критеріїв із 

запланованими результатами.  

Отже, представлені аналітичні матеріали щодо 

визначення критеріально-діагностичного апарату для 
оцінки сформованості професійно-етичної компетентності 

дозволяють зробити висновок, що критерії мають 

відображати структуру цієї компетентності, тобто 

критеріями її сформованості будемо вважати групи 

індикаторів, об’єднаних певною ознакою, а ступінь 

вияву – якісну сформованість або визначеність критерію, 

що виражаються конкретними показниками. Критерії 

мають чітко відображати сформованість кожного з 

компонентів професійно-етичної компетентності 

майбутніх лікарів, допомагати отримувати структуровану 

інформацію про її стан. 

З огляду на те, що у структурі професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів нами виокремлено 

когнітивний, діяльнісно-операційний, професійно-

особистісний, емоційно-мотиваційний і ціннісно-

орієнтаційний компоненти доцільно визначити й 

відповідні ним критерії. Правильність такого висновку 

підтверджується також і тим, що такий підхід корелює зі 

змістом таксономії Б. Блума, відповідно до якої 

оцінюються когнітивна (інтелектуальні навички; 

знання), афективна (формування почуттів або 

емоційного ставлення; ціннісні орієнтації) та 

психомоторна (маніпулятивні навички, навички фізичної 

діяльності; навички) сфери навчальної діяльності 

майбутніх фахівців. З огляду на це критеріями 

сформованості професійно-етичної компетентності 

майбутніх лікарів доцільно визначити такі критерії: 

пізнавальний (слугує для діагностики когнітивного 

компоненту професійно-етичної компетентності), 

результативний (призначений для оцінювання 

діяльнісно-операційного компоненту), поведінковий 

(відповідає професійно-особистісному компоненту), 

афективний (стосується емоційно-мотиваційному 

компоненту) і ціннісний критерій (слугує для 

діагностики ціннісно-орієнтаційного компоненту). Для 

наочності відповідність критеріїв компонентам 

професійно-етичної компетентності та таксономії 

Б. Блума представлено у таблиці 1. 

Щодо показників цих критеріїв, то у дослідженні ми 

виходили з того, що вони мають розкривати основні 

ознаки критеріїв, передбачати надійні та перевірені 

способи вимірювання з використанням доступних 

методик, опитувальників, тестів та інших методів 

оцінювання результатів навчання. 

Таблиця 1 

Відповідність критеріїв компонентам професійно-

етичної компетентності та таксономії Б. Блума 

Компоненти професійно-

етичної компетентності 

Критерії 

професійно-етичної 

компетентності 

Сфери 

навчальної 

діяльності за 
Б. Блумом 

Когнітивний Пізнавальний Когнітивна 

Діяльнісно-операційний Результативний Психомоторна 

Професійно-особистісний Поведінковий 

Афективна Емоційно-мотиваційний Афективний 

Ціннісно-орієнтаційний  Ціннісний 

Визначення шкали оцінювання рівня сформованості 

у майбутніх лікарів професійно-етичної компетентності 

доцільно проводити з урахуванням таксономії Б. Блума, 

відповідно до якої доцільно визначити чотири рівні: 

пороговий (низький), середній, достатній, високий. 

Охарактеризуємо ці рівні з урахуванням визначених 

показників кожного з критеріїв. 
Пороговий (низький) рівень сформованості професійно-

етичної компетентності – студент відтворює з помилками 

основи комунікативної поведінки та основні поняття 

аксіології, культу, релігій та традицій різних народів; 

знає принципи і норми етики та етикету, але на практиці 

застосовувати не може; дає оглядовий опис етичних 

нормативних вимог до професії лікаря; відтворення 

знань етичних правил взаємодії з людьми та з 

організаціями під час виконання професійних обов’язків 
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відбувається з грубими помилками або неправильно. 

Студент демонструє фрагментарність знань стратегії і 

методів вирішення етичних конфліктів або відтворює їх 

з грубими помилками або неправильно. Практичні 

стандартні ситуації етичного характеру вирішує лише зі 

сторонньою допомогою або неправильно. Характерна 

недостатня здатність налагоджувати професійну 

взаємодію з дотриманням вимог професійної етики; 

здійснювати самоаналіз і самооцінку своїх професійних, 

комунікативних здібностей та якостей відповідно до 

вимог професійної етики; залагоджувати і вирішувати 

етичні конфлікти, підтримувати та аналізувати етичні 

процеси в організації; застосовувати знання професійної 

етики для розв’язання завдань медичної практики, а 

також методи та прийоми ведення діалогу, дискусії, 

правила етикету. Здатність до рефлексії етичних 

ситуацій при взаємодії з людьми та з організаціями під 

час виконання професійних обов’язків, а також уміння 

аналізувати, прогнозувати кінцевий результат своєї 

професійної діяльності в етичному аспекті виявляються 

рідко. Для цього рівня характерним є відсутність 

психологічного такту, неготовність до співпраці, 

недостатнє розуміння норм професійної етики. 

Професійно-важливі якості сформовані недостатньо та 

не проявляються у ситуаціях професійно-етичного 

характеру. Контактність не властива для ситуацій 

професійної взаємодії, а комунікабельність проявляється 

у ситуаціях прагматичного характеру. Студент 

усвідомлює професійно-етичні цінності, але не проявляє 

їх у практичній діяльності. В ціннісно-мотиваційній 

сфері домінують прагматичні мотиви і цінності. 

Для середнього рівня характерним є те, що студент 

демонструє знання, вміння і навички для вирішення 

проблем в нових та незнайомих ситуаціях, має навички 

самостійного навчання, відтворює знання 

комунікативної поведінки та основні поняття аксіології, 

культу, релігій та традицій різних народів, але при 

цьому допускає помилки. Знає принципи і норми етики 

та етикету, але на практиці застосовувати може не 

завжди. Може відтворити з чисельними помилками 

етичні нормативні вимоги до професії лікаря та знання 

етичних правил взаємодії з людьми та з організаціями 

під час виконання професійних обов’язків. Студент 

демонструє з помилками знання стратегії і методів 

вирішення етичних конфліктів. Потребує допомоги у 

вирішенні практичних стандартних ситуацій етичного 

характеру. Характерна невпевненість у налагодженні 

професійної взаємодії з дотриманням вимог професійної 

етики. Студент не завжди здійснює самоаналіз і 

самооцінку своїх професійних, комунікативних 

здібностей та якостей відповідно до вимог професійної 

етики. Рідко демонструє здатність залагоджувати і 

вирішувати етичні конфлікти, підтримувати та 

аналізувати етичні процеси в організації. Потребує 

допомоги у застосовуванні знань професійної етики для 

розв’язання завдань медичної практики. Демонструє з 

помилками володіння методами та прийомами ведення 

діалогу, дискусії, правилами етикету. Здатність до 

рефлексії етичних ситуацій при взаємодії з людьми та з 

організаціями під час виконання професійних 

обов’язків, а також уміння аналізувати, прогнозувати 

кінцевий результат своєї професійної діяльності в 

етичному аспекті виявляються не завжди. Для цього 

рівня характерним є недостатній психологічний такт, 

слабка готовність до співпраці, недостатнє розуміння 

норм професійної етики. Професійно-важливі якості 

сформовані, однак проявляються у ситуаціях 

професійно-етичного характеру рідко. Контактність 

властива у половині ситуацій професійної взаємодії, а 

комунікабельність проявляється у різних ситуаціях, але 

здебільшого прагматичного характеру. Студент 

усвідомлює професійно-етичні цінності, але рідко 

проявляє їх у практичній діяльності. Попри прояви у 

ціннісно-мотиваційній сфері ціннісного ставлення до 

професії, розуміння і усвідомлення важливості завдань, 

що виконуються лікарями, здебільшого переважають 

прагматичні мотиви і цінності. 

Для достатнього рівня характерним є те, що студент 

виявляє взаємозв'язок між знаннями комунікативної 

поведінки та поняттями аксіології, культу, релігій та 

традицій різних народів; класифікує, впорядковує та 

інтерпретує принципи і норми етики та етикету; 

застосовує і реалізовує етичні нормативні вимоги до 

професії лікаря та знання етичних правил взаємодії з 

людьми та з організаціями під час виконання 

професійних обов’язків. Студент демонструє з 

незначними помилками знання стратегії і методів 

вирішення етичних конфліктів. Рідко потребує допомоги 

у вирішенні практичних стандартних ситуацій етичного 

характеру. Характерна впевненість у налагодженні 

професійної взаємодії з дотриманням вимог професійної 

етики, але інколи потрібна допомога. Студент як 

правило здійснює самоаналіз і самооцінку своїх 

професійних, комунікативних здібностей та якостей 

відповідно до вимог професійної етики, але потребує 

контролю. Демонструє здатність залагоджувати і 

вирішувати етичні конфлікти, підтримувати та 

аналізувати етичні процеси в організації, але не завжди 

робить це правильно. Інколи потребує допомоги у 

застосовуванні знань професійної етики для розв’язання 

завдань медичної практики. Демонструє володіння 

методами та прийомами ведення діалогу, дискусії, 

правилами етикету, але іноді помиляється. Демонструє 

не завжди виразну здатність до рефлексії етичних 

ситуацій при взаємодії з людьми та з організаціями під 

час виконання професійних обов’язків. Студент як 

правило демонструє уміння аналізувати, прогнозувати 

кінцевий результат своєї професійної діяльності в 

етичному аспекті виявляються, але інколи потребує 

сторонньої допомоги. Для цього рівня характерним є 

психологічний такт, готовність до співпраці, розуміння 

норм професійної етики, однак студент їх проявляє не 

завжди. Професійно-важливі якості сформовані, як 

правило проявляються у ситуаціях професійно-етичного 

характеру. Контактність властива у ситуаціях 

професійної взаємодії, хоча і потребує підтримки. 

Комунікабельність проявляється у ситуаціях 

альтруїстичного і прагматичного характеру. Студент 

усвідомлює професійно-етичні цінності, але не завжди 

послідовно проявляє їх у практичній діяльності. У 
ціннісно-мотиваційній сфері переважає ціннісне ставлення 

до професії, спостерігається розуміння і усвідомлення 
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важливості завдань, що виконуються лікарями, однак 

інколи проявляються прагматичні мотиви і цінності. 

В цілому студент демонструє повні, правильні, 

логічні, обґрунтовані судження, хоча їм бракує власних 

міркувань. 

Для високого рівня сформованості професійно-

етичної компетентності характерним є те, що студент 

аналізує поняття аксіології, культу, релігій та традицій 

різних народів; діагностує комунікативну поведінку, 

оцінює принципи і норми етики та етикету, прогнозує 

професійно-етичні аспекти взаємодії з людьми та з 

організаціями під час виконання професійних 

обов’язків, конструює стратегії і методів вирішення 

етичних конфліктів. Знання студента є глибокими, 

міцними, узагальненими, системними. Навчальна 

діяльність має дослідницький характер, позначена 

вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві 

ситуації професійно-етичного характеру, а також явища 

і факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Студент демонструє вміння застосовувати знання на 

творчому рівні. 
Не потребує допомоги у вирішенні практичних 

стандартних ситуацій етичного характеру. Характерна 
впевненість у налагодженні професійної взаємодії з 

дотриманням вимог професійної етики. Студент здійснює 

самоаналіз і самооцінку своїх професійних, комунікативних 
здібностей та якостей відповідно до вимог професійної 

етики і не потребує контролю. Демонструє стійку здатність 
залагоджувати і вирішувати етичні конфлікти, 

підтримувати та аналізувати етичні процеси в організації. 

Без допомоги застосовує знання професійної етики для 
розв’язання завдань медичної практики. Демонструє 

володіння методами та прийомами ведення діалогу, 

дискусії, правилами етикету. Демонструє виразну здатність 
до рефлексії етичних ситуацій при взаємодії з людьми та з 

організаціями під час виконання професійних обов’язків. 
Студент демонструє уміння аналізувати, прогнозувати 

кінцевий результат своєї професійної діяльності в етичному 

аспекті. Для цього рівня характерний психологічний такт, 
готовність до співпраці, розуміння норм професійної етики. 

Професійно-важливі якості сформовані завжди 

проявляються у ситуаціях професійно-етичного характеру. 
Контактність властива у ситуаціях професійної взаємодії. 

Комунікабельність проявляється у всіх ситуаціях 
професійної взаємодії. Студент усвідомлює професійно-

етичні цінності, завжди послідовно проявляє їх у 

практичній діяльності. У ціннісно-мотиваційній сфері 
переважає ціннісне ставлення до професії, спостерігається 

розуміння і усвідомлення важливості завдань, що 
виконуються лікарями, прагматичні мотиви і цінності не 

притаманні. 

Висновки. З урахуванням таксономії Б. Блума, а 

також положення про те, що критерії мають відображати 

структуру цієї компетентності, зроблено висновок, що 

критеріями сформованості професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів доцільно визначити 

пізнавальний (слугує для діагностики когнітивного 

компоненту професійно-етичної компетентності), 

результативний (призначений для оцінювання 

діяльнісно-операційного компоненту), поведінковий 

(відповідає професійно-особистісному компоненту), 

афективний (стосується емоційно-мотиваційному 

компоненту) і ціннісний (слугує для діагностики 

ціннісно-орієнтаційного компоненту) критерій. 

Оцінювання рівня сформованості професійно-етичної 

компетентності майбутніх лікарів доцільно проводити за 

чотирма рівнями – пороговим (низьким), середнім, 

достатнім і високим. 

Визначення діагностичного апарату дослідження 

дозволяє виконати наступний етап дослідження – 

здійснити діагностику стану сформованості професійно-

етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих 

медичних навчальних закладах України та 

проаналізувати отримані результати. 
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FUTURE DOCTOR’S PROFESSIONAL AND ETHICAL COMPETENCE 

FORMATION 

The article presents the characteristics of the criteria, indicators and levels of the professional and ethical competence 

formation of future physicians. It is found out that the structure of the future physician’s professional and ethical competence 

can be represented as a combination of cognitive, activity-operational, professional-personal, emotional-motivational and 

value-orientating components. Taking into account the taxonomy of B. Bloom, as well as the requirement that the criteria 

should reflect the structure of this competence, the conclusion has been made that the criteria for the formation of the future 

physician’s professional and ethical competence should be determined as the following: cognitive (which serves for the 

diagnosis of the cognitive component of professional and ethical competence), effective (which is intended for the evaluation of 

the activity-operational component), behavioral (which corresponds to the professional-personal component), affective (which 

refers to the emotional and motivational component) and valued (which serves for diagnostics of the value-orientating 

component). 

Assessing the level of future physician’s professional and ethical competence formation should be conducted on four levels: 

the threshold (low), medium, sufficient and high ones. 

Key words: professional-ethical competence, criteria, indicators and levels, medical universities, future doctors, 

professional training.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Затребуваними якостями особистості в 

суспільстві стали креативність, самостійність, 

відповідальність, активна життєва позиція. Необхідними 

для успішної самореалізації особистості є соціальні 

навички взаємодії, формування яких починається уже в 

дошкільному дитинстві. Отож, одним з пріоритетних 

завдань сучасної психології й педагогіки є забезпечення 

сприятливих умов для соціалізації дітей дошкільного 

віку. Вагоме значення у соціальному розвитку має 

засвоєння дітьми уявлень про роль, розвиток навичок 

рольової поведінки в сім’ї та навчальних закладах.  

Одним з компонентів становлення життєвої 

компетентності дитини дошкільного віку, як стверджує 

О.Поперечняк, є засвоєння соціальних ролей. Соціально-

рольова взаємодія дає можливість дитині відчувати себе 
членом суспільства, носієм суспільно значимої позиції [13, 

с.137].  

Т.Поніманська зазначає, що в процесі взаємодії 

дитини зі світом та людьми задовольняються водночас 

дві найважливіші її потреби: потреба в самореалізації як 

виявлення та ствердження себе серед інших і потреба в 

соціалізації як можливість «вписатися» у світ, знайти у 

ньому своє місце [12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 

що різні аспекти проблеми формування рольової 

діяльності особистості знаходяться на перетині наук: 

філософії, соціології, психології та педагогіки. Сутність і 

структуру соціальних ролей в сучасній науці 

досліджують Г. Андреєва, П. Горностай, І. Кон, 

Н. Корабльова, З. Мірошник, І. Талаш та ін.  

У педагогічній науці наукові розвідки стосуються 

соціальних особливостей організації різних аспектів 
рольової діяльності дітей і молоді, а також теорії і практики 

професійної підготовки педагогів до такої роботи 

(Г.Корінна, О.Поперечняк, О.Сас, К.Карасьова та ін.).  

Попри широкий спектр порушених аспектів 

проблеми, поза увагою дослідників опинилися проблеми 

дефінітивного аналізу поняття «рольова діяльність», 

його ознак, структури й функцій, а також вивчення 

психолого-педагогічних особливостей розвитку рольової 

діяльності дітей в дошкільних навчальних закладах.  

Метою статті є дефінітивний аналіз поняття 

«рольова діяльність» і визначення психолого-

педагогічних аспектів та вікових особливостей 

формування рольової діяльності дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутнісна 

характеристика поняття «рольова діяльність» потребує 

аналізу дотичних категорій. У сучасній психолого-

педагогічній літературі та наукових розвідках 

використовують низку термінів, які розкривають поняття 
«ролі» в тому чи іншому ракурсі. Як-от: рольова реальність 

(Н.Корабльова), рольова модель (П. Горностай), рольова 

компетентність (І. Талаш), соціально-рольова діяльність 

(О. Сас), соціально-рольова взаємодія (О. Поперечняк), 

статево-рольова соціалізація (Г. Корінна), рольова 
взаємодія, рольові способи поведінки (Базовий компонент) 

тощо. Спільним для кожного з перелічених термінів є їх 

соціальна основа, адже рольова діяльність засвоюється, 

реалізовується і розвивається у контексті взаємодії, 

спілкування, контакту з іншими людьми. Вагомим 

аспектом є також особистісна складова, яка мотивує до 

діяльності, обумовлює поведінку кожного індивіда.  

У дошкільному віці формування рольової діяльності 

відбувається у контексті ігрової, як провідної у цьому 

віці. У «Базовому компоненті дошкільної освіти» 

детально окреслено компетенції, які дитина має засвоїти. 

Освітня лінія «Гра дитини» передбачає формування у 

дітей дошкільного віку ігрової компетенції, у змісті якої 

визначено, що дитина повинна уміти «…організовувати 

різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, 

сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури 

(уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); 

реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись 

ігрового партнерства та рольових способів і поведінки, 

норм та етикету спілкування у процесі гри» [1, с.17]. 

Об’єднуючись з однолітками на основі ігрового задуму в 

дитини також формуються навички рольової взаємодії, 

які сприяють ефективній соціалізації дитини.  

У статті проаналізовано психолого-педагогічні аспекти розвитку рольової діяльності в дошкільному 

віці. У старшому дошкільному віці центром ігрових дій стає роль, відповідна обраній ролі поведінка й 

підпорядкування правилам гри. Діти не лише послідовно змінюють ігрові ролі в рамках одного сюжету, а й 

використовують поєднання ролей («тато» одночасно також «водій», «мама» — «лікар»). Чим доросліші 

діти, тим більш гнучкими стають переходи від однієї ролі до іншої. На основі аналізу наукових досліджень 

визначено сутність поняття «рольова діяльність», виокремлено структуру та функції рольової 

діяльності дошкільників. Наведено вікову специфіку засвоєння навичок рольової взаємодії у контексті 

розвитку рольових ігор на різних етапах дошкільного дитинства. 

Ключові слова: рольова діяльність, взаємодія, соціалізація, соціальна ситуація розвитку, сюжетно-

рольова гра. 
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У контексті нашого дослідження послуговуємося 
таким визначенням рольової діяльності – це вид соціальної 

активності людини, який виявляється у комплексі 

мотивів, цілей і засобів поведінки відповідно до 

положення особистості у соціальній групі або в суспільстві.  

У дошкільному віці у дітей формується уявлення про 

суспільні норми і правила поведінки у рольових іграх, 

які передбачають виконання певних дій, дотримання 

правил, способи поведінки, які відповідають тій чи 

іншій ролі. Як зазначає з цього приводу В.Мухіна, у цей 

період інтенсивно розвивається здатність дитини до 

ідентифікації з іншими людьми, казковими персонажами, 

природними об’єктами, іграшками тощо [10, с.164]. 

Таким чином дитина вчиться розуміти інших людей, 

виконувати певні зобов’язання, завоює етичні та 

моральні норми. Отож, рольову діяльність дошкільників 

характеризує низка ознак. А саме: відповідає суспільним 

нормам і правилам; формується у контексті різних видів 

діяльності, однак найбільший потенціал має ігрова 

діяльність; реалізовується у процесі взаємодії з 

однолітками та дорослими; на початкових етапах 
визначається прикладом дорослих, поступово ускладнюється 

і набуває особистісного характеру. 

Узагальнюючи перелічені ознаки ми розуміємо 

поняття «рольова діяльність дітей дошкільного віку» як 

обумовлений суспільними нормами вид соціальної 

активності дитини, який визначає її поведінку, дії, 

ставлення, емоції й виявляється у рольовій взаємодії з 

іншими людьми в ігрових та життєвих ситуаціях.  

Присвоюючи собі певні ролі в спеціально створених 

або ігрових ситуаціях, дитина моделює життєдіяльність і 

взаємодію дорослих, вчиться діяти відповідно до 

моральних та етичних норм, засвоює визначені 

суспільством способи поведінки. До прикладу, в ігровій 

діяльності рольова взаємодія між гравцями реалізується 

в процесі спілкування та спрямовується задумом і 

змістом сюжету, що проявляється у таких діях дітей як 

налагоджувати, радіти, підтримувати, скеровувати, 

спрямовувати, захищати, доводити, збагачувати, 

відшукувати, співпереживати у процесі здійснення ролі 

та відтворення сюжету гри [4]. Таким чином у дітей 
розвиваються вміння коригувати власну поведінку залежно 

від ситуації, керувати вербальними та невербальними 

проявами, а також формуються комунікативні уміння й 

навички ефективної взаємодії з іншими людьми. 

Результати аналізу особливостей розвитку дитячої 

особистості у психолого-педагогічній літературі 

(Т. Дуткевич, Д. Ельконін, О. Кононко, В. Павелків, 

Т. Поніманська Г. Урунтаєва та ін.) дозволили 

виокремити основні функції рольової діяльності дітей 

дошкільного віку. А саме:  

 засвоєння культури поведінки в широкому 

розумінні (урахування загальнолюдських цінностей, 

етичних і моральних норм, національних звичаїв і 

традицій тощо); 

 усвідомлення і застосування суспільних норм і 
правил у різних життєвих ситуаціях; 

 розвиток довільності, як провідної особистісної 
якості старшого дошкільника; 

 налагодження контакту, взаємодії з іншими; 

 стимулювання творчого підходу до вирішення 
міжособистісних проблем; 

 встановлення емоційного зв’язку з однолітками; 

 розвиток мовлення й комунікативних навичок; 

 розвиток уміння планувати діяльність, узгоджувати 
дії, керувати і підпорядковуватися;  

 розуміння інших людей та власних зобов’язань 
відносно ролі, яку дитина виконує; 

 розвиток психічних процесів (уяви, фантазії, уваги, 
сприймання тощо); 

 виховання соціально-значущих якостей (ініціативності, 

активності, співпереживання, доброзичливості, відпові-
дальності, гуманізму, відкритості, упевненості в собі тощо).  

Отож, рольова діяльність передбачає наявність у 

дитини позиції суб’єкта, готового до активних дій, 

взаємодії, емоційного контакту з однолітками та 

дорослими, відповідно до певної  ролі (статевої, ігрової, 

соціальної, групової). Вихователь повинен створювати 

умови для засвоєння дітьми умінь і навичок рольової 
діяльності, забезпечувати емоційний комфорт дошкільників 

і використовувати розвивальний потенціал рольової 

діяльності. З цього приводу О. Поперечняк зазначає: 

«Позиція ж дорослого має полягати в тому, щоб 

допомогти становленню в дитини позиції суб’єкта через 

самостійно зроблену справу та водночас сприяти 

автономізації дитини, визнанню її оточенням. За умови 

забезпечення соціально-педагогічного супроводу, який 

відповідає сучасним вимогам педагогічної науки, дитина 
виявляє себе суб’єктом власної життєтворчості» [13, с.137].  

Процес опанування дитиною рольової діяльності 

співвідносимо з результатами досліджень О.Кононко. 

Вивчаючи специфіку розвитку соціальної компетентності 

дошкільника, дослідниця дійшла висновку про те, що 

освоєння соціальної ролі дитиною проходить певні 

стадії. А саме:  

 імітація ролі (відтворення поведінки дорослих);  

 гра у роль (використання рольової дії в сюжетно-

рольових іграх);  

 рольове наповнення поведінки (відповідно до 

очікування людей, які дитину оточують, вона може 

впорядковувати свою рольову поведінку) [6, с.53]. 
У процесі організації рольової діяльності дошкільників 

необхідно акцентувати увагу на вікових аспектах 

розвитку дітей. Насамперед необхідно сформувати у 

дітей уявлення про суспільні вимоги до ролі (рольові 

очікування, норми відповідної поведінки) з урахуванням 

вікових особливостей дошкільників. У «Базовому 

компоненті дошкільної освіти» конкретизовано 

рольовий зміст соціально-комунікативної компетенції, а 

саме: «обізнаність із різними соціальними ролями людей 

(знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, 

чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з 

елементарними соціальними та морально-етичними 

нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх 

під час спілкування» [1, с.13].  

Вагоме значення має соціальна ситуація розвитку і 

гра, як провідний вид діяльності, які безпосередньо 

впливають на становлення особистості дитини. Поняття 
соціальної ситуації розвитку, запропоноване Л.Виготським, 

визначається як система відносин між дитиною і 
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соціальною дійсністю, співвідношення зовнішніх і 

внутрішніх умов розвитку психіки [2, с.10]. Соціальна 

ситуація розвитку, на мою думку, обумовлює систему 

рольової діяльності дитини, яка може реалізуватися 

тільки у соціокультурному середовищі, у процесі 

взаємодії з оточуючими.  

Специфічними видами діяльності дітей дошкільного 

віку, як відомо, є ігрова, навчально-пізнавальна, трудова, 

художня, мовленнєво-комунікативна, рухова тощо. 

Однак провідною в цьому віці є ігрова діяльність, яка 

впливає на формування основних особистісних та 

психічних новоутворень, спричиняє перебудову 

психічних процесів і стимулює виникнення нових видів 

діяльності [3, с.21]. Зазначимо, існує широкий спектр 

ігор, які сприяють розвитку рольової діяльності. А саме: 

сюжетно-рольові, театралізовані, ігри-драматизації, ігри 

на теми літературних творів, режисерські ігри, ігри-

фантазування та ін.  

У дошкільному віці, як зазначає Н. Кудикіна, 

пріоритет має сюжетно-рольова гра – «…самодостатня 

діяльність дитини дошкільного віку, форма її життя, 

спосіб задоволення актуальних потреб, зокрема 

соціальної (прагнення до спільного життя з дорослими), 

які іншим шляхом у цьому віці не можуть бути 

задоволені» [7, с.24]. У процесі такої гри здійснюється 

рольове перевтілення дитини у процесі розгортання 

уявних ситуацій. Також дослідниця наголошує, що 

важливим моментом сюжетно-рольової гри є реальні 

стосунки між дітьми, через які реалізується 

міжособистісна взаємодія [7, с.24]. З цього приводу 

Т. Дуткевич зауважує: «Моделюючи взаємини дорослих 

у грі, діти водночас засвоюють навички спілкування, 

взаємодії, співпраці, навчаються виступати один щодо 

одного у різних позиціях» [3, с.108]. Вищезазначені 

положення переконують у тому, що саме сюжетно-

рольова чи рольова гра містить найбільший потенціал 

щодо становлення рольової діяльності дошкільників.  

Узагальнюючи вищезазначені положення, доходимо 

висновку про те, що повноцінний розвиток рольової 

діяльності передбачає наявність у дітей уявлення про 

специфіку рольової поведінки, програвання дитиною 

ролей в ігрових ситуаціях, а також міжрольова взаємодія 

і спілкування.  

У молодшому дошкільному віці переважають ігри 

наодинці або «ігри поруч». Як зазначають психологи, 

молодші дошкільники не вміють домовлятися між собою, 

розподіляти ролі та ігровий матеріал. У сюжеті ігор 

спостерігається одноманітність, багаторазове повторення 

одних і тих самих ігрових дій, тематика ігор пов’язана з 

життєвими ситуаціями [11]. У рольовій поведінці 

переважають зовнішні дії, які буквально відтворюють дії 

дорослих. Стимулом для початку рольової гри може бути 

порада дорослого, іграшка, враження дитини від якоїсь 

події. На цьому етапі важливим є використання 

предметів-атрибутів, коли сюжет й рольова поведінка 

дітей нестійкі, вимагають зовнішньої організації [3, 

с.107]. Діти вчаться діяти відповідно до ролі, спільно 

розвивають нескладний сюжет з допомогою педагога, 

будують прості рольові стосунки. Слід домагатися 

виконання дітьми правил, а в разі необхідності нагадати 

їх дітям, підказати тощо [8, с.221]. 

Упродовж молодшого і середнього дошкільного віку 

сюжетно-рольова гра суттєво змінюється: передусім 

відбувається перехід від поодиноких ігор до спільних, 

які передбачають взаємодію двох і більше осіб. 

Відбувається це поступово. Спершу діти починають 

виявляти інтерес і увагу до гри іншої дитини, епізодично 

і ненадовго включаються у неї. Поки гра полягає лише у 

виконанні елементарних дій з іграшками (катання 

машини за мотузочку, накладання "їжі" на тарілку), ще 

немає підстав для стійкого спілкування: діти 

обмінюються іграшками, допомагають одне одному, 

потім розходяться, граються наодинці [11]. До кінця 

середнього дошкільного віку діти планують сюжет до 

початку гри, відповідно до власних уподобань [14, с.52]. 

Визначальним у ігровій діяльності для дітей у цей період 

є дотримання правил, зокрема моральних, до яких 

зобов’язує сюжет гри.  

Оволодіння правилами гри та логікою ігрових ролей, 

на думку науковців, сприяє формуванню в дитини 

здатності підпорядковувати свою поведінку ігровим 
вимогам: радіти, підтримувати, скеровувати, спрямовувати, 

захищати, збагачувати, відшукувати, співпереживати у 

процесі здійснення ролі та відтворення сюжету гри. У 

процесі засвоєння таких дій дошкільник навчається 

керувати своєю поведінкою та підпорядковувати її 

системі моральних норм та цінностей [4]. 

Також, одним з показників рівня розвитку рольової 

діяльності дошкільників є специфіка взаємодії з 

однолітками. О.Усова зазначає, що на початкових етапах 

дошкільного дитинства переважає механічна взаємодія 

(як зазначено вище, діти граються поруч; здійснюється у 

вигляді двох окремих ігор; дії дітей можуть 

переплітатися, але залишатися окремими) [15, с.51]. 

Інтерес для дослідження становить психологічний зміст 

взаємодії дошкільників і сприйняття ними один одного, 

які дослідили сучасні науковці. Зокрема, Л.Лохвицька 

зазначає, що для дітей четвертого року життя у 

взаєминах з іншими характерним є переживання своєї 

схожості з ними [9, с.35]. Відповідно взаємодія є 

поверхневою і ситуативною. Психологічний зміст 

взаємодії полягає у самопізнанні, адже сприймаючи 

однолітка, «…дитина ніби об’єктивує себе і виділяє в 

собі конкретні властивості та якості» [9, с.36]. 

Вищим рівнем, на думку О.Усової, є взаємодія дітей 

на основі інтересу один до одного, коли мотивом 

комунікації є міжособистісні відношення, уподобання, 

симпатії тощо [15, с.52]. У старшому дошкільному віці 

«одноліток стає для дитини не тільки об’єктом 

порівняння з собою, а й самоцінною, цілісною 

особистістю, суб’єктом спілкування та спільних дій. 

Поява і посилення суб’єктного складника у взаєминах 

дитини до інших дітей відображає певні зміни у 

розвитку моральної самосвідомості… З’являється 

прагнення не тільки відгукнутися на переживання 

однолітка, а й зрозуміти їх» [9, с.37]. 

Висновки. Таким чином, упродовж дошкільного 

дитинства здійснюється накопичення знань і уявлень 

про особливості рольової поведінки в різних життєвих 

ситуаціях, засвоєння соціальних і моральних норм, 

правил, суспільних вимог. Підґрунтям рольової 

діяльності повинні дошкільників бути визначені 
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суспільством норми і правила, які засвоюються у процесі 

морального виховання. Розвиток рольової діяльності 

дошкільників має бути послідовним, системним, 

цілісним. Також необхідно демонструвати позитивні 

зразки рольової поведінки з боку дорослих (батьків і 

вихователів), враховувати вікові та індивідуальні 

особливості дітей, забезпечувати емоційний комфорт і 

позитивне сприйняття дітьми власних ролей, як ігрових, 

так і життєвих. 

Перспективи подальших досліджень обумовлені 

потребою виокремлення особливостей педагогічного 

супроводу рольової діяльності дошкільників в умовах 

дошкільного навчального закладу. 
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ROLE ACTIVITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE:  

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

The article analyzes the psychological and pedagogical aspects of the development of role-play in preschool age. In the 

oldest preschool age, the role of the role of the game action center becomes corresponding to the chosen role of behavior and 

subordination to the rules of the game. Children not only consistently change role-playing roles within the same plot, but also 

use a combination of roles ("daddy" at the same time also "driver", "mother"–"doctor"). The older the children, the more 

flexible are the transitions from one role to another. On the basis of the analysis of scientific research, the essence of the 

concept of "role-based activity" is defined, the structure and functions of role-playing activities of preschoolers are identified. 

The age-specific characterization of role-playing skills in the context of the development of role-playing games at different 

stages of preschool childhood is given. 

Key words: role-play, interaction, socialization, social situation of development, story-role game. 
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Постановка проблеми. Вирішення проблем 

успішності навчання та з’ясування особливостей 

становлення й розвитку усіх його складових як засобів 

творення соціальних, культурних і фахових компетенцій 

майбутніх фахівців за допомогою інновацій має вагоме 

науково-методичне і прикладне значення в сучасних 

теоріях педагогічного бачення проблем підвищення 

якості навчання у вищій школі. Водночас у студентських 

колах відбувається поступове зміщення акцентів із 

прагнення майбутнього фахівця до успішного навчання 

на можливості паралельного з навчанням у вищому 

навчальному закладі працевлаштування й заробітку. 

Освітні зміни в Україні відбуваються в тісному 

взаємозв’язку зі змінами соціально-економічними. Саме 

тому важливим завданням сучасного викладача вищої 

школи є постійна системна і ґрунтовна робота зі 

студентами щодо популяризації успішного навчання, 

роз’яснення важливості удосконалення ними власних 

показників якості навчання, а отже, якості знань з 

урахуванням конкретних вимог сучасного ринку праці. 

Адже саме це надалі забезпечить успішність виконання 

проектів, які впроваджуватимуться майбутніми 

фахівцями в усі сфери суспільного виробництва 

держави. Теоретичне й методичне вирішення цих питань 

актуалізує становлення та розвиток наукової думки 

щодо поняття «успішність навчання» у вищій школі, а 

також практичне застосування засобів педагогічної 

діагностики показників успішності навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

успішності навчання досліджуються у працях І. Зязюна 

[1]. Заслуговують на увагу погляди Я. Пономарьова на 

роль успішності навчання у творчому розвитку 

особистості [2]. Розробці шляхів вирішення проблем 

успішності навчання як чинника професійного 

становлення фахівця в умовах вищого навчального 

закладу, успішного оволодіння ним знаннями й 

навичками, зокрема засобами дистанційного навчання, з 

урахуванням інформаційних компетентностей майбутніх 

фахівців, з проекцією на подальшу успішну кар’єру, 

проектну діяльність присвячено праці таких науковців 

як М.Артюшина, Л. Пуховська, Н. Ничкало, В. Радкевич, 

О. Щербак, В. Орлов, А. Романова, А. Харківська, 

Л. Єршова, А. Каленський, Л. Петренко, П. Лузан [3]. 

Метою дослідження є формування можливих 

напрямів підвищення успішності навчання у вищій 

школі в контексті відомих педагогічних теорій. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з дослідженням 

британської компанії QS «Рейтинг країн з найкращою 
системою вищої освіти (Топ-50)» – QS SAFE National 

System Strength 2016 року до десятки лідерів увійшли 

країни США, Велика Британія, Німеччина, Австралія, 

Канада, Франція, Нідерланди, Китай, Південна Корея, 

Японія. Серед країн, які межують з Україною, 

зазначимо, наприклад, що Росія знаходиться на 26-му 

місці, Чехія – на 38-му, Туреччина – 39-му, Польща – на 

43-му. Україна знаходиться на 45-й позиції [4]. Досить 

цікаво виглядає позиція України відносно географічно 

найближчих сусідів: Польщі, яка сьогодні стала 

«освітньою меккою» для української молоді, та 

Російської Федерації, від якої вітчизняна система освіти, 

на жаль, відстала.  

Рівень державних витрат на вищу освіту в Україні 

становить 1,1-1,4% валового внутрішнього продукту 

(ВВП), тоді як в інших розвинених країнах – близько 1% 

ВВП. У 2016 році вітчизняна вища освіта отримала 

майже 1,6% від ВВП. У нашій державі 60% державних 

видатків на вищу освіту припадають на оплату праці, 

тоді як у країнах – нових членах Європейського Союзу 

ця частка становить 66%. Ще 32% державних видатків 

на вищу освіту йде на фінансування стипендій. Це 

надзвичайно високий показник. У країнах 

Європейського Союзу такі видатки становлять 17% [5]. 

Тому важливо не втрачати позитивний досвід надання 

якісної освіти в Україні та приділяти велику увагу 

проблемам підвищення успішності навчання, 

враховуючи освітній досвід провідних країн світу, 

зокрема США, Великої Британії, Німеччини та інших. 

Розглянемо відомі педагогічні теорії та сучасне 

прикладне бачення проблем успішності. У цьому 

контексті, безперечно, найбільш поширеними й, 

водночас, достатньо широкими є погляди на залежність 

успішності навчання від особистісного вміння педагога 

реалізувати свої найважливіші функції під час 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти педагогічної роботи щодо успішності навчання. Метою 

дослідження є формування можливих напрямів підвищення успішності навчання у вищій школі в контексті 

відомих педагогічних теорій. Використано наукові методи евристичного аналізу й узагальнення, причинно-

наслідкових зв’язків і гіпотетико-дедуктивний метод, елементи системного підходу. Визначено 

необхідність розробки систем моніторингу успішності на базі конкретних вищих навчальних закладів та їх 

підрозділів, а також ефективних заходів з метою ліквідації прогалин у знаннях і навичках студентів, які 

виникають під час фахової підготовки. 

Ключові слова: вища освіта, успішність навчання, якість навчання, педагогічна діагностика. 
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здійснення щоденного педагогічного спостереження: 

організаторські, стимулюючі, науково-дослідні, 

спрямовуючі, соціальні, координаційні, просвітницькі, 

контролюючі. 

Різноманітні види контролю й перевірки успішності 

у процесі навчання ввів ще Я.-А. Коменський [6]. 

Науково обґрунтовані критерії визначення успішності 

навчання є опорою для об’єктивного оцінювання знань 

студентів, виконання вищим навчальним закладом 

управлінської функції. Проте наявність суворих, 

відпрацьованих правил оцінювання не підвищує 

успішність, тому необхідним є індивідуальний підхід до 

навчання й виховання студентів. Поясненням 

неуспішності, як правило, є соціально-економічні, 

біопсихічні чи педагогічні причини, зокрема матеріальна 

незабезпеченість, спадкові особливості чи грубі помилки 

педагога [7, c.13,28-29,35]. 

У науковій літературі існує думка, що «сильні» та 

«слабкі» студенти все ж таки відрізняються один від 

одного, однак не за рівнем інтелекту, а за мотивацією 

навчальної діяльності [8]. Потужним мотиватором 

студентів до підвищення показників власної успішності є 

використання викладачем методу проектних технологій, 

які дозволяють забезпечити інтегровану професійну 

підготовку. Також важливо враховувати інформаційну 

компетентність студентів під час професійної 

підготовки, недостатній рівень якої всіляко стримує 

показники успішності навчання в сучасних умовах. 

Важливе значення у вирішенні проблем успішності 

навчання відіграє педагогічна діагностика. Зокрема, 

американський психолог В. Макколл пропонує розділити 

тести на психологічні (визначення рівня розумового 

розвитку) і педагогічні (вимірювання успішності за 

певний період навчання). Метою педагогічного 

тестування має бути виділення й об’єднання студентів за 

близькими показниками рівня навчальних досягнень [7, 

с.55-56]. Педагогічна діагностика в сучасній Німеччині 

тісно пов’язана з розвитком так званої «точної» 

(кібернетичної, комп’ютерної) педагогіки, тобто 

педагогіки висвітлення проблем і процесів визначення 

ефективності навчального процесу та успішності, 

можливостей кожної особи щодо отримання освіти [9]. 

Дієвим способом активізації успішності навчання 

студентів окремі сучасні автори вважають дистанційне 

навчання, що здійснюється за умови постійного 

спілкування з викладачем, який при цьому виступає в 

ролі інструктора, тьютора, консультанта [3, с.47,211-214, 
216-224,228-230,232-234]. Зокрема, при вивченні іноземних 

мов необхідним є врахування зв’язку змісту навчання з 

майбутнім фахом [3, с.68]. На нашу думку, важливу роль 

у підвищенні показників успішності через зацікавлення 

студентів особливостями практичної роботи також 

відіграє виробнича практика. 

З огляду на викладене можна запропонувати такі 

заходи щодо формування можливих напрямів підвищення 

успішності навчання: 

1. Надання свободи критики, можливості творчих 

дискусій, обміну думками на заняттях. 

2. Розвиток уяви, продуктивного мислення, здатності 

до прогнозування й моделювання дійсності. 

3. Створення ситуацій вибору й надання студентам 

можливостей здійснювати цей вибір. 

4. Використання творчих індивідуальних завдань, 

зокрема таких, що сприяють розвитку фантазії, під час 

викладання навчальних дисциплін. 

5. Надання допомоги студентам у формуванні 

наукового світогляду, оволодіння методологією й 

методами наукового дослідження. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, необхідність розв’язання завдань із 

формування можливих напрямів підвищення успішності 

навчання у вищій школі є нагальною й невідкладною. 

Особливу увагу слід приділяти показникам якісної 

успішності академічних груп і кожного студента окремо, 

враховуючи їх у щоденній педагогічній діяльності, 

зокрема при груповій роботі, для вирішення навчальних 

завдань різних рівнів. Зважаючи на викладене, 

перспективами подальших досліджень вважаємо розробку 

систем моніторингу успішності на базі конкретних вищих 

навчальних закладів та їх підрозділів, а також ефективних 

заходів щодо ліквідації прогалин у знаннях і навичках 

студентів, які виникають під час фахової підготовки. 
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Постановка проблеми. Основне завдання 

дошкільного виховання – це формування особистості 

дитини, її життєвої та соціальної компетентності, в тому 

числі мовленнєвої компетентності, що є важливою 

складовою підготовки до навчання дитини в школі. 

Рівень сформованості фонетико-фонематичної та 

лексико-граматичної сторін мовлення дитини визначає 

рівень опанування навчальною діяльністю, шкільними 

знаннями, уміннями і навичками відповідно до 

програмних вимог. Негативний вплив на оволодіння 

читанням і письмом у початкових класах може мати 

порушення процесу формулювання виразу, не 

виконання в повному обсязі мисленнєво-пізнавальної 

функції. Тому формування правильного усного 

мовлення дітей дошкільного віку є одним із 

найважливіших завдань при підготовці до школи. 

Різним аспектам розвитку мовлення дітей-

дошкільнят, у тому числі із загальним недорозвиненням, 

присвячені дослідження М. Шеремет, Л. Волкової, 

К. Крутій, Є. Соботович, Р. Лєвіної, Т. Філічевої та ін. У 

всіх працях підкреслюється важливість розвитку 

словникового запасу, граматичної будови, фразового  та 

зв᾿язного мовлення у процесі формування лексико-

граматичної сторони мовлення у дітей із загальним 

недорозвиненням мовлення. Однак проблема корекції 

загального нерозвинення мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку, підвищення їх мовленнєвої активності 

залишається актуальною, цей процес необхідно 
удосконалювати, шукати нові підходи для його оптимізації. 

Метою повідомлення є проаналізувати деякі 

напрями і зміст подолання порушень лексико-

граматичної сторони мовлення у дітей із загальним 

недорозвиненням мовлення ІІІ рівня старшого 

дошкільного віку в умовах дошкільного навчального 

закладу. 

Виклад основного матеріалу. Порушення 

мовленнєвого розвитку спостерігаються у дітей як з 

нормальним розвитком, так й з різними психофізичними 

вадами. Негативний вплив на розвиток мовлення мають 

ураження кіркових  та підкіркових структур мозку, 

зокрема гностичних та моторних зон, зорової, слухової 

функцій, інтелектуальні порушення, несприятливі умови 

життя і виховання дітей. Порушуються різні компоненти 
мовленнєвої діяльності: звуковимовна сторона, фонематичні 

процеси, лексична і граматична будова, смислова 

сторона мовлення. Первинна патологія мовлення дітей із 
загальним недорозвиненням мовлення гальмує формування 

потенційно збережених розумових здібностей, 

перешкоджаючи нормальному функціонуванню інтелекту. 

Проте у міру формування словесного мовлення й усунення 

власне мовленнєвих труднощів їх інтелектуальний 

розвиток наближається до норми [1, c.28; 2].  

Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – це різні та 

чисельні мовленнєві розлади, при яких у дітей порушено 

формування всіх компонентів мовленнєвої системи, що 

відносяться до її звукової та смислової сторони, при 

нормальному слухові та інтелекті. При ЗНМ 

порушуються всі компоненти мовлення: фонематичні 

процеси, звуковимова, словниковий запас, граматична 

будова та зв’язне мовлення, найсуттєвіші недоліки 

виявляються під час засвоєння й використання дітьми 

лексики та граматики рідної мови [3, с.235; 4, с.9]. 

Виділяють чотири рівні мовленнєвого недорозвитку 

при ЗНМ, що відображають типовий стан компонентів 

мовлення. Кожен рівень характеризується певним 

співвідношенням первинного дефекту і вторинних 

проявів, що затримують формування мовленнєвих і 

немовленнєвих компонентів в цілому. Перехід з одного 

рівня на інший визначається появою нових мовленнєвих 

можливостей, підвищенням мовленнєвої активності, 

Стаття висвітлює деякі особливості організації корекційної логопедичної роботи з дітьми 
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зміною мотиваційної основи мовлення та її предметно-

смислового змісту, мобілізацією компенсаторних функцій 

[3, с.245-258]. Індивідуальний темп просування дитини 
визначається тяжкістю первинного дефекту і його формою. 

Перший рівень загального недорозвинення мовлення 

характеризується повною або майже повною відсутністю 

словесних засобів спілкування у віці, коли у дітей, що 

розвиваються нормально, мовлення в основному 

сформоване, фразове мовлення відсутнє взагалі, майже 

повністю відсутнє розуміння значень граматичних змін 

слів. Другий рівень ЗНМ характеризується більш високою 

мовленнєвою активністю дітей, у них з’являється фразове 

мовлення, але воно вельми спотворене в фонетичному і 

граматичному відношенні. Третій рівень ЗНМ 

характеризується наявністю розгорнутого фразового 

мовлення зі значним лексико-граматичним і фонетико-

фонематичним недорозвиненнями. Звукова сторона 

мовлення більш сформована, але ще спостерігаються 

такі типові помилки як заміна звуків більш простими за 

артикуляцією та недиференційована вимова свистячих, 

шиплячих звуків, африкатів і сонорів, наявні порушення 

структури слова, змішування смислових значень слів, 

близьких за звучанням. У сучасній науковій літературі 

визначають ще одну категорію дітей, яка виявляється за 

межами вище описаних рівнів і може бути визначена як 

ІV-й рівень порушень мовленнєвого розвитку – нерізко 

виражене недорозвинення мовлення у дітей 7-го року 

життя [3, с.256-258]. 

У дітей із ЗНМ III рівня страждають всі складові 

лексико-граматичної сторони мовлення: словозміна, 

словотворення та синтаксична будова речення. Зокрема, 

у цієї категорії дітей у вільних висловлюваннях 

переважають прості поширені речення, майже не 

використовуються складні конструкції. Відмічаються 

аграматизми: помилки в узгодженні числівників з 

іменниками, прикметників з іменниками в роді, числі та 

відмінку. Розуміння та використання граматичних форм 

дітьми із ЗНМ ІІІ рівня також характеризуються 

особливостями. За даними дослідження Л.Трофіменко: 

наявне недостатнє розрізнення однини та множини 

іменників, дієслів – понад 50% випадків, прикметників – 

біля 35% (результати отримані при попарному 

пред'явленні картинок, на яких зображено один або 

декілька предметів) [5, с.34-40]. Розуміння зверненого 

мовлення наближається до норми. Відмічається 

недостатнє розуміння змін значення слів за допомогою 

префіксів, суфіксів; спостерігаються труднощі в 

розрізненні морфологічних елементів, що виражають 

значення числа та роду, розуміння логіко-граматичних 

структур, що виражають причинно-наслідкові, часові та 

просторові відношення. Глибоке вивчення всіх сторін 

мовлення дозволяє констатувати, що усі компоненти 

мовлення: лексика, граматика, фонетика, зв’язне 

мовлення, звуковимова – залишаються у таких дітей 

недорозвиненими [1, с.25; 3, с.256].  

Отже, лексико-граматична сторона мовлення дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня потребує 

корекційно-логопедичної роботи, що може відбуватися в 

умовах ДНЗ на логопедичних, музичних заняттях, на 

заняттях з вихователями та з іншими спеціалістами. 

Закон України “Про дошкільну освіту”, Базовий 

компонент дошкільної освіти, Концепція стандарту 

спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушенням 

мовленнєвого розвитку наголошують на обов’язковій 

логопедичній допомозі дітям із ЗНМ, формуванні 

мовленнєвої компетенції дитини, що передбачає вільне 

володіння засобами рідної мови, всіма її видами і 

типами, здатність міркувати, логічно і послідовно 

висловлювати свої думки, пояснювати, доводити власні 

судження і переконання. 

Логопедична робота повинна відбуватися на основі 

Програм навчання і виховання дітей дошкільного віку 

«Малятко», «Зернятко», «Дитина в дошкільні роки», 

«Дитина і довкілля» для масових дитячих садків, а також 

спеціальних програм типових та авторських для 

корекційно-розвиваючого навчання дітей з порушеннями 

мовлення [6;7]. 

Крім окремих апробованих вітчизняних корекційних 

програм учителі-логопеди часто використовують 

російські системи «Програми дошкільних освітніх 

установ компенсуючого типу для дітей з порушеннями 

мовлення» (2008), авторами якої є Г.Чіркіна, А.Лагутіна 
[7]. Тут розкриті варіативні можливості для формування 

комунікативних здібностей, мовленнєвого і загального 

психічного розвитку дитини дошкільного віку, що, у 

свою чергу, сприятиме її успішній соціалізації. 

Програма “Корекційне навчання та виховання дітей 

п’ятирічного віку із ЗНМ” Т. Філічевої, Г. Чиркіної 

(2004) визначає завдання навчання, що запропоновані за 

періодами [8]. Метою програми є корекція мовлення в 

процесі навчання і виховання. У першому періоді 

заняття з розвитку лексико-граматичної сторони 

мовлення логопед проводить два рази на тиждень, у 

другому – три рази, в третьому – чотири. Попри значну 

кількість різних програм (Н. Ніщевої, Т. Ткаченко, 

Л.Соломахи) цікавий підхід запропоновано у програмі 

«Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ IІ-III рівня» 

Л. Трофименко, яка розроблена у 2007 році та включає 

основні напрями формування і розвитку мовлення дітей: 

формування лексичної сторони мовлення; формування 

граматичної сторони мовлення; формування зв'язного 

мовлення; формування фонетико-фонематичної сторони 

мовлення [5, с.34-40]. Охарактеризовані нами програми 

є науково-методичною основою організації корекційно-

розвиваючого навчання дітей із ЗНМ в умовах ДНЗ й 

розраховані на логопедів дошкільних закладів 

компенсуючого типу, надають педагогам можливість 

більш диференційовано підійти до організації 

корекційної роботи у підгрупах й на індивідуальних 

заняттях з дітьми, реалізувати циклічність у вивченні 

матеріалу. 

Навчання та виховання дітей із ЗНМ дошкільного 

віку здійснюється в спеціальних логопедичних групах. 

Корекційно-виховна робота з дітьми, що мають різний 

рівень мовленнєвого розвитку, проводиться згідно 

«Типового положенню про дошкільні установи для дітей 

з порушеннями мови». Завдання й зміст логопедичної 

роботи випливають із аналізу структури мовленнєвого 

порушення, а також збережених і компенсаторних 

можливостей дітей. Послідовність логопедичної роботи 
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над лексико-граматичною стороною мовлення, зокрема 

засвоєння конструкцій речень, граматичних форм 

визначається тим, як відбувається розвиток мовлення в 

нормі. Навчальний матеріал, методичні прийоми 

кожного етапу роботи передбачають поступове 

ускладнення, але з обов’язковою опорою на те, що в 

дитини вже сформувалося спонтанно або в результаті 

попередньої логопедичної роботи [3, с.285]. 

З огляду на вікові, характерні особливості дітей з 

порушеннями мовлення, зокрема виражений мовленнєвий 

негативізм, знижену емоційну активність, необхідно з 

перших же занять створювати в дитини гарний настрій, 

бажання «гратися» (займатися) з логопедом, активно 

контактувати з ним та ін. Корекційно-виховна робота має 

бути спрямована на навчання правильного мовлення і 

виховання особистості дитини. При цьому важливе 

розуміння загальнодидактичних закономірностей, які 

відображають розвивальний і виховний вплив 

корекційно-мовленнєвого процесу, зокрема актуальні 

рівні та зону найближчого розвитку мовлення, мислення і 

моторики дитини. Успіх перших кроків багато в чому 

визначається тим, наскільки логопед зможе встановити 

контакт, зацікавити дитину, організувати захоплюючу для 

нього ситуацію, створити стимул для наслідування. З 

найперших занять використаються варіанти різних вправ, 

спрямованих, насамперед, на розвиток у дитини активної 

уваги, уміння вслухатися у звернене до нього мовлення, 

виконувати завдання на основі словесних конструкцій. 

При цьому уточняються значення ряду слів – назв 

предметів, дій, ознак. Важливо, щоб предметний словник 

носив конкретний характер, а дії були наочними, що 

легко піддаються демонстрації. Основна мета роботи з 

усунення недоліків у розвитку лексико-граматичних 

засобів мовлення у дітей із ЗНМ полягає у формуванні 

передумов повноцінного засвоєння знань про системність 

семантичних полів, парадигматичні й синтагматичні 

зв’язки слів, контекстуальні значення слів [3, с.292-295; 8, 

с.42-48]. 

Сучасний рівень наукових знань про мову, мовлення 

та мовленнєву діяльність потребує переоцінки й 

уточнення основних підходів, принципів і засобів 

організації та проведення корекційної роботи з розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку. Традиційні моделі, що 

й досі найуживаніші в масових і спеціальних 

дошкільних закладах для дітей із ЗНМ, націлені 

переважно на розвиток мовлення дитини шляхом 

нарощення обсягу лінгвістичних одиниць, що 

використовуються дитиною в мовленні. Але нарощення 

обсягу лінгвістичних одиниць в умовах дезонтогенезу 

супроводжується значними труднощами, потребує 

значної затрати часу. Більше того, орієнтованість 

корекції лише на зовнішній бік мовлення та недостатнє 

врахування внутрішніх патологічних механізмів, що 

зумовлюють мовленнєвий дефект, досить часто лише 

маскують ваду та привчають дітей до постійного 

логопедичного супроводу. Саме це зумовлює 

необхідність перегляду змісту і напрямів навчання дітей 

із ЗНМ. Нарощування обсягу лінгвістичних одиниць, 

якими володіє дитина, не має стати самоціллю. 

Основним завданням логопедичної корекції є 

формування у дітей порушених психологічних 

механізмів, які забезпечують розвиток мовлення [3, 

с.258-261]. На нашу думку, саме це має створити умови 

для збагачення мовленнєвого досвіду дитини, засвоєння 

нею мовних знань та якісного їх використання в 

мовленнєвій комунікації. Окрім того, формування 

зазначених механізмів розкриває можливості для 

перетворення мовлення дитини в повноцінну систему, 

здатну до саморозвитку та саморегуляції, максимально 

наближаючи її до рівня вікової норми. Методика 

повинна бути спрямована на формування бази або 

основи мовленнєвої системи. В основі корекції мають 

бути види робіт, які сприяють формуванню пізнавальної 

сфери і семантичної сторони мовлення. З цією метою 

необхідно, передусім, розвивати мовленнєво-мисленнєві 

здібності дитини, що лежать в основі переходу від 

загального до окремого і навпаки, а також протиставлення 

вербальних елементів за змістоутворюючими ознаками. Вся 

система вправ має бути націлена не на заучування 

окремих вербальних одиниць, а на побудову цілісної 

системи [8, с.126-131].  

Багато дослідників висловлюють думки щодо 

побудови системи за тематичним принципом, що сприяє 

його засвоєнню і запам'ятовуванню, в той час як 

багаторазове повторення слова дозволяє швидше 

вводити його в активне мовлення. Для підвищення 

ефективності словникової роботи рекомендується 

знайомити дитину зі словом у контексті її практичної 

діяльності – при ліпленні, малюванні, ручній праці [1, 

с.56-62; 4, с.102-106]. Програма з розвитку мовлення 

дітей із ЗНМ має спеціальні підрозділи – це, перш за все, 

робота над словом, робота над реченням, робота над 

зв’язним мовленням тощо.  

Пропонований нами зміст корекційного навчання з 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ 

містить два напрями. Перший напрям – формування 

лексичної складової мовлення. Цей напрям є одним із 

найголовніших, оскільки забезпечує розвиток активного 

і пасивного словника дитини, доступного розумінню й 

відтворенню, повноцінне розуміння інформації, що 

надходить ззовні й утворює власні мовленнєві вислови, 

якими дошкільник може повідомити свої думки, 

прохання, переживання, ідеї тощо. Цей напрям 

реалізується через формування різних рівнів лексичних 

узагальнень, збагачення активного словникового запасу 

та розвиток лексичної системності. Другий напрям 

реалізується через формування граматичної складової 

мовлення шляхом фразового та зв’язного мовлення. Ця 

складова відображає закріплені в мовленні способи 

кодування інформації й систему складних відношень, що 

виникають між предметами, явищами, їх ознаками, 

діями, властивостями тощо в довкіллі. Складність 

граматичного кодування відображається у системі 

граматичних категорій, синтаксичних конструкцій тощо. 

Оволодіння нею в нормі відбувається протягом усього 

дошкільного віку. Цей напрям проявляється через 

розвиток морфологічної системи словотворення, 

засвоєння дитиною розгалуженої системи граматичних 

уточнень (число, рід, час, відмінок) та формування 

синтаксичної складової мовлення. 

З урахуванням провідної діяльності дітей дошкільного 

віку засвоєння, закріплення і узагальнення лексичного та 
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граматичного матеріалу здійснюється, як правило, в грі. 

В системі логопедичної роботи щодо формуванню 

лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ 

може бути використана серія дидактичних ігор-занять. 

Важливим фактором є робота логопеда з батьками, 

таким чином батьки будуть знати і вміти, як виконувати 

домашні завдання логопеда зі своєю дитиною, а це 

покращить ефективність корекційної роботи. Режим дня 

й сітка занять логопеда й вихователя будується з 

врахуванням вікових, мовленнєвих й індивідуальних 

особливостей дітей, а також розв’язуваних у процесі 

навчання й виховання корекційних завдань. Спільна 

робота логопеда, вихователя та батьків створюють 
систему психолого-педагогічного супроводу у корекційній 

роботі з дитиною, що має порушення мовлення. 

На першому році навчання п’ятирічні діти із ЗНМ не 

можуть повноцінно опановувати матеріалом на 

фронтальних заняттях із всією групою. Тому доцільно 

для проведення фронтальних логопедичних, а також 

частково і виховних занять ділити групу на дві підгрупи 

з урахуванням рівня мовленнєвого розвитку. 

Передбачаються види занять, спрямованих на 

формування: зв’язного мовлення; словникового запасу, 

граматичної будови; вимови. Кількість занять, що 

реалізовують корекційно-розвиваючі завдання, міняється 

залежно від періоду навчання.  

У першому періоді навчання фронтальні заняття (з 

підгрупою) з формування лексико-граматичної сторони 

мовлення й розвитку зв’язного мовлення проводяться 2 

рази на тиждень. У другому періоді навчання мовленнєві 

можливості дітей зростають: фронтальні заняття щодо 

формування лексико-граматичної сторони мовлення й 

розвитку зв’язної мови проводяться 3 рази на тиждень. 

Логопедичні заняття залежно від конкретних завдань і 

етапів корекції мовлення поділяються на: заняття щодо 

формування лексико-граматичної сторони мовлення, 

фонетико-фонематичної сторони мовлення та розвитку 

зв’язного мовлення.  

Заняття щодо формування лексико-граматичної 

сторони мовлення поділяються на заняття з формування 

словникового запасу та заняття з формування 

граматичного складу. Основними завданнями цих занять 

є розвиток розуміння мовлення; уточнення й розширення 

словникового запасу; формування узагальнюючих 

понять; формування практичних навичок словотворення 

й словозміни; уміння вживати прості розповсюджені 

речення та деякі види складних синтаксичних структур. 

Таким чином перед логопедом висуваються завдання і 

вимоги щодо організації логопедичної роботи, що 

зумовлює необхідність розроблення змісту визначених 

раніше напрямів корекції з метою забезпечення 

формування лексико-граматичної сторони мовлення. У 

зв’язку з цим, нами була запропонована Програма 

логопедичної роботи по подоланню ЗНМ ІІІ рівня у 

дітей старшого дошкільного віку. Оскільки специфіка 

логопедичної роботи полягає в усуненні порушень всіх 

компонентів мовлення, то корекція мовлення – це 

тривалий процес, що передбачає певні окремі самостійні 

напрями і етапи роботи. Нами був розроблений детально 

зміст за лексичним і граматичним напрямами на основі 

Програми розвитку, навчання та виховання “Дитина в 

дошкільні роки” К. Крутій [9], а саме: перспективне та 

щоденне планування логопедичної роботи за 

лексичними темами; конкретний зміст за лексичним 

напрямом; конкретний зміст за граматичним напрямом. 

Як засоби підвищення рівня розвитку лексичної та 

граматичної складових мовлення у зміст були включені 

дидактичні ігри, ігрові вправи та завдання, доступні й 

динамічні за структурою та образні й емоційні за 

змістом (пори року, місяці, народні свята, овочі, фрукти, 

домашні та дикі тварини, тощо). 

Основною метою занять має бути розширення 

словникового запасу, формування граматичної сторони 

мовлення й навичок зв’язного мовлення у всіх ситуаціях 

спілкування протягом дванадцяти тижнів з широким 

використанням ігор і вправ, використання творчих 

завдань не тільки на заняттях, але і в ситуаціях 

повсякденного життя. У ході занять передбачається 

розвивати уяву, мовленнєву увагу, мислення, зв’язне 

мовлення, творчі здібності, адже розвиток цих умінь 

сприяє розвитку лексико-граматичної сторони мовлення. 

У запропонованій системі логопедичного впливу 

широко використовуються добре відомі у логопедії 

методи та прийоми розвитку мовлення дошкільників 

(А. Богуш, Т. Філічева, Г. Чиркіна, Є. Соботович, 

Н. Серебрякова, О. Мастюкова та ін). 

Заняття мають будуватися на основі чітко визначеної 

теми, мети з конкретним дозуванням лексики, яку діти 

повинні засвоїти в активному мовленні згідно лексичної 

теми, відбирається граматичний матеріал з урахуванням 

етапу корекційного навчання, зростаючої складності, 

включаються різноманітні ігрові й дидактичні вправи 

для розвитку розумової діяльності, складних форм 

сприйняття й уяви. Поповнення, уточнення й активізація 

словника на заняттях з розвитку мовлення й 

ознайомлення з навколишнім доцільно здійснювати 

відповідно до лексичних тем, у рамках яких проводяться 

різні ігри й вправи по формуванню граматичної сторони 

мовлення. 

Пропоновані лексичний і граматичний напрями та 

зміст на основі Програми розвитку, навчання та 

виховання “Дитина в дошкільні роки” К. Крутій [9] із 

корекції лексико-граматичної сторони мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня сприяють 

підвищенню ефективності корекційно-розвивального 

впливу на дітей зазначеної групи. 
Висновки. Нами визначені провідні напрями 

подолання ЗНМ ІІІ рівня у дітей старшого дошкільного 

віку, а саме: формування лексичної складової та 

граматичної складової мовлення. Формування лексичної 

складової мовлення включає: формування різних рівнів 

лексичних узагальнень; розвиток володіння усіма 

частинами мови; розвиток лексичної системності. 

Формування граматичної складової мовлення включає: 

засвоєння дитиною розгалуженої системи граматичних 

уточнень, що виражають числові, родові, часові, 

відмінкові відношення; розвиток морфологічної системи 

словотвору та формування різних типів синтаксичних 

конструкцій на рівні словосполучення та узгодження, 

керування на рівні речення. Оскільки логопедична 

робота носить цілісний характер, то для дітей із ЗНМ є 

важливим не тільки оволодіння мовленнєвими 
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навичками, а й методами і прийомами самостійного 

використання їх на практиці. Подальші дослідження 

доцільно проводити у напрямку вивчення можливості 

інтенсифікації корекційної роботи із врахуванням 

порушених у дітей психологічних механізмів, які 

забезпечують розвиток мовлення. 
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SEPARATE ASPECTS OF SPEECH CORRECTION FOR CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE  

WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

The article highlights some features in the organization of corrective speech therapy work with children of the senior 

preschool age as a major stage of preparation for school. 

The purpose of the article is to analyse separate directions of overcoming of lexical and grammatical speech disorders of 

preschool children with general underdevelopment of speech in the conditions of an educational institution. 

Methods of analysis, comparison and systematization are used in the research. 

On the basis of analysed domestic and foreign correction programs for children with speech impairments, it is proposed to 

implement a program that contains of two approaches (formation of lexical and grammatical components of speech). In the 

course of classes on the basis of available lexical themes, the expansion of vocabulary reserves is expected, the formation of 

the grammatical side of speech, coherent speech skills using games and exercises. As a result of the studies, the attention, 

imagination, thinking and creative abilities of the child will also be developed. 

Key words: general underdevelopment of speech, lexical and grammatical components of speech, correctional programs, 

overcoming of language defects, children of the senior preschool age. 
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Актуальність дослідження зумовлюється 

посиленням у суспільстві релігійних настроїв. 

На сьогодні практично кожен третій українець 

вважає себе віруючою людиною і належить до конфесії. 

Тобто, можна фіксувати зростання номінальної віри 

серед нації, що є сприятливим ґрунтом закладення 

соціально-педагогічної роботи на конфесійній основі. 

Історичні традиції церкви стали передумовою 
концентрації конфесійної роботи у колі соціальних проблем. 

Практично усі сфери соціально-педагогічної роботи: 
робота з інвалідами, людьми похилого віку, обдарованими 

дітьми, дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, людьми у кризових станах є 
полем діяльності церкви. Церковні організації практикують 

форми і методи соціально-педагогічної роботи добре 

відомі соціальному працівникові і соціальному педагогу: 

догляд, опіку, супровід, патронаж, організацію дозвілля, 

соціальний захист у формі благодійництва та ін. 

Проте, при загалом позитивній роботі церкви на полі 

соціально-педагогічної роботи, мусимо констатувати 

факт не до кінця продуманих законодавчих відносин між 

церквою і державою. Проект концепції державно – 
конфесійних відносин, запропонований перед революцією 

гідності так до сьогоднішнього дня офіційно і не був 

затверджений. Нові вимоги дня диктували нові обставини, а 

це в свою чергу вимагало нових підходів, більше того 

чимало пунктів документу до сьогоднішнього дня є 

дискусійними серед віруючих. Таким чином, постає 

необхідність перегляду обв’язків церкви по відношенню 

до держави й обов’язків держави по відношенню до 

церкви. У статті ми зосередимо увагу на соціальній 

роботі церкви з людьми поважного віку. Адже саме ця 

категорія населення на сьогодні є соціально вразливою 

як у матеріальному так і у соціальному плані. 
Ступінь розробки проблеми. Оскільки відмежуватися 

від релігійного впливу на внутрішній світ сьогодні 
практично не можливо виникає необхідність запровадження 

соціального потенціалу релігії у практичну діяльність. З 

огляду на це вивчення ролі різних конфесій, які офіційно 

зареєстровані і незареєстровані на території Україні, у 

соціальній роботі вивчалася цілим рядом науковців. 

Серед них можна вказати прізвища М. Галагузової, 

А. Мудрика, С. Пальчевського, Л. Коваль, І. Звєрєвої, 

С. Хлєбік, О. Пенішкевич та ін. Присвятили увагу 

вивченню цього питання такі вчені релігієзнавці 

А. Колодний, В. Бондаренко, С. Бочулинський, О. Бучма, 

В.Єленський, Б. Козак, О. Кудояр, І.Ломака, C.Яремчук, 

П. Яроцький, В. Любчик, О. Саган, О. Титаренко. Окремі 

аспекти проблеми висвітлено у роботах А. Васькова, 

Т. Нагорної С.Филипчука. Соціальна робота з людьми 

поважного віку була предметом досліджень Є.Холостової, 

М. Пікового, С. Сисоєвої, В. Филипчука, Така кількість 

дослідження переконує про взаємопроникність проблем і 
їх взаємодоповнення, а також про актуальність дослідження. 

Адже, соціальні зміни вимагають нового осмислення 

піднятої проблеми, якісного аналізу ситуації соціальної 

роботи церкви і церковних організацій з людьми 

похилого віку на території держави. 

З огляду на те, що домінуючою серед українців на 

території держави є християнство ми зосередимо свою 

увагу на соціально-педагогічній роботі з людьми 

поважного віку головних християнських конфесій 

(католицизму, протестантизму і православ’я). На нашу 

У статті вказано основні напрями соціально-педагогічної роботи християнських конфесій з людьми 
похилого віку. 

Опираючись на аналіз потенціалу релігії у соціально-педагогічній роботі автор приходить до 
висновку, що конфесійна діяльність з людьми похилого віку є ефективною тому що максимально 
забезпечує сприятливе поле соціалізації людей похилого віку, їх освіти і самоосвіти а також виконує роль 
забезпечення сприятливого психологічного простору для життя людини похилого віку, активізує 
приховані за життя резерви, стимулює до зміни власного життя. 

Підкреслено, що при цілком позитивному налаштуванні до соціально-педагогічної роботи, церкви все 
ж таки визначають душепастирську роботу головним полем своєї діяльності, а соціально-педагогічну 
розглядають як поле реалізації людиною у реальному житті Божих заповідей. 

На прикладі католицької, протестантської і православної церкви доведено, що соціально-педагогічна 
робота у межах конфесій має як організований так і стихійний характер. Наприклад у католиків ця 
робота реалізується через громадські релігійні організації «Карітас», «Справа Кольпінга в Україні», а 
також шляхом надання стихійної соціальної допомоги тим, хто її потребує. У протестантів ця 
діяльність реалізується у формі побратимства і посестринства. Брати і сестри опікуються тими, хто 
потребує допомоги. Види соціальної допомоги з їх боку можуть бути різні: соціальне обслуговування, 
медичне обслуговування, забезпечення матеріальної допомоги. 

Православні дбають про людей поважного віку через створення сприятливих умов для 
працевлаштування, самореалізації цієї категорії людей. 

Усі названі конфесії застосовують у роботі з людьми поважного віку світські форми і методи 
соціально-педагогічної роботи, що створює додаткові умови для подальшого вивчення проблеми. 

Ключові слова: людина поважного віку, конфесія, соціальна робота, соціально-педагогічна робота 
психологічне навіювання, самореалізація, форми соціальної роботи, методи соціально-педагогічної роботи. 
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думку такий підхід забезпечить значимі результати для 

соціально-педагогічної роботи в Україні.  

Метою статті є з’ясування особливостей соціально-

педагогічної роботи з людьми поважного віку в 

контексті конфесійної діяльності. 

Виклад основних результатів дослідження. За 

змістом і способами впливу на свідомість пересічної 

людини релігія складне явище. 

У Біблії різними літературними засобами виразності 

обґрунтовано існування Вищої сили, яку особистість у 

реальному житті не бачить і не відчуває. Таким чином 

віра у неї зумовлює досягнення своєрідного катарсису, 

духовного апогею, єднання з ідеалом чи взірцем. 

Моральне «надзавдання» надає сили у вирішенні 

життєвих проблем, подоланні життєвих труднощів та 

негараздів. Уявний надприродній Бог чи чорт і чудеса, 

які вони чинили вражають свідомість пересічної людини 

і провадять її до досягнення ще більших результатів 

задля ствердження у вірі. Психологія віруючої людини 

непередбачувана. Особистість у ейфоричному стані, 

завжди перебуває у медитації з Творцем, чи у служінні 

ближньому. Той, хто знайшов у цьому стані благодать 

стали монахами. Вони більше перебувають у служінні 

тому спокуси реального життя сприймають як засіб 

тренування волі і сили духу, стійкості віри. Таким 

чином, релігія як засіб впливу на людину має двоякий 

результат. З одного боку, вона виступає засобом 

активізації людини до активного соціально служіння, а з 

іншого, переміщає життя віруючого у інший вимір, що 

більше піддається вивченню психологією. Отже, 

специфічним поглядом на світ, природу, людину крізь 

призму надприродного релігія істотно відрізняється від 

науки, яка вивіряє вірогідність теоретичних висновків 

суспільною практикою. Нарешті, релігія торкається усіх 

сфер соціального життя, вона стосується як для бідних 

так і для багатих. Тому її сприймають, розуміють, 

тлумачать по-різному бідні й багаті, служителі культу та 

пересічні віруючі, вчені та митці. Вона переосмислюється 

і набуває форм суспільної свідомості як філософія, 

наука, мистецтво, мораль політика, право і релігія. 

Можна вважати релігію синкретичною формою 

свідомості. Тому, що вона поєднує у своєму змісті 

наукові закони існування світу, моральні категорії добра 

і зла, філософські поняття і мистецькі витвори у формі 

церков, ікон, прикрас до Біблії. Отже, мусимо 

констатувати, що релігія відображає реальне буття 

людини і із його зміною змінюється й вона у 

матеріальному і духовному планах. Лише всебічне 

врахування загальних і специфічних особливостей релігії 

дає можливість її наукового вивчення, тлумачення, 

прогнозування можливих процесів її еволюції. 

Вагому роль у соціально-педагогічній роботі відіграє те, 

що об’єктом релігійного відображення є життя людини від 

її народження і до смерті; умови, у яких воно протікає, і 

суспільні відносини, що зачіпають життя людей. Релігія 

слугує засобом переосмислення людиною свого буття і 

засобом до самоаналізу поведінки, правилом діяльності. 
У процесі історії об’єкти релігійного відображення 

змінюються. На це вказував О. Мень, досліджуючи природу 
релігії. Він писав, що спочатку релігійна свідомість людей 

ґрунтувалася на вірі у те, що людина не могла пояснити, 

згодом це чуже, що обожнювалося і сприймалося людиною 

як потойбічна сила спонукало людину до його 

матеріалізації так виникли боги, а згодом, усі боги 

втілилися у єдиному Бозі. Найбільш ранніми з відомих нам 

форм релігії, на думку вченого є: магія (чаклунство, 

чародійство); тотемізм (спорідненість з певними 

тваринами); фетишизм (культ неживих предметів); анімізм 

(віра в душу і духів) [1, c.245]. Призначення якого стало 

захищати безгрішну людину від недобрих сил. Так серед 

народу сформувалося поняття про надприродній світ [1, 

c.247]. Саме історичні традиції, звичаї і обряди, що були 

передані як уявлення людини про себе і своє існування у 

світі (приклади маємо у дослідженнях української культури 

В. Наулка, Г. Лозко, М. Стельмаховича) зумовили 

формування у людини особливого самосприйняття, 

усвідомлення себе як частки надприроднього. Тому і умови 

власного буття людина сприймає як наслідок втручання 

добрих чи злих надприродніх сил. Закріплюється ця думка 

у свідомості віруючої людини через специфічні ритуальні 

дії, які, за думкою віруючих, сприяють встановленню 

прямого і зворотного зв'язку з предметом культу. 

Наприклад, обряд хрещення в християнстві. 

Отже, релігія – це форма суспільної свідомості, в якій 

ілюзорно відображаються сили, що панують над людиною в 

її повсякденному житті і які трансформуються у її 

свідомості у формі неземних сил. Будь-яку релігію 

характеризує віра в реальне існування надприродного і 

система опосередкованих зв'язків з ним [2, c.22]. 

Перше, загальновизнане визначення релігії як 

соціального феномену було запропоновано Кліффордом 

Гірцом. Використавши культуроцентричний підхід 

вчений розглядав релігію як частину культури, вважаємо 

що цей підхід є найбільш поширений у сучасному 

суспільстві і соціальній роботі. Але це був не єдиний 

підхід Талал Асад відійшов від моделі, яку запропонував 

Кліффорд Гірц і натомість навів підхід, що повністю 

ґрунтується на вірі у вищого Творця – антропологічний – 

людина за такого підходу розглядається як копія Бога. 

Звідси вірити для віруючої людини – відшукати у собі 

образ Бога і підтримувати його для того, щоб Спастися.   

Сучасні підходи до визначення релігії намагають 

примирити існуючі концепції і їх автори дуже обережно 

наводять інші визначення. Зокрема, Кучер О. розглядає 
релігію як особливу систему світогляду та світосприйняття 

конкретної людини або групи людей, набір культурних, 

духовних та моральних цінностей, що обумовлюють 

поведінку людини [3, с.426] У соціології прийнято 

розглядати релігію як систему вірувань в існування певної 

трансцендентної інстанції (надприродної світоглядної 

структури), яка оцінює (контролює) дії і думки індивіда, 

групи, соціальної спільноти. Існує багато інших визначень 
релігії, адже історично існували й існують конкретні релігії; 

якоїсь загальної чи абстрактної релігії не існує. Можна 
зазначити, що релігія є сферою духовного життя суспільства, 

соціальної групи, особи, способом практично-духовного 

освоєння світу та сферою духовного виробництва.  

Отже, вона є виявом сутності суспільства, аспектом 

життєдіяльності людини і суспільства, що складається 

історично; способом існування і подолання людського 
відчуження; формою відображення дійсності; феноменом 

культури; певною соціальною підсистемою. 
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Саме релігія виступає чинником, який гармонізує 

свідомість віруючої людини надає їй психологічну 
підтримку в повсякденному житті. Пізнання релігійного 

вчення відповідає на питання про сенс життя, про смерть, 

надію на краще життя. Разом з тим, релігія містить у собі 
великий гуманістичний потенціал. Ідея соціальної рівності 

усіх віруючих зменшує соціальне незадоволення, посилює у 

людини такі соціальні якості як терпіння та 
Августинівський принцип любові до ближнього. 

Виходячи з таких характеристик релігії Е. Дюркгейм і 
М. Вебер розглядали релігію як однин із соціальних 

інститутів, який виник для задоволення певних соціальних 

потреб [3, c.200]. Соціальну базу релігії підкреслював також і 
М. Вебер. За думкою вченого релігія є основою системи 

цінностей і норм, які надають сенсу і значення поведінці і 

способу мислення кожного індивіда, кожної соціальної 
групи, сприяючи таким чином індивідуальній самореалізації 

[3, c.225]. Значний внесок в розвиток соціології релігії 
зробили такі вчені, як Г. Зіммель, Б. Малиновський, 

Т. Парсонс, Т. Лукман, Р. Бель, А. Ільїн, М. Бердяев. 

Виходячи з вищезазначеного, усі релігійні відносини у 
цілому будуються на соціальних відносинах. Займаючи 

певне місце у соціальному житті суспільства віруюча 
людина сама обирає до якої релігійної організації їй 

належати. Саме ця її приналежність визначає її відношення 

до самої себе, показує її внутрішній світ, ставлення до 
інших людей. Релігійні організації виконують широке коло 

функцій, головними з яких є: задоволення релігійних потреб 

віруючих, регулювання культової діяльності, розробка й 
пропаганда віровчення, забезпечення цілісності організації. 

Кожна релігійна організація в процесі свого формування 
та розвитку виробляла свою специфічну систему культових 

дій. Тому одна і та ж культова дія набуває в різних 

релігійних системах різного ідейно-символічного та 
образного змісту. Значну роль у культовій системі відіграє 

естетична сторона. Як правило, культові дії відбуваються в 

спеціально збудованих спорудах. Архітектура храмів, їх 
інтер’єр покликані мобілізувати релігійні почуття тощо. В 

процесі богослужіння за допомогою культових дій у 
свідомості віруючих відтворюються релігійні образи, 

символи, думки, емоції. Відбувається процес переродження 

негативних емоцій у позитивні: зникає стан стурбованості, 
занепокоєння, невдоволеності, і на зміну приходять відчуття 

полегшення, задоволення, заспокоєності, радості [2, c.150]. 

Таким чином, релігія є особливою формою свідомості. 
Вона знаходить свою реалізацію в ідеології, культі, 

релігійних організаціях, храмовій культурі. Релігія є засобом 
консолідації віруючих, способом психологічного впливу на 

особистість, шляхом соціалізації людини. 

Володіючи могутнім потенціалом психологічного впливу 
на свідомість людини релігія виступає одним із засобів 

формування світогляду людини, засобом саморегуляції 
поведінки людини, стимулом до вдосконалення за зразком і 

подобо Божою. 

Похилий вік характеризується зростанням уваги 
людини похилого віку до себе як до особистості [4]. 

Соціально значима професія замінюється довгими 

вихідними, які потрібно чимось зайняти. Часті зміни 
настою, спричинені непорозуміннями з оточуючими, вікова 

дискримінація, неможливість самореалізації у суспільстві, 
загострений цими проблемами інстинкт самозбереження 

підштовхують людину до пошуку комфортних умов 

проживання і почування. Таким місцем найчастіше є 
церква. Як у значенні культової споруди так і у значенні 

людей, які належать до тієї чи іншої церковної громади. 

Релігійний принцип всепрощаючої Божої любові 
приміряється людиною поважною віку як універсальний і 

такий, що максимально задовольняє усі її назрілі проблеми. 

Духовні проповіді, відкриття для себе по новому чи, для 
когось вперше, Біблії виконують функцію того самого 

психорегуляційного чинника, що вказує людині новий 

шлях. Він для неї невідомий і вона переконана, що усі 
попередні труднощі в її житті спричинені саме атеїстичним 

підходом чи недосконалою вірою. Безперечно, позитивним 
у прилученні людини похилого віку до церкви є сам факт її 

визнання як Божої дитини, саме дитини, яку безмежно 

любить Бог, а це дозволяє їй почуватися комфортно і 
впевнено у життєвих негараздах, приймати самостійні 

рішення що її власного життя і життя своїх рідних, 

впорядковує життя людини відповідно до певних правил, 
що декларуються у суспільстві як універсальні і правильні. 

Негативним є те, що така людина часто нехтує реальні 
проблеми, відсторонюється від державного життя, замикається 

у межах кола спілкування, визначеного церквою. 

На сьогодні практично кожна релігійна громада 
самоорганізована на реальну допомогу людям похилого 

віку, адже часто у малих населених пунктах саме ця 
категорія є найбільш чисельною серед прихожан. 

Католицька церква практикує форми соціальної 

допомоги, соціального патронажу та соціального супроводу. 
Добре відома на сьогодні соціальна робота такої 

католицької організації як «Карітас».  

У процесі соціально-педагогічної роботи церковна 
громада відштовхується від того, що не дозволяє людям 

похилого віку втягуватися до процесу старіння, наштовхує 
на думку, що їхні проблеми породжені не ними самими, але 

ситуацією; заохочує брати відповідальність за своє життя 

на себе; стимулює у людей похилого віку діяльність, яка 
підтримує відчуття інтеграції та цілісності їхнього життя. 

Турбота про людину похилого віку в «Карітас» 

здійснюється як християнська турбота про людину, яка 
поширюється на задоволення її матеріальних, тілесних і 

духовних потреб. Основний принцип роботи організації 
«допоможи собі сам». 

Неабияку роль відіграє у соціальній роботі і Громадська 

організація «Справа Кольпінга в Україні». Щодо роботи з 
людьми поважного віку то тут провідне місце належить її 

проекту «Університет третього віку». Заклад забезпечує 

безкоштовну освіту для людей 50+. Основними завданнями 
працівники і волонтери визначають: поліпшення якості 

життя людей похилого віку – просвіта, організація дозвілля, 
сприяння психічному та фізичному здоров’ю; допомога 

кожному слухачу бути християнином у світі, у 

повсякденній праці, сім’ї, в своїй церкві, у суспільстві та 
державі; активізація осіб літнього віку в інтелектуальному, 

фізичному та духовному вимірі. З цією метою університет 
проводить таку діяльність: створення та здійснення 

програм, що мають гуманітарний, освітянський, культурний 

та екологічний характер та спрямованих на збереження 
історичної і культурної спадщини України; сприяння освіті 

слухачів Університету третього віку у різних сферах 

суспільного життя, організація та проведення лекцій, 
семінарів, конференцій; видавнича діяльність, організація 

інформаційних, відпочинкових і спортивних зустрічей [5]. 
Серед протестантської громади широкого поширення 

набуло братання, що має вияв турботи і опіки один за 

одним. Особливо воно поширюється на інвалідів і людей 
похилого віку. Віруючі надають надомну соціальну 
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допомогу, медичну допомогу, забезпечують соціальне 
обслуговування у формі принесення продуктів з магазину, 

купівлі ліків, прання білизни, прибиранні у помешканні, 

надання посильної матеріальної допомоги. 
Православна конфесія залучає людей похилого віку до 

приготування благодійних обідів, прибирання у храмах, 
продажу церковних свічок, залучення до сповіді і причастя. 

Православна церква більше практикує церковну роботу ніж 

соціальну відштовхуючись від принципу: «Головне 
догодити Богу, а Бог воздасть кожному, хто звертається до 

нього по його заслугам». 

Треба підкреслити, що практикуючи соціальну допомогу 
і соціально-педагогічну роботу церковні організації не 

мають практично ніяких зобов’язань перед державою. Вони 
практикують цю роботу в контексті конфесійної діяльності, 

тому їх робота практично не має світського обґрунтування, 

не обліковується у межах держави. 
Практично усі християнські конфесії у своїй роботі 

застосовують світські форми і методи соціальної роботи, і 

при цьому душепастирську роботу вважають головною 
роботою церкви, а соціальну розглядають як допоміжну 

[6, c.205]. Саме через соціальну роботу конфесії ілюструють 
приклад християнського життя віруючого, у ній вони 

реалізують плани і задуми Божого спасіння людини. 

Висновки і перспективи дослідження. Соціально-
педагогічна робота відіграє важливу роль у налагодженні 

життя людини поважного віку. 
Дослідження є перспективним у тому плані, що вимагає 

побудови моделі співпраці соціальних служб, органів 

освіти з церквами у напрямі соціально-педагогічної роботи 
з людьми похилого віку. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH OLDER PEOPLE IN THE CHURCHES 
The article shows the main directions of the Christian denominations of the elderly. 

Since distance themselves from religious influence on the inner world is practically not possible it is necessary to to implement the 
socio-pedagogical potential of religion in practice. Given this study the role of various denominations officially registered and not 

registered in Ukraine, study of social and pedagogical work іn a number of scientists. Among them, you can specify the names 
Halahuzovoyi M., A. Mudryka S. Palchevskiy, L. Smith, I. Zverev, Hlyebik S., A. Penishkevych and others. Devoted attention to the study 

of this question, scientists are religious A.Kolodnyy, V. Bondarenko, S. Bochulynskyy, O.Buchma V. Yelenskyy, B. Kozak, A. Kudoyar, I. 

bat, C. Yaremchuk, P. Yarotskiy V. Lyubchik, E. Sagan, O.Tytarenko. Specific aspects highlighted in the works of Vaskovo T. Nagorna 
S.Fylypchuka. Social and pedagogical work with people of venerable age has been the subject of research Kholostova E., M. Peak, S. 

Sysoev V. Fylypchuk, such number of research convinces vzayemopronyknist problems and their complementarity as well as the 

relevance of the study. After all, social changes require a new understanding of the problems raised, qualitative analysis of the situation 
of social fnd pedagogical work of the church and church organizations of the elderly in the state. 

Based on the analysis of the potential of religion in social and pedagogical work, the author concludes that denominational activities 
with older people is effective because most ensures favorable field of socialization of the elderly, and serves as ensuring favorable 

psychological space of life of older activates hidden behind life reserves to stimulate changes in their lives. 

It is emphasized that in quite a positive adjustment to the social and pedagogical work of the church is still determined 
dushepastyrsku work main field of its activity and social field is considered as a realization of man in real life the commandments of God. 

For example, Catholic, Protestant and Orthodox churches proved that social and pedagogical work within denominations has both 
organized and spontaneous. For example Catholics, this work is realized through public religious organization «Caritas» «It Kolpinha 

in Ukraine» and by providing a spontaneous social assistance to those who need it. In this activity Protestants realized in the form of 

twinning and posestrynstva. Brothers and sisters care for those in need. Types of social assistance from them may be different: social 
services, health care, provision of material assistance. 

Orthodox care about the people ripe old age by creating favorable conditions for employment, self-realization of this category of people. 

All these denominations used in work with people ripe old age of secular forms and methods of social and pedagogical work, which 
creates conditions for further study of the problem. 

Key words: man venerable age, denomination, social work, psychological suggestion, self-fulfillment, forms of social and 
pedagogical work, methods of social-pedagogical work. 
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Постановка проблеми. Напруження в міжетнічних 

відносинах, яке спостерігається впродовж останніх років 

в багатонаціональній Україні, актуалізує проблему 

міжкультурної комунікації. Сьогодні вивченням різних 

аспектів проблеми міжетнічних відносин і міжкультурної 

комунікації займається низка соціально-гуманітарних 

наук: культурологія, політологія, соціологія культури, 

лінгвістика, етнопсихологія та ін. З’явилися публікації, в 

яких розглядаються різні питання взаємодії культур 

І. Мигович, В. Скуратівський, Т. Рудницька та ін.), проте 

авторство більшості з них належить вченим-лінгвістам 

(Т. Астафурова, Ф. Бацевич, М. Галицька, О. Казакова, 

К. Мальцева та ін.), що суттєво звужує реальне поле 

міжкультурної комунікації, залишаючи поза увагою її 

культурно-антропологічний аспект, який не менш 

важливий, аніж лінгвістичний.  

Мета роботи – розкрити сутність міжкультурної 

комунікації вчителя в поліетнічному регіоні. 

Виклад основного матеріалу. Термін «міжкультурна 

комунікація» з’явився в науковому обігу в 50-х роках 

минулого століття. Першими до розробки питання 

міжкультурного спілкування долучилися науковці США, 

де виникла необхідність вивчення проблеми конфронтації 

різних расових та етнічних груп. Дослідникам вдалося 

обґрунтувати комплексність феномену людського 

спілкування загалом, а також значні відмінності в 

стандартах, цінностях, уявленнях, моделях мислення та 

поведінки, які властиві представникам різних культур. 

У широкому розумінні міжкультурна комунікація – 

це різноманітні форми взаємодії індивідів, груп або 

організацій, які належать до різних культур. 

Вирішальним при цьому є питання значущості 

культурних відмінностей, їх усвідомлення, розуміння і 

адекватне врахування в процесі комунікації. Адже 

головна мета і сенс будь-якого комунікативного процесу – це 

бажання бути зрозумілим партнером, що передбачає 

необхідність максимально повно і точно донести свою 

інформацію, знання і досвід до співрозмовника. А це 

означає, що ефективність спілкування прямо пропорційна 

рівню взаєморозуміння між комунікантами.  

Вперше поняття міжкультурної комунікації було 

сформульовано американськими вченими Г. Трейдером і 

Е. Холлом, які розглядали його як ідеальну мету, до якої 

повинна прагнути людина у своєму бажанні якнайкраще, 

ефективніше адаптуватися до навколишнього світу [1]. 

Е. Холл прийшов до висновку про необхідність 

навчання культурі спілкування з іншими народами 

(«якщо культура може бути вивчена, то це означає, що 

вона може викладатися іншим»), тобто першим 

запропонував зробити міжкультурну комунікацію не 

тільки предметом наукових досліджень, але й 

самостійною навчальною дисципліною. На думку 

вченого, головна мета дослідження проблеми 

міжкультурної комунікації – це вивчення практичних 

потреб представників різних культур для їх успішного 

спілкування один з одним. Він вперше став розглядати 

спілкування як вид діяльності, який піддається 

вивченню й аналізу, що дозволило йому надалі 

розвивати власну комунікативну теорію «культурних 

моделей взаємодії» . 

З часом з’явилося кілька наукових напрямків в 

рамках самої міжкультурної комунікації. Представниками 

одного з них стали К. Клакхон і Ф. Стродбек, які 

запропонували власну методологію вивчення культур 

різних народів. Основні відмінності культур, з позиції 

цих авторів, можна встановити за такими концептами як 

оцінка людської природи (the human nature orientation), 

ставлення людини до природи (the man-nature 

orientation), до поняття часу (the time orientation), оцінка 

активності/пасивності (the activity orientation) . 

Засновниками іншого напрямку стали Л. Самовар і 

Р. Портер, наукові інтереси яких були пов’язані з 

дослідженням питань вербального і невербального 

спілкування. Особливу увагу вони приділяють проблемі 

інтерпретації невербальної поведінки, враховуючи, що 

невербальні символи, позитивно оцінювані однією 

У статті розглядаються питання міжетнічних відносин і міжкультурної взаємодії. Підкреслюється 

багатонаціональний склад України. Відзначається, що сьогоднішні соціальна і політична ситуація в країні 

вимагають нових ефективних підходів до проблеми запобігання міжетнічним конфліктам. Ефективність 

міжкультурної взаємодії тісно пов’язана з міжкультурною комунікацією, сутність якої розглядається в 

статті. Охарактеризовано сфери педагогічної діяльності, де необхідна міжкультурна комунікація. 
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культурою, можуть отримати негативну інтерпретацію у 

носіїв іншої культури [2]. 

Таким чином, ґрунтуючись на результатах 

різноманітних досліджень у цій сфері, міжкультурну 

комунікацію можна розглядати як сукупність 

різноманітних форм відносин і спілкування між 

індивідами і групами, які належать до різних культур. 

На сучасному етапі міжкультурна комунікація 

здійснюється в найрізноманітніших сферах: у 

міждержавних відносинах, підприємницькій, науковій та 

освітній діяльності, на рівні міжособистісного 
спілкування. Знання особливостей ведення міжкультурних 

контактів забезпечує ефективність комунікацій і має 

велику соціальну значимість, оскільки тісно пов’язане з 

проблемами біженців, переселенців, а також людей, які 

виїжджають за кордон на роботу чи постійне місце 

проживання. Знання закономірностей, стратегій 

міжкультурної взаємодії дозволяє надавати допомогу 

при адаптації цих людей в умовах «іншої» культури. 

Міжкультурна комунікація характеризується тим, що 

під час зустрічі з представниками різних культур кожен 

з комунікантів діє у відповідності зі своїми культурними 

нормами. При цьому, як відзначають багато дослідників, 

проблема міжкультурної комунікації не зводиться 

виключно до мовної проблеми. Знання мови носія іншої 

культури необхідне, але недостатнє для адекватного 

взаєморозуміння учасників комунікативного акту.  

 На мікрорівні проблема взаєморозуміння культур 

полягає в тому, що при зустрічі двох представників 

різних культур вони здебільшого не усвідомлюють своїх 

культурних стереотипів, установок і несвідомо 

вважають свої власні погляди «нормальними», зважаючи 

на те, що і представник іншої культури дивиться на світ 

аналогічно. Якщо ці культурні передумови не 

усвідомлюються, тоді конструктивне взаєморозуміння 

може не відбутися. Розуміння культури на макрорівні – 

це її цілісне і багатоаспектне сприйняття і пізнання. 

Дослідники виділяють два різні підходи до розуміння 

культури на макрорівні. Представники першого підходу 

вважають, що культура є об’єктом спостереження, її 

можна зрозуміти за допомогою дискриптивно-

аналітичних процедур; тут можливе також порівняльне 

вивчення культур. Прихильники другого підходу 

вважають, що культура зрозуміла сама собою, без 

певних процедур і спеціально створеного 

категоріального апарату. Таке цілісне розуміння іншої 

культури є можливим під час виникнення спонтанних 

міжкультурних контактів, в умовах досить тривалого 

перебування в іншокультурному середовищі і, звичайно, 

за умови відмінного володіння мовою іншої культури.  

Діалог, у тому числі діалог культур в різних формах 

на різних рівнях, передбачає принцип терпимості до 

іншої думки, поведінки, способу життя. 

Життєдіяльність людей визначаються існуючими в 

тій чи іншій культурі нормами, які регулюють людське 

мислення, поведінку і здійснюють значний вплив на 

характер сприйняття та міжособистісні відносини. 

Освіта і виховання, історична пам’ять, традиції і звичаї, 

правила, які диктуються суспільством, сама мова, якою 

спілкуються люди, виробляють систему орієнтації, що 

допомагає їм вирішувати різні життєві ситуації і 

проблеми. Тому проблема міжкультурної комунікації 

яскраво проявляється, зокрема, в багатонаціональному 

середовищі. Особливу роль вона відіграє в діяльності 

фахівців, які надають допомогу і підтримку різним 

категоріям клієнтів у багатонаціональних і 
поліконфесійних спільнотах (психолог, педагог, соціальний 

працівник). Це надзвичайно важливо в поліетнічних 

регіонах, до яких, зокрема, належить Закарпатська 

область. Культурні відмінності можуть бути як 

всередині країни, так і між країнами; при цьому 

необхідно усвідомлювати, що всі культури мають право 

на існування, а всі культурні групи мають рівні права. 

Успішна міжкультурна взаємодія передбачає 

наявність міжкультурної комунікативної компетентності, 

яку зазвичай тлумачать як сукупність сoціoкультурних 

та лінгвістичних знань, кoмунікативних умінь та 

навичoк, завдяки яким oсoбистість мoже успішнo 

спілкуватися й взаємoдіяти з нoсіями інших культур на 

всіх рівнях міжкультурнoї кoмунікації. Це кoмплекс 

умінь, щo дoзвoляють адекватнo oцінити кoмунікативну 

ситуацію, викoристoвувати вербальні та невербальні 

засoби для здійснення кoмунікативних намірів, та 

отримати результати кoмунікативнoї взаємoдії у вигляді 

звoрoтньoгo зв’язку. 

Міжкультурна комунікативна компетентність 

передбачає здатність подолати (нейтралізувати) труднощі 

і непорозуміння, які можуть виникнути в процесі 

взаємодії, усвідомлювати помилки інтеракції, бажання і 

готовність здобувати знання про іншу культурну 

дійсність і можливість використовувати ці знання для 

проникнення в іншомовну культуру, встановлювати та 

підтримувати зв’язок між рідною та іншомовною 

культурою, критично оцінювати свою культуру, 

розуміючи специфіку чужої, демонструючи відкритість 

по відношенню до інших людей, готовність прийняти 

інші думки і судження, долати етноцентричні установки 

і упереджене ставлення до представників іншої культу-

ри [3]. 

Міжкультурна комунікативна компетентність 

формується на основі оволодіння міжкультурними 

знаннями й уміннями, які означають певний рівень 

розуміння і вживання культурних реалій країни, регіону 

і передбачають: розуміння суті власних культурних 

установок та їх значення в різних контекстах 

міжкультурного спілкування; критичний підхід до 

інтерпретації особливостей поведінки носіїв іншої 

національної культури; розуміння особливостей 

невербальної поведінки партнерів в різних ситуаціях 

спілкування; співставлення і використання прийнятих у 

світі правил культури телефонної розмови, ділових 

листів, в тому числі електронних. 

Сфера майбутньої діяльності, де педагог повинен 

проявити міжкультурну компетентність, уміння 

іншомовного спілкування, є досить широкою :  

Соціально-побутова. Вона пов’язана з задоволенням 

щоденних побутових потреб спілкування, виконанням 

різних соціальних функцій. Відносини учасників мають 

офіційно-діловий характер. Типові види спілкування: 

офіційно-індивідуальне спілкування в діалогічній формі, 

офіційно-групове спілкування в монологічній формі. 



   
143  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

Сімейна сфера. Вона відображає природні, неофіційні 

відносини між членами родини, які проявляються у 

спілкуванні вдома, на вулиці, по телефону. Типові види 

спілкування: індивідуальні і групові бесіди. 

Професійно-трудова сфера. Ця сфера визначається 

характером основного заняття. Комунікативні відносини 

мають офіційний характер, визначаються виробничо-

адміністративною ієрархією. Види спілкування: 

офіційно-індивідуальне і групове в діалогічній і 

монологічній формі. 

Соціально-культурна сфера. Спілкування мотивується 

самою потребою у спілкуванні як специфічному 

духовному стані з дотриманням певних правил і 

традицій. Комунікативні відносини мають неофіційний 

характер. Види: індивідуальне і групове неофіційне 

спілкування в діалогічних і монологічних формах. 

Сфера суспільно-громадської  діяльності. Відносини 

офіційні, реалізується соціально-комунікативна функція. 

Види : публічне спілкування в діалогічній і монологічній 

формах і офіційно-індивідуальне і групове спілкування в 

діалогічній і монологічній формах. 

Адміністративно-правова сфера спілкування. Процес 

спілкування передбачає виконання соціальних функцій. 

Відносини строго офіційні. Види: офіційно-індивідуальне 

спілкування в діалогічній формі, рідше – офіційно-

групове в діалогічному і монологічному спілкуванні. 

Сфера ігор і захоплень. Ця специфічна сфера 

передбачає спілкування певної групи людей, які зв’язані 

загальними інтересами в процесі виконання якоїсь 

діяльності. Відносини характеризуються неофіційністю. 

Крім вищезгаданих сфер, безперечно, існують й інші 

сфери спілкування, наприклад, релігійна, які теж 

вимагають міжкультурної компетентності, умінь 

іншомовного спілкування. Вчитель, який працює в 

поліетнічному регіоні, повинен володіти уміннями 

іншомовного спілкування, міжкультурної взаємодії в 

усіх сферах. Адже йому доводиться працювати з 

колегами, учнями і їх батьками, які належать до різних 

етнічних спільнот, релігійних конфесій. Зокрема, в 

Закарпатській області, крім православних (Московського 

і Київського патріархату), проживає багато католиків, 

гоеко-католиків, реформатів та представників інших 

конфесій. На жаль, останнім часом в області мають 

місце конфлікти не тільки на етнічному, але і 

релігійному грунті. Саме міжкультурна компетентність 

допомагає уникнути подібних конфліктів. 

Слід підкреслити, що міжкультурна компетентність 

не є статичним утворенням і вимагає регулярного 

перенавчання та вдосконалення уявлень про культурне 

різноманіття в світі, конкретному полі етнічному регіоні. 

Фахівці, які працюють в полікультурному середовищі, 

повинні використовувати будь-яку можливість розширити і 

поглибити свої культурні знання і досвід. 

Висновки. Міжкультурна компетентність, здатність 

до міжкультурної комунікації є важливою умовою 

успішної професійної діяльності фахівців, зокрема 

вчителів загальноосвітніх шкіл, в поліетнічному регіоні. 
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Постановка проблеми. Проблема девіантної 

поведінки, яку більшість учених розглядають як 

відхилення від прийнятих у  суспільстві норм і правил, 

була об’єктом наукових досліджень, починаючи ще з 

часів античності, проте сьогодні інтерес до неї зростає, 

оскільки впродовж останніх десятиріч девіантні прояви 

набули значного розповсюдження, в тому числі й серед 

неповнолітніх. Девіантна поведінка неповнолітніх у 

багатьох випадках трансформується у кримінальні 

форми поведінки і становить суттєву небезпеку як для 

самої особистості неповнолітнього, його подальшого 

розвитку, так і для всього суспільства. Надзвичайна 

актуальність проблеми зумовлює дослідження її різних 

аспектів вітчизняними і зарубіжними ученими 

(П. Вест, А. Коен, В. Оржеховська, В. Синьов, В. Тюріна, 

Т. Федорченко, М.Фіцула та ін.).  

Значний вклад у профілактику девіантної поведінки 

покликані внести соціальні працівники, серед основних 

професійних функцій яких чітко визначені функції, 

пов’язані саме з профілактикою девіантних проявів: 

діагностична, прогностична, попереджувально-

профілактична, корекційно-реабілітаційна, соціально-

терапевтична, охоронно-захисна. 

Водночас, як свідчать результати наукових досліджень 

(О. Карпенко, І. Ковчина, В. Оржеховська, В. Поліщук 

та ін.), соціальні працівники не готові  достатньою 

мірою до професійної профілактичної роботи з 

неповнолітніми. Це зумовлено тим, що соціальна освіта 

в Україні почала розвиватися порівняно недавно і 

програма професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників є недосконалою. Зокрема, на відміну від 

багатьох зарубіжних країн, вітчизняна програма 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери не 

передбачає спеціалізації в профілактичній діяльності. 

Тому підготовка майбутніх соціальних працівників до 

профілактичної діяльності є дуже важливою. 

Мета роботи – виявлення можливостей підготовки 

майбутніх соціальних працівників до профілактичної 

роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної 

поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Слід підкреслити, що 

існує багато підходів до розуміння поняття «поведінка», 

проте більшість учених солідарні в тому, що поведінка 

може бути визначена як взаємодія з довкіллям, 

опосередкована зовнішньою та внутрішньою активністю 

індивіда. Поведінка є соціальною за своєю сутністю, 

вона формується та реалізується в суспільстві, тісно 

зв’язана з мовленнєвою регуляцією.  Загалом поведінка 

відображає процес соціалізації особистості, її інтеграції 

в соціумі [1, с.75]. 

Відхилення у поведінці особистості, які входять у 

протиріччя з юридичними, моральними, етичними, 

соціальними нормами суспільства, прийнято називати 

девіаціями, а поведінку – девіантною (від лат. – deviatio – 

відхилення), тобто, девіантна поведінка – це окремі 

вчинки, які не відповідають загальноприйнятим нормам 

і правилам поведінки в суспільстві. 
Згідно енциклопедичного словника-довідника, девіація – 

це соціальна поведінка, яка є відхиленням від поведінки 

«нормальної», соціально прийнятної в конкретному 

суспільстві [2, с.108]. 

Коротко охарактеризуємо суть девіантної поведінки 

загалом і особливості її проявів серед дітей і підлітків – 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Перш за все, підкреслимо, що, аналізуючи явище 

девіантної поведінки, слід наголосити, що воно 

відноситься до такого класу явищ, які можуть бути 

вивчені тільки в результаті спільних зусиль учених – 

представників багатьох наук: соціології, психології, 

права, медицини та інших, які у своїй сукупності 

утворюють спеціалізовану галузь знань – девіантологію. 

Предметом її вивчення є всі форми соціальної патології: 

злочини, правопорушення, алкоголізм, наркоманія, 

проституція, суїцид  тощо. 

Девіантна поведінка по-різному розглядається 

представниками різних наук (психології, педагогіки, 

медицини, соціології, права). Так, у педагогічній 

літературі (Р. Олифіренко, М. Рожков, В. Оржеховська, 

Т. Федорченко) під девіантною поведінкою зазвичай 

розуміють відхилення від прийнятих в суспільстві, 

У статті розглядається проблема профілактики девіантної поведінки. Відзначається, що кількість 

неповнолітніх з девіантною поведінкою суттєво зросла в Україні, що актуалізує проблему пошуку 

ефективної профілактичної роботи. Значний вклад у профілактичну роботу з неповнолітніми покликані 

здійснити соціальні працівники, оскільки їх професійна діяльність передбачає діагностичну, прогностичну, 

корекційну, реабілітаційну, терапевтичну, профілактичну роботу. Обґрунтована важлива роль 

волонтерської діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників до превентивної роботи з 

неповнолітніми. 

Ключові слова: соціальні працівники, професійна підготовка, профілактика, волонтерська діяльність, 

молодь. 
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соціальному середовищі соціально-моральних норм і 

цінностей, а також порушення процесу засвоєння і 

відтворення соціальних норм і культурних цінностей, 

саморозвитку і самореалізації особистості в тому 

суспільстві, якому вона належить. У медичній літературі 

(М. Кабанов, А. Личко, В. Менделевич, М. Струковська) 

девіантна поведінка тлумачиться як відхилення від 

прийнятих у суспільстві норм міжособистісних 

взаємовідносин: дій, вчинків, висловлювань, які 

здійснюються як у межах психічного здоров’я, так і в 

різних формах нервово-психічної патології, особливо 

пограничного рівня. У психологічній літературі 

(С. Белічева, А. Гоголева, І. Дубровіна, Н. Максимова) 

девіантною називається поведінка, що відхиляється від 

соціально-психологічних і моральних норм, або як 

неправильний антисоціальний приклад вирішення 

конфлікту, який виявляється в порушенні суспільно 

прийнятих норм, шкоді, нанесеній суспільному 

благополуччю. 

Зазвичай вчені пояснюють девіантну поведінку 

неповнолітніх недоліками виховання, внаслідок чого 

формуються стійкі психологічні властивості, які 

сприяють вчиненню не схвалюваних суспільством дій. У 

неповнолітньому віці девіації можуть бути наслідком 

незавершеності процесу формування особистості, 

негативного впливу сім’ї, залежністю від найближчого 

оточення і прийнятих у ньому ціннісних орієнтацій. У 

більш зрілому віці девіантна поведінка може бути 

результатом неправильного розвитку особистості і 

несприятливих життєвих обставин. 

Загалом виникнення девіацій у неповнолітніх 

зумовлено низкою факторів серед яких: соціально-

економічні (низький життєвий рівень значної частини 

населення, безробіття, соціальне розшарування 

суспільства, криза сім’ї); психолого-педагогічні 

(труднощі підліткового віку, дезадаптація, недоліки 

виховної роботи школи, родини та інших соціальних 

інститутів); медико-біологічні (вади спадковості, 

підвищена збудливість, емоційна нестабільність, 

психічні розлади). 

У боротьбі з девіантними проявами засоби покарання 

поєднуються з засобами профілактики при домінуючій 

ролі останніх. Як справедливо підкреслює О. Фролова, 

ефективна боротьба з девіаціями не зводиться лише до 

кримінального покарання, а передбачає комплекс 

попереджувальних заходів і системний підхід до їх 

реалізації. Навіть, якщо протиправну дію вже вчинено, 

то покарання може розглядатися як попереджувальний 

захід щодо подальших девіантних проявів [3, с.4].  

Зауважимо, термін «профілактика» вживається в 

багатьох галузях науки і найчастіше тлумачиться як 

«попередження», «запобігання». В «Енциклопедії для 

фахівців соціальної сфери» відзначається, що 

профілактика – це діяльність, спрямована на запобігання 

виникненню, поширенню чи загостренню негативних 

соціальних явищ і їх небезпечним наслідкам [4, с.166]. 

Відомі різні види профілактики, пов’язані між собою 
(соціальна, педагогічна, соціально-педагогічна, психологічна, 

медична, кримінологічна). 

Профілактика також може бути: первинною, вторинною і 

третинною.  

Первинна профілактика спрямована на створення і 

розвиток умов, що сприяють здоров'ю, збереженню 

життя дітей і на попередження несприятливого впливу 

на них факторів соціального й природного середовища. 

Первинна профілактика є масовою і найбільш 

ефективною. Вона базується на комплексному 

системному вивченні впливу умов і факторів 

соціального і природного середовища на здоров'я й 

розвиток дитини. До заходів первинної профілактики 

належать засоби захисту, які можуть вплинути на 

несприятливі фактори, або на підвищення стійкості 

дитини до несприятливих факторів. 

Завданням вторинної профілактики є раннє 

виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає 

можливість також попередити їх подальший розвиток. 

Вторинна, або рання профілактика базується на 

результатах  масової діагностики різноманітних аспектів 

життєдіяльності учнів і є індивідуальною в плані 

корекції систем життєдіяльності і життєзабезпечення 

організму. Рання профілактика являє собою діяльність 

по запобіганню можливих порушень соціальних 

механізмів моральної регуляції.  
Третинна, або цілеспрямована профілактика девіантної 

поведінки неповнолітніх – це сукупність заходів, 

спрямованих на попередження переходу наявних 

відхилень у поведінці в більш важку стадію. Третинна 

профілактика індивідуальна, вона містить заходи по 

виявленню і усуненню конкретних недоліків сімейного, 

шкільного і суспільного виховання, а також 

цілеспрямовану роботу з тими неповнолітніми, які 

мають відхилення в поведінці, вже здійснили певні 

проступки. 

Підготовка студентів до профілактичної роботи з 

дітьми, схильними до девіантної поведінки, передбачає 

їх цілеспрямовану теоретичну і практичну підготовку, 

участь в позааудиторних заходах, наукових 

дослідженнях, починаючи з 1 курсу. Під час вивчення 

курсів «Вступ до спеціальності», «Історія соціальної 

роботи», «Система соціальних закладів і служб в 

Україні», «Основи психології і педагогіки для 

соціальних працівників», «Волонтерська діяльність», 

«Соціальна робота з молоддю» та проходження 

практики студенти отримують елементарні знання про 

сутність соціальної роботи і волонтерської діяльності, 

знайомляться з практичною діяльністю соціальних 

закладів, що здійснюють роботу з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки, залучаються до участі в окремих 

масових волонтерських акціях. 

Зауважимо, що в Ужгородському національному 

університеті у професійній підготовці майбутніх 

соціальних працівників до профілактики девіантної 

поведінки неповнолітніх чільне місце посідає 

волонтерська діяльність студентів. 

Залучення майбутніх фахівців з соціальної роботи у 

волонтерську діяльність сприяє самовизначенню, 

становленню суб'єктної позиції особистості в діяльності 

і залежить від особливостей її становлення, створення у 

вищому навчальному закладі спеціальних умов, що 

впливають на стимулювання волонтерської діяльності 

майбутніх фахівців соціальної роботи. 
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Волонтерська діяльності позитивно впливає на 

академічний розвиток студентів, формування вмінь і 

навичок, необхідних для самостійного життя, почуття 

громадянської зрілості, сприяє духовному розвиткові, 

формуванню ціннісних орієнтацій, викликає бажання 

продовжувати волонтерську діяльність після закінчення 

навчання у вищому навчальному закладі. 

Участь студентів у різноманітних волонтерських 

акціях дозволяє їм співвіднести свої особистісні 

можливості в духовно-моральному плані з вимогами 

професії, яка передбачає наявність таких властивостей 
особистості, як комунікативність, гуманізм, толерантність, 

емпатія та інші. Участь у соціальних проектах допомагає 

студентам засвоїти нові соціальні ролі, здобути 

професійний досвід, необхідний на ринку праці і при 

розбудові власної кар’єри у соціальній сфері. Студенти-

випускники, які мають досвід волонтерської діяльності, 

проявляють більше ініціативи, вміють працювати в 

команді. 

Волонтерська практика передбачає: участь студентів у 
різних волонтерських акціях, спрямованих на профілактику 

девіантної поведінки серед дітей і молоді; проведення 

індивідуальної і групової роботи з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки на базах практики (громадська 

організація «Доля», реабілітаційний Центр «Дорога 

життя», Центр соціальних служб для молоді, 

загальноосвітні школи), а також в літніх оздоровчих 

таборах, де разом зі студентами Ужгородського 

університету зазвичай працюють студенти-волонтери з 

інших країн (США, Німеччини, Угорщини), що сприяє 

обміну досвідом волонтерської роботи. Впродовж 2012–

2016 років в межах акції «16 днів проти насильства» 

студенти разом з практичними соціальними працівниками 

проводили просвітницьку роботу з учнями старших 

класів в загальноосвітніх школах №3 та №6, угорській 

гімназії в м. Ужгороді, у благодійному фонді «Нова сім’я» 

з метою запобігання проявів насильства у молодіжному 

середовищі, міжетнічних конфліктів. Відповідна робота 

була проведена студентами також в багатьох районах 

Закарпатської області. Акція «Обери здоров’я – збережи 

життя» полягала у розповсюдженні плакатів, листівок та 

буклетів серед молоді міста, які містили роз’яснення з 

приводу шкоди алкоголю, наркотиків, тютюнопаління. 

Студенти-волонтери також виступили з тематичними 

бесідами з пропаганди здорового способу життя перед 

учнями шкіл міста, які супроводжувалися демонстрацією 

відеофільмів. Традиційними були щомісячні рейди «Діти 

вулиці», які здійснювалися разом з працівниками 

соціальних служб. Систематично проводилися акції до 

Дня захисту дітей, святкування Нового року, дня святого 

Миколая, спрямовані на підтримку дітей з проблемами у 

поведінці.  

Студентами були ініційовані та проведені екскурсії 

для дітей по цікавих місцях міста Ужгорода, в 

краєзнавчий музей, в місто Мукачево, Мукачівський 

замок, оздоровчий центр «Воєводино», в музей меду, 

іподром, ляльковий театр та ін. Учням, які відставали в 

навчанні, систематично надавалася допомога у 

підготовці домашніх завдань на базі громадської 

організації «Доля». 

Студенти також активно залучалися до науково-

дослідної роботи: проводили вивчення проблеми дітей 

вулиці; здійснювали опитування громадян міста з 

приводу розуміння волонтерської діяльності; брали 

участь у розробці і реалізації різних проектів; готували 

презентації, тематичні фотостенди, фільми, виступали на 

наукових конференціях, семінарах, що підвищувало їх 

інтерес до волонтерської діяльності.  

Особливо важливе значення у підготовці студентів 

до волонтерської роботи з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки, має залучення їх до участі у 

міжнародних проектах, які були реалізовані на кафедрі 

соціальної роботи. Зокрема, в межах проектів для 

студентів були проведені заняття «Методи вивчення 

особистості дітей групи ризику», «Гуманістичні основи 

навчання і виховання дітей», «Казкотерапія і основи 

театралізації», «Медико-соціальні аспекти виховної 

роботи з підлітками, схильними до девіантної 

поведінки», «Технології волонтерської діяльності з 

дітьми групи ризику», «Основи конструктивного 

спілкування», «Основи психодіагностики», «Здоровий 

спосіб життя», «Анімація як технологія волонтерської 

діяльності» та ін. До занять зі студентами долучалися 

викладачі університету м.Любляна (Словенія) в рамках 

міжнародного проекту ТЕМПУС–ТАСІС, а також 

Києво–Могилянської академії. Заняття «Діяльність 

студентів-волонтерів у США» було проведено 

викладачем з університету м.Юта (США) в рамках 

міжнародного проекту «TOUCH», назва якого означає: 

take one Ukrainian children hand (візьми за руку одну 

українську дитину). Проект розпочався у 2001 році і 

продовжується до сьогоднішнього дня. Він спрямований 

на підтримку (моральну, фізичну, матеріальну) дітей-

сиріт, які позбавлені батьківського піклування. Частина 

з них перебувають в інтернатних закладах, інші – в 

дитячих будинках сімейного типу в Закарпатській 

області. Американські волонтери (учасники проекту) 

регулярно впродовж багатьох років збирають кошти в 

США для потреб цих дітей (іграшки, одяг, навчальні, 

технічні засоби, ремонт будівель тощо), потім разом з 

українськими студентами-волонтерами відвідують дитячі 

заклади і розподіляють кошти. Кожного року влітку 

силами учасників проекту організовуються літні табори 

для дітей цільової групи, де разом з американськими 

волонтерами працюють і майбутні соціальні працівники – 

студенти Ужгородського університету.  

Висновки. Профілактика девіантної поведінки серед 

молоді є важливою соціально-педагогічною проблемою, 

у вирішенні якої важливу роль повинні відіграти 

педагоги, соціальні працівники. Успішній підготовці 

майбутніх фахівців до профілактичної роботи сприяє їх 

участь у волонтерській діяльності під час навчання у 

ВНЗ.   
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TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS FOR PREVENTIVE WORK WITH YOUTH 

This article deals with the problem of deviations. In recent years the number of juvenile offenders, teenagers with deviant 

behaviour has increased in Ukraine. Thus, the problem of finding effective ways for preventive work with them is actualized. 

Social workers should significantly contribute to preventing deviant behaviour, as their main professional functions are clearly 

associated with the prevention of deviant manifestations, namely, diagnostic, prognostic, preventive and prophylactic, 

corrective and rehabilitational, social and therapeutic, protective functions. It is proved that volunteering is an important 

aspect of professional training of future social workers for preventive work with youth. 

Key words: social workers, professional training, preventive work, youth, volunteering. 
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Постановка проблемы и цель работы. В связи с 

боевыми действиями, Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) 

перемещена из г. Макеевки в г. Краматорск. При этом 

была полностью утрачена материальная база, на 90% 

кадровый и более чем на 95% студенческий состав. По 

сути, встал вопрос создания вуза на новом месте.  

За 3 года пройден значительный путь. Определена 
стратегическая задача – сохранение вуза как самостоятельной 

единицы в системе высшего образования Украины, 

возвращение в Макеевку после победы и создание в 

Краматорске и Дружковке Северного филиала 

ДонНАСА [1]. 

Решая поставленные задачи, академия получила в 

собственность ранее не использовавшийся учебный 

корпус, который отремонтирован при поддержке 

Чешского Агентства развития (CzDA), получила на 

баланс пятиэтажное здание общежития, которое будет 

отремонтировано в 2018 году, наладила учебный 

процесс, развернула научную и международную 

деятельность. Важным этапом в развитии ДонНАСА 

стали вступительные кампании 2015-2017 годов. При 

этом академия столкнулась с рядом проблем, которые 

являются типичными для перемещённых вузов. Анализу 

этих кампаний и посвящена данная работа. 

Пределы роста 

Основная масса абитуриентов ДонНАСА в Макеевке 

поступала из Донецко-Макеевской агломерации 

(МакеДония), где проживало около 1,7 млн. человек. 

Абитуриенты Юга Донецкой области поступали в 

Мариуполь в Приазовский ГТУ, где есть строительный 

факультет, а с Севера Донецкой и Луганской областей – 

в Харьковский национальный университет строительства 

и архитектуры (ХНУСА). Ежегодно на стационар 

поступало до 1000 человек и примерно 300 – на заочную 

форму.   

После перемещения ДонНАСА в Краматорск вуз 

практически полностью утратил электоральную базу. 

Абитуриенты Юга по-прежнему поступают 

преимущественно в ПГТУ, а на Севере мы конкурируем 

с ХНУСА на весьма невыгодных условиях. Тем не 

менее, сейчас мы набираем большее количество 

студентов с Севера Донецкой и Луганской областей, чем 

в Макеевке до войны. 

При этом население Севера Донбасса составляет 

около 0,7 млн. человек, что значительно меньше, чем в 

Донецко-Макеевской агломерации. Исходя из 

процентного соотношения, максимальное количество 

поступающих в Северный филиал ДонНАСА, составляет 

примерно 350 человек в год на стационар и 120 человек 

в год на заочную форму.  

Таким образом, общая численность студентов через 

2-3 года составит до 1750 человек на стационаре и до 

600 человек на заочной форме обучения. После победы и 

возвращения в Макеевку в Северном филиале 

планируется оставить обучение 1-3 курсов для 

стационара и 1-4 курсов для заочников. Финальная 

подготовка бакалавров и магистратура будут 

переведены в Макеевку. Следовательно, контингент 

студентов Северного филиала после победы составит 

около 1000 человек на стационаре и до 400 человек 

заочников (без учёта контингента обособленных 

подразделений).  

На эти цифры следует ориентироваться при расчёте 

потребности вуза в финансировании и материальном 

обеспечении.  

Ограничивающие факторы 

Фактическое поступление студентов (с учётом 

восстановления и поступления на 2–3 курсы после 

колледжей) составило [2]: 

– в 2015 г. – 182 человека на стационар и 87 человек 

на заочную форму; 

– в 2016 г. – 226 человек на стационар и 95 человек 

на заочную форму.  

– в 2017 г. – 161 человек на стационар и 51 человек 

на заочную форму. 

Общая численность студентов на сентябрь 2017 г. 

составила около 600 человек, из них на стационаре более 

400.  

Таким образом, показатели набора и численности 

студентов пока не вышли на показатели пределов роста. 

Причиной этого являются ограничивающие факторы, 

которые являются типичными для всех перемещённых 

вузов, а именно. 

1. Утрата электоральной базы и необходимость 

завоевания репутации в новом регионе.  
2. Отсутствие собственного общежития, ограничивающее 

возможности приёма студентов из отдалённых городов и 

сельской местности. 

3. Демографическая ситуация.  

4. Репутация г. Краматорска как провинциального 

городка, из которого молодёжь стремится уехать. 

Решение этих проблем позволит обеспечить 

устойчивое развитие академии до пределов роста. 

Проанализированы вступительные кампании, проведенные перемещённым вузом в 2015-2017 годах, 

определены перспективы и пределы роста численности ДонНАСА в Краматорске. 

Ключевые слова: ДонНАСА; перемещённый вуз; вступительная кампания; пределы роста. 
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Анализ вступительных кампаний 

Вступительная кампания 2015 года была первой на 

новом месте дислокации ДонНАСА. Она проводилась в 

тяжелейших условиях. Не было собственных помещений – 

академия ютилась в нескольких арендованных 

аудиториях, отсутствовала материальная база, население 

было слабо информировано о том, что в Краматорске 

появился новый вуз. Тяжёлый удар был нанесен со 

стороны арендодателя (Донбасская государственная 

машиностроительная академия), накануне приёмной 

кампании выселившего приёмную комиссию и 

запретившего всякую агитационную деятельность на 

своей территории, опасаясь конкуренции [3].  

Хочется выразить благодарность директору 

Межрегионального высшего профессионального 

строительного училища Николаю Сергеевичу Бережному, 

который безвозмездно приютил нашу приёмную 

комиссию и помог в проведении вступительной 

кампании. Несмотря на экстремальные условия, кампания 

2015 года была относительно успешной.  

Вступительная кампания 2016 года проводилась в 

более благоприятных условиях. Приёмная комиссия с 

самого начала разместилась в строительном училище, 

академия приобрела некоторую известность в 

Краматорске, полным ходом шёл ремонт учебного 

корпуса, который был передан ДонНАСА. По своим 

количественным показателям эта кампания является 

лучшей из трёх кампаний, проведенных в Краматорске. 

Вступительная кампания 2017 года начиналась с 

надеждами дальнейшего роста, однако по показателям 

оказалась худшей из всех кампаний. Это связано как с 

объективными причинами – демографической ситуацией 

в стране, так и субъективными факторами – ошибками в 

профориентационной работе.  

Пополнение контингента студентов ДонНАСА 

происходит за счёт следующих категорий абитуриентов.  

1. Выпускники школ, поступающие на 1-й курс после 

сдачи ВНО. 

2. Выпускники колледжей и училищ, поступающие 
на 2-й или 3-й курс на родственные специальности. 

3. Бакалавры, поступающие в магистратуру.  
4. Студенты из Макеевки и других оккупированных 

территорий, которые восстанавливаются на 

соответствующие курсы по состоянию на 1 сентября 

2014 года. 

Количественные показатели вступительных кампаний 

2015–2017 годов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Год кампании 2015 2016 2017 

Поступление по категориям: 
- на 1-й курс (на базе ВНО);  

- на 2,3-й курсы (на базе колледжей 

и училищ);  

- магистратура (в 2015 – 
со специалистами);  

- восстановление.   
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105 

65 
41 

 
69 

 

147 

65 
40 

 
59 

 

81 

53 
19 

Количество поступивших 269 321 212 

Демографический спад выразился в уменьшении 

количества выпускников, сдававших ВНО, что показано 

в табл.2. 

 

Таблица 2  

Год кампании 2015 2016 2017 

Количество сдавших ВНО, 

тыс. чел. 

267,4 267,2 240,0 

Доля поступивших в 

ДонНАСА, % 

0,022 0,026 0,025 

Таким образом, доля поступивших в ДонНАСА 

выпускников школ является примерно постоянной 

величиной, и снижение численных показателей является 

следствием демографических процессов. По прогнозу, в 

2018-19 гг. количество выпускников школ будет 

продолжать снижаться и только с 2020 года начнётся 

рост. Поэтому необходимо коренное улучшение 

качества профориентационной работы в школах.  

В настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, 

когда лучшие выпускники школ стремятся уехать из 

Краматорска. У Краматорска прочно утвердилась 

репутация провинциального городка, в котором нет 

перспектив, а уровень высшего образования ниже, чем в 

крупных центрах. Большую вину за это несёт 

руководство города и области. Город и область за три 

года ничем не помогли перемещённым вузам, а ведь эти 

вузы – подарок судьбы, шанс для развития и власть 

должна сделать всё, чтобы перемещённые учреждения 

остались в городе после окончания конфликта. 

Особенно это относится к ДонНАСА, которая готовит 

строительные кадры, в которых уже сейчас острая 

нужда. Мы принесли в этот город более 4 млн. грн. 

инвестиций, создали около 100 рабочих мест, обучаем 

около 600 студентов, выполнили в 2017 году для 

области хоздоговорных работ на 1,7 млн. грн. Но при 

этом не имеем никакой поддержки со стороны города и 

области в решении насущных и острых проблем.  

Необходимо переломить эти тенденции. Нужна 

работа со школами, нужно объяснять, что Краматорск – 

это областной центр, что тут есть перспектива развития, 

что это уже не провинциальный городок, хотя бы 

потому, что в Краматорске есть ДонНАСА!  

Важным фактором при наборе студентов является 

наличие общежития. Отсутствие общежития в период 

приёмных кампаний 2015-2017 годов резко ограничивало 

возможности приёма. В течение почти двух лет 

ДонНАСА добивалось передачи на баланс общежития 

строительного училища, которое используется сейчас 

примерно на 30% и нуждается в серьёзном ремонте. В 

конце 2017 года вопрос решён и общежитие передано 

ДонНАСА. Теперь предстоит решить вопрос 

финансирования и ремонта общежития до начала нового 

учебного года. При успешном решении этой задачи 

резко расширяется возможная география набора. 
Другим источником пополнения контингента студентов 

являются выпускники колледжей и профессиональных 

училищ, поступающие на 2-й или 3-й курс. Основным 

ресурсом здесь были выпускники Дружковского 

жилищно-коммунального колледжа (ДЖКК) и 

Межрегионального высшего профессионального 

строительного училища (МВПСУ) г. Краматорска. Но в 

2017 году количество поступающих из этих учебных 

заведений резко снизилось. Данные о поступлении 

выпускников ДЖКК и МВПСУ в ДонНАСА приведены 

в табл.3.  
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Таблица 3  

Год кампании 2015 2016 2017 

Поступление на базе ДЖКК  33 35 21 

Поступление на базе МВПСУ  22 26 12 

Возможной причиной спада является высокий уровень 

требований в ДонНАСА, что приводит к большому 

проценту отчислений среди выпускников колледжей и 

училищ. Так, из числа поступивших на базе ДЖКК, в 

2015 г. было отчислено 42%; в 2016 г. – 20%. Из числа 

поступивших на базе МВПСУ, в 2015 г. было отчислено 

59%; в 2016 г. – 35%. Мы, разумеется, не должны 

снижать требования к качеству знаний, но нужно 

подумать о помощи студентам из колледжей и училищ. 

Имеется в виду организация дополнительных занятий, 
проведение подготовительных курсов, привлечение 

преподавателей ДонНАСА к занятиям в ДЖКК и 

МВПСУ.  

Третьим источником пополнения контингента 

является восстановление студентов, обучавшихся в 

Макеевке до начала боевых действий и, по разным 

причинам, не переехавших своевременно в Краматорск. 

Нужно отметить, что этот показатель закономерно будет 

падать и в 2018-19 гг. не будет оказывать существенного 

влияния на численность контингента.  

Четвёртым источником пополнения контингента 

является поступление в магистратуру. В основном, к нам 

поступают наши выпускники, получившие квалификацию 

бакалавра. Профориентационная работа в этом 

направлении даёт удовлетворительные результаты, 

случаи поступления наших бакалавров в магистратуру 

других вузов носят единичный характер, наоборот, 

имеется тенденция поступления к нам в магистратуру 

выпускников других заведений.  

Перспективы вступительной кампании 2018 года 

В 2018 г. состоится выпуск 59 магистров и 129 

бакалавров. Учитывая, что в магистратуру будет 

набрано около 60 человек, академия потеряет примерно 

130 человек контингента. Также неизбежны отчисления 

за невыполнение учебных планов. Поэтому во 

вступительной кампании 2018 года перед нами стоит 

задача набора на уровне 300-350 человек.  

При этом демографическая ситуация в стране такова, 

что рассчитывать на увеличение численности 

выпускников школ, сдающих ВНО не приходится. 

Также резко сократится количество восстановленных 

студентов, этот ресурс практически исчерпан. 

Следовательно, нам предстоит решить свои проблемы за 

счёт повышения численности вступивших на первый 

курс и после колледжей и училищ. Необходимые 

(прогнозные) показатели набора 2018 года приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Категории поступивших абитуриентов Прогноз-задание 

на 2018 г. 

Выпускники школ (после ВНО) 110-140 

Выпускники колледжей и училищ (на 2,3 

курсы) 

120-140 

Магистратура 60 

Восстановление  10 

Всего 300-350 

Задачи по набору магистров и восстановлению 

выглядят совершенно реалистично. Более трудной 

является задача набора 120-140 абитуриентов после 

колледжей и училищ. Однако при активной работе эта 

задача выполнима.  

Самой тяжёлой является задача набора 110-140 

абитуриентов после школ. Решение этой задачи требует 

улучшения системы агитационной работы в школах, её 

резкой активизации. План мероприятий составлен и в 

его выполнении будет задействован весь коллектив.  

Выводы. 

1. За три года, прошедшие после перемещения 

ДонНАСА из Макеевки в Краматорск, прошло три 

вступительные кампании. При этом академия 

столкнулась с трудностями, которые, в той или иной 

мере, являются типичными для перемещенных вузов:  

– утрата электоральной базы и необходимость 

завоевания репутации на новом месте; 

– отсутствие собственных корпусов и общежитий, 

что ограничивает возможности приёма студентов из 

отдалённых территорий; 

– уменьшение числа абитуриентов вследствие 

демографической ситуации;  

– репутация Краматорска как провинциального 

городка, из которого молодёжь стремится уехать. 

Деятельность вуза привела к росту популярности 

академии, постепенному изменению имиджа города, с 

2016 года академия имеет собственный корпус, а в 2018 

году у академии появится собственное общежитие. 

Численность студентов академии приблизилась к 600 

человек, при этом более 400 человек – стационар.  

2. После возврата Украиной оккупированных 

территорий в Краматорске будет создан Северный 

филиал. Предельная численность студентов в Северном 

филиале составит около 1000 человек на стационаре и до 

400 человек заочников. 

3. Источником пополнения контингента являются 

четыре основные категории абитуриентов: 

– поступающие на базе школьного образования после 

сдачи ВНО;  

– поступающие на базе колледжей и училищ на 2 или 

3-й курсы;  

– поступающие в магистратуру на базе диплома 

бакалавра;  

– восстановленные из числа студентов, отчисленных 

после начала боевых действий. 

4. Анализ трёх вступительных кампаний в 

Краматорске показал, что основной проблемой является 

набор абитуриентов на базе школ. Необходима резкая 

активизация агитационной работы, чтобы обеспечить 

приемлемые показатели набора в 2018 году. 
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Постановка проблемы. Современное образование 

практически полностью ориентируется на развитие у 

человека рационального мышления. Между тем 

развитие способности воспринимать иррациональное 

представляется не менее важной образовательной 

задаче, решение которой обеспечивает формирование у 

человека ценностных ориентаций. 
Цель работы. Проанализировать и раскрыть потенциал 

иррационального знания в практике гуманитарного 

образования. 

Изложение основного материала. Ценностные 

ориентации находятся во взаимообусловленных 

отношениях с социальной деятельностью человека, с 

одной стороны определяя её характер, с другой стороны 

формируясь и развиваясь под её влиянием. Социальное 

действие человека в любом случае не может находиться 

вне ценностного поля, однако оценки в этом поле могут 

носить как рациональный, так и иррациональный 

характер. Между тем развитие цивилизации неуклонно 

ведёт к всё большей рационализации мира, 

человеческого сознания и социальной деятельности. 

Понятие социального действия ввел М. Вебер – 

чтобы вычленить из многообразной человеческой 

активности то, что обладает хотя бы минимальной 

рациональной осмысленностью и ориентировано на 

других индивидов. М. Вебер выделяет четыре вида 

социального действия: 
– действие аффективное – основной его характеристикой 

являются доминантные эмоции действующего субъекта: 

страсть, ненависть, гнев, воодушевление и др.;  

– действие традиционное – основанное на привычке, 

получившее в связи с этим почти автоматический 

характер, оно минимально опосредствовано осмысленным 

целеполаганием; 

– действие ценностно-рациональное – основанное на 

вере в безусловную ценность (эстетическую, религиозную 

или любую другую) самого этого действия, взятого в 

своей ценностной определенности как нечто 

самодостаточное и независимое от его возможных 

результатов;  

– действие целерациональное – характеризуется 

однозначностью и ясностью осознания действующим 

субъектом своей цели, рационально соотнесенной с 

отчетливо осмысленными средствами, соответствующими, с 

его точки зрения, поставленной цели [1].   

Веберовская типология социального действия 

выстроена по оси рационализации действия, то есть 

высшим, идеальным типом признается действие 

целерациональное, предусматривающее цепочку 

логических рассуждений человека относительно целей и 

средств их достижения. Реальное действие, однако, редко 

соответствует идеальному целерациональному типу, оно 

всегда имеет ту или иную степень отклонения от него, как 

выражался сам М. Вебер, ту или иную «степень 

иррациональности» социального действия [1, с.497]. С 

нашей точки зрения именно ценностно-рациональное, а 

не целерациональное социальное действие является 

оптимальным для общества, предохраняющим его от 

крайностей. Главная проблема состоит в определении 

степени необходимой иррациональности.      

Стратегия современного образования, однако, связана 

в первую (а зачастую и в последнюю) очередь с 

развитием у человека рационального мышления, что 

обусловлено высокими темпами развития цивилизации и 

вытекающей из этого необходимостью для человека, 

входящего в социум, соответствовать этим темпам. Со 

времён Реформации мир оказывается настолько 

«расколдованным», что ничему иррациональному, не 

поддающемуся строго научному материалистическому 

обоснованию в нём не остается места. Религиозные, 
мистические сюжеты в светское образование допускаются 

только в качестве объектов культуры, что обедняет и 

оскопляет образование и затрудняет для человека 

осознание подлинного смысла своего существования. 

Не отрицая важности развития у человека 

способности к рациональному мышлению, хотелось бы 

отметить необходимость для человеческой жизни также 

и иррационального компонента, хотя бы потому, что 

познание не исчерпывается только рациональными его 

формами – искусство, художественная литература, 

мистические практики дают не менее убедительные 

результаты, чем строго научный путь. Человеческой 

личности для ее полноценного существования необходимо 

сочетание рационального и иррационального познания 

В статье ставится проблема необходимости в образовательной практике учитывать иррациональные 

компоненты индивидуального опыта человека. Только должное соотношение рационального и 

иррационального компонентов человеческого сознания лежит в основе формирования ценностных ориентаций 

человека, а также делает возможным для личности творческое развитие и реализацию. Изучение 

проблематики иррационального опыта человека возможно в контексте изучения классических произведений 

литературы и искусства. 
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мира. Только сочетание этих начал лежит в основе 

формирования ценностных ориентаций человека. Думается 
также, что именно должное соотношение рационального и 

иррационального компонентов человеческого сознания 

делает возможным для личности творческое развитие и 
реализацию.  

Если нехватка рационального делает невозможными 

фиксацию и вынесение в социум интуитивных озарений, 
ведущих к творческим находкам, то нехватка 

иррационального блокирует сами эти интуитивные озарения. 
Редуцирование же эмоционального к сентиментальному 

примитивизирует и обедняет личность. Рациональное 

мышление, не будучи дополнено иррациональными 
компонентами, помимо всего прочего, предсказуемо и 

просчитываемо, а значит, не менее, чем полностью 

иррациональное, поддается манипулированию. Перед 
манипулированием вообще более уязвимыми являются 

«крайние» варианты сознания, характеризую-щиеся как 
недостатком, так и переизбытком рациональности. По сути 

дела переизбыток рациональности так же, как и его 

недостаток, становится барьером к критическому мышлению 
и формированию подлинных ценностных ориентаций. 

Отсутствие этого иррационального компонента в 
образовании приводит, как представляется, к весьма 

печальным последствиям. В своей жизни человек не раз 

сталкивается с вещами, не имеющими строго 
материалистического обоснования, с Универсумом, с 

единым информационным пространством, говоря словами 

Юнга, с «коллективным бессознательным». Возможны 
столкновения и с феноменами посмертного существования 

сознания. Однако все эти эпизоды чаще всего не получают 
должного объяснения ни в семье (за исключением 

православных семей), ни в средней школе, ни в вузе. Если же 

они как-то и объясняются, то почти никогда посредством 
символических систем многообразного духовного опыта 

человечества, как это должно было бы быть. В лучшем 

случае все эти моменты человеческой жизни игнорируются, 
в худшем случае их предлагается изгнать из человеческой 

жизни медикаментозным путём. Человеческое сознание, 
однако, устроено таким образом, что в нём так или иначе 

должно быть место иррациональному, и если это место не 

занято духовной практикой общения с Универсумом, проще 
говоря, верой в Бога, то оно естественным образом 

занимается, с точки зрения Э. Фромма, иррациональной 

верой в вождей, машины, успех [2]. В современном мире 
глобального консьюмеризма этим с успехом пользуются 

создатели брендинговых мифологий.  
Впрочем, концепция бесконечного потребления в 

современном мире в лице своих идеологов более чем 

заинтересована в этой иррациональной вере в вождей, в 
машины, в гаджеты, в успех, в глобальную сеть и т. п., так 

что надеяться на то, что современном российском 
образовании может в скором времени утвердиться 

полноценное религиозное воспитание, не приходится. 

Введённый некоторое время назад в школы курс «основы 
православной культуры», эту проблему, как 

представляется, не решает, хотя бы потому, что является 

курсом по выбору, а большая часть детей под влиянием 
родителей склонна выбирать основы светской этики. Кроме 

того, даже и будучи выбранным, этот курс решает, скорее, 
задачи культурно-просветительского и этического 

характера, а не духовно-мистического. 

Выход из этой ситуации, тем не менее, есть и лежит он на 
пути изучения произведений литературы и искусства. 

Именно в искусстве и литературе, как в деятельности 

воссоздающей целостное человеческое бытие, по мнению 
М.С. Кагана, можно найти всё – «знания и ценности, 

отражение реальности и конструируемые фантазией идеалы, 

сгустки духа и несущие их материальные конструкты, 
системы знаков и заключённые в этих знаках духовные 

значения, способы самовыражения человека и средства его 

общения с себе подобными» [3, с.101].  
Великие произведения литературы, музыки и живописи 

должны изучаться не только как культурное достояние 
человечества, но и в аспекте тех откровений, которые 

снисходят на их авторов. Примеров иррационального в 

искусстве и литературе, связанного с различными аспектами 
мистического опыта, затрагивающих самый широкий круг 

мотивов, можно набрать великое множество. Вот только 

некоторые из них (заметим, что речь идёт о произведениях 
авторов, получивших широкое признание): 

Это этическая проблема воздаяния за грехи в ином мире, 
отражённая в поэме Данте «Божественная комедия», 

проблема необходимого ухода человека после выполнения 

своей миссии, поставленная в романе Торнтона Уайлдера 
«Мост короля Людовика Святого» и возможность после 

смерти возвращения сознания в какой-либо момент 
прожитой жизни в пьесе того же автора «Наш городок». Это 

уход души после смерти в иные миры, образно 

представленный на картине Эль Греко «Похороны графа 
Оргаса», идея нелинейности времени, представленная на 

картине Веласкес «Святой Антоний и святой Павел», в 

литературе – рассказами  Борхеса. Наиболее убедительным 
примерами посмертного существования сознания может 

служить стихотворение А. Тарковского «Жизнь, жизнь..», 
примером отождествления какой-то части сознания после 

смерти с сознанием близкого родственника может служить 

повесть В. Катаева «Кладбище в Скулянах».  
Это, конечно, и отражённая в литературе и искусстве 

идея существования тёмных сил, стремящихся к управлению 

миром. В мировой литературе это в первую очередь «Фауст» 
Гёте. В русской литературе это, прежде всего, Гоголь, 

сумевший разглядеть «метафизическую сущность зла» 
(Н. Бердяев), творчество М. Булгакова, поэзия Лермонтова и 

Блока. Это и идея роли художника, поэта, музыканта в мире 

как вестника иного мира и в тоже время идея его уязвимости 
перед силами зла, отражённая также у Гоголя, в зарубежной 

литературе – в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». 

Огромную роль в решении этой проблемы может и 
должна играть музыка. Если сюжеты мирового искусства и 

литературы, посвящённые проблеме иррационального 
опыта души, можно было бы назвать эстетически-

рациональным путём познания, поскольку они открывают 

путь к возможному осознанию этого опыта, то некоторые 
музыкальные произведения мировой классики можно 

назвать эстетически-эмоциональным путём познания, 
поскольку они открывают путь к соответствующему 

эмоциональному переживанию.  

Такой подход к преподаванию проблематики 
иррационального опыта человека представляется в 

настоящее время (время безоговорочной веры в 

авторитеты) наиболее корректным и эффективным, 
поскольку предполагает опору на авторитет выдающихся 

художников, писателей, поэтов. Подбор соответствующих 
произведений литературы и искусства, сориентированных 

на конкретный возраст, – дело непростое, требующее 

совместных усилий искусствоведов, музыковедов, 
филологов, психологов, педагогов.   
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Ценностные ориентации, сформированные в таком 
контексте, уже не будут носить однозначно позитивистский 

характер, предполагающий ориентацию только на 

«здесь» и «сейчас» и обусловленный концепцией 

максимального удовольствия как главной цели 

человеческого существования.  
Ещё одним фактором развития ценностных ориентаций 

человека при его знакомстве с произведениями 

литературы и искусства является эстетический вкус, 

также сочетающий как рациональные, так и 

иррациональные компоненты. Эстетический вкус можно 

рассматривать как способность к оценке воспринятой и 

переработанной эстетической информации, оценке, 

сделанной на основе объективных эстетических 

критериев, но непременно содержащей в себе и 

субъективный момент, связанный зачастую с 

иррациональными компонентами мышления. Этот 

момент субъективного вкусового выбора обусловлен 

сложными психическими процессами, связанными с 

личностью человека в целом и, в отличие от 

объективной составляющей вкусового выбора, 

характеризуется спонтанностью и непредсказуемостью. 

Эстетическая информация, получаемая человеком из 

действительности, теснейшим образом связана с 

субъективными особенностями его мировосприятия 

вообще, с особенностями психики конкретного 

человека. А. Моль называет эстетическую информацию 

«персональной», «непереводимой» и «непредсказуемой», 

тесно связанной с каналами, по которым она передаётся 

[4]. Этим чаще всего и объясняется недостаточная 

эффективность воспитания эстетического вкуса в 

процессе изучения произведений искусства и 

литературы. Педагог, не учитывая «персональность» и 

«непереводимость» эстетической информации, 

ориентируясь только на свои каналы восприятия, 

предлагает свои эстетические оценки, игнорирует 

субъективные, иногда иррациональные особенности 

эстетического мировосприятия своих учеников, 

изначально не допускает возможности другого, 

отличного от их собственного видения эстетического 

объекта. Эстетические достоинства или, наоборот, 

недостатки в представлении педагога оказываются 

настолько безусловными, что любая другая точка зрения 

либо не принимается вообще, либо принимается чисто 

формально. 

Если говорить о конкретной образовательной 

практике, то главная проблема связана с ресурсным 
обеспечением решения отмеченных выше образовательных 

задач. В настоящее время трудно сказать, должны ли быть 

разработаны отдельные программы для их решения. Дело 

в том, что одним из печальных следствий современной 

реформы в образовании является стремление измерить 

абсолютно все результаты с помощью количественного 

критерия. Однако подлинный результат в образовании, 

как правило, является отсроченным, тем более это так, 

если речь идёт об этических и эстетических ценностях, 

сформированных на основе иррационального опыта 

человека. Попытка же применения количественного 

критерия для измерения результатов педагогической 

деятельности в этом направлении может полностью 

скомпрометировать саму идею. Поэтому, с нашей точки 

зрения, более целесообразным, во всяком случае сегодня, 

видится ориентация не столько на специальные 

программы, сколько на цели и ценности конкретного 

педагога, осознающего всю меру своей педагогической и 

человеческой ответственности за развитие ценностных 

ориентаций у ребёнка, подростка, молодого человека и 

способного сформировать у него уважение и 

внимательность к иррациональному в литературе, 

искусстве и жизни в целом.  
Выводы. Таким образом, для внесения иррационального 

компонента в практику гуманитарного образования, 

независимо от его ступени, существуют вполне 

конкретные возможности, реализация которых зависит в 

первую очередь от личности педагога и его 

ответственного отношения к своему делу. 
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Постановка проблеми. Глобальні зміни, що 

відбуваються в усіх сферах життєдіяльності людини, а 

також стрімкий розвиток нових технологій висуває до 

майбутнього учителя вимоги формування таких якостей, 

які дозволять йому швидко адаптуватися до нових умов, 

бути готовим до самоосвіти та самовдосконалення 

протягом усього життя. Тому в процесі підготовки 

майбутнього педагога важливе місце повинен посідати 

розвиток його професійно-пізнавальної активності. 

Значні можливості для такого розвитку відкриває 

використання мобільних пристроїв у якості інструменту 

освітньої діяльності.  

Мета роботи – обґрунтування впливу використання 

мобільних засобів навчання на формування професійно-

пізнавальної активності майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Сутність поняття 

пізнавальної активності висвітлюється у працях багатьох 

педагогів і психологів (Л. Данилової, В. Лозової, 

О. Матюшкина, О. Пиндик, І. Прокопенка, Т. Шамової, 

Г. Щукіної та ін.). Для студентів вищих навчальних 

закладів особливого значення набуває формування 

такого виду пізнавальної активності, який у психолого-
педагогічній літературі називають професійно-пізнавальною 
активністю. Питання формування професійно-пізнавальної 

активності досліджують О. Ярославова, Б. Сергєєва, 
І.Боброва, Б.Бідова, С.Смирнов, М.Вікуліна, С.Казначеєва, 

С. Лаврентьєв.  

Узагальнивши погляди дослідників, ми дійшли до 

висновку, що більшість педагогів розуміють під 

професіонально-пізнавальною активністю студента 

пізнавальну активність, спрямовану перш за все на 

формування його професійної компетентності та 

оволодіння обраною професією. В результаті аналізу 

психолого-педагогічної літератури ми виділили в якості 

визначальних такі компоненти пізнавальної активності: 

мотиваційний, цільовий, когнітивний, вольовий, 

емоціональний, змістовно-операціональний, динамічний, 

рефлексивно-оціночний. Звичайно, усі ці компоненти 

притаманні й категорії «професійна пізнавальна 

активність».  

Підвищення ролі професійно-пізнавальної активності 

у підготовці майбутніх педагогів обумовлює важливість 

проблеми пошуку шляхів розвитку цієї якості у студентів. 

Дуже важливо, щоб у процесі формування професійно-

пізнавальної активності майбутніх педагогів були 

охоплені всі її структурні компоненти, характеристику 

кожного з яких наведено у схемі, представленій на 

рисунку 1. У пошуках шляхів реалізації цієї задачі 

привертають особливу увагу можливості сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

навчальний потенціал мобільних гаджетів (смартфонів, 

планшетів), який поки що значною мірою залишається 

нереалізованим в освітньому процесі.  

Використання сучасних цифрових інструментів та 

платформ створює реальні умови для підвищення 

пізнавальної активності учнів і студентів, розкриттю їх 

творчого потенціалу. Це має особливу значущість для 

вищої педагогічної освіти, оскільки майбутній педагог 

повинен оволодіти цими технологіями для того, щоб 

успішно застосовувати їх у своїй подальшій професійній 

діяльності. 

Реалії є такими, що практично усі студенти мають 

хоча б один мобільний гаджет, який по суті є 

кишеньковим персональним комп’ютером з сенсорним 

екраном і виходом у мережу Інтернет; має фото-і відео- 

камеру, мікрофон, датчик GPS, операційну систему з 

можливістю встановлення різноманітних додатків. За 

нашим досвідом, використання мобільних технологій в 

навчально-виховному процесі поступово входить в 

освітню практику педагогічного навчального закладу. 

Студенти приносять в навчальний заклад свої мобільні 

пристрої, причому використовують вони їх не тільки для 

розваги, але і для роботи під час занять (отримання 

довідки з Вікіпедії, пошук потрібних даних в Інтернеті, 

переклад слова або фрази через онлайн-перекладач, 

робота з текстами книг тощо). Тому природним є 

свідоме включення мобільних пристроїв учнів та 

студентів в освітній процес, що є сутністю освітньої 

моделі BYOD («Bring Your Own Device» – принеси свій 

власний пристрій) [1]. 

Стаття присвячена питанням використання мобільних засобів навчання як інструменту формування 

професійно-пізнавальної активності майбутніх педагогів. В роботі розкрито сутність понять «пізнавальна 

активність», «професійно-пізнавальна активність», визначено структуру пізнавальної активності, 

обґрунтовано позитивний вплив на розвиток професійно-пізнавальної активності застосування мобільних 

технологій, зокрема технології доповненої реальності. Описано досвід впровадження мобільних засобів 

навчання у педагогічний процес Харківської гуманітарно-педагогічної академії; обговорено їх потенціал для 

вирішення задач освіти та виховання.  

Ключові слова: професійно-пізнавальна активність, мобільні засоби навчання, доповнена реальність. 
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Рис.1. Структурні компоненти пізнавальної активності 
 

Підхід BYOD відкриває перед освітою можливості 
використання багатьох сучасних інформаційних технологій, 

застосування яких у навчально-виховному процесі може 
змінити його докорінним чином. В низці таких технологій 

знаходиться технологія доповненої реальності. Доповнена 

реальність (англ. augmented reality, AR) – термін, що 
позначає всі проекти, спрямовані на доповнення реальності 

будь-якими віртуальними елементами [2, 3]. Вперше цей 

термін запропонував дослідник корпорації Boeing Том Кодел 
у 1990 році. З того часу ця технологія набула свого розвитку, 

з’явилися нові платформи і програмні додатки, що 
дозволяють створювати або використовувати вже готову 

доповнену реальність, але сутністю цієї технології 

залишається симбіоз реального світу та віртуальної 
(комп’ютерної) реальності [2, 3]. Доповнена реальність 

стирає межу між матеріальними об’єктами і комп’ютерною 

інформацією, оскільки завдяки цій технології будь-який 
матеріальний об’єкт можна зробити гіперпосиланням, за 

яким користувач отримує інформацію, пов’язану з цим 
об’єктом. 

Алгоритм роботи технології доповненої реальності 

(рисунок 2) полягає в тому, що відеокамера мобільного 
пристрою зчитує зображення, яке містить мітки (маркери), і 

передає відеосигнал у комп’ютер (смарфон, планшет). 

Спеціальна програма опрацьовує отриманий сигнал (розпізнає 
маркери), і на екрані пристрою накладає на зображення 

реального об’єкту віртуальний об’єкт. В якості віртуальних 
об’єктів можуть використовуватись тексти, посилання на 

сайти, фотографії, об’ємні елементи, звуки, відео тощо. 

 

Рис.2. Алгоритм використання технології доповненої 

реальності 

Найбільш розповсюдженими технологіями 

доповненої реальності є QR-коди, браузери доповненої 

реальності, аури. Усі ці технології мають наступні 

ознаки: вони доповнюють реальний світ віртуальними 

елементами; доповнення відбувається у реальному часі; 

доповнення повинно відбуватися у тривимірному 

просторі. 

Мотиваційний компонент 

розвиток пізнавальних інтересів, пізнавальних потреб 

Цільовий компонент 

здатність до цілепокладання на основі дослідження проблем і потреб 

Когнітивний компонент 

засвоєння і усвідомленість знань, прагнення до самопізнання і самовизначення 

Вольовий компонент 

здатність до подолання пізнавальних труднощів, що включає такі якості, як рішучість, 

наполегливість, сталість інтересу до пізнавальної діяльності 

Емоційний компонент 

оволодіння досвідом емоційно-чуттєвого ставлення до знань та процесу їх отримання 

Змістовно-операціональний компонент 

сформованість інтелектуальних умінь і навичок, що виявляються в прагненні до ефективного 

оволодіння знаннями і способами діяльності 

Динамічний компонент 

ініціативність, творчість, самостійність, прояв надситуативної активності 

Рефлексивно-оціночний компонент 

результати навчальної діяльності, що піддаються вимірюванню, і внутрішні переживання, 

самооцінка, задоволеність діяльністю 
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У педагогічний процес Харківської гуманітарно-

педагогічної академії технології доповненої реальності 
проникають все впевненіше. Так, з використанням 

інструменту Aurasma було розроблено заняття для 

організації інструктажу з техніки безпеки в комп’ютерному 
класі. Нами були створені аури для «об’єктів підвищеної 

небезпеки», таких як розетка, системний блок чи монітор; 

студенти повинні були знайти ці об’єкти шляхом 
визначення наявності аури та продивитися на своїх 

смартфонах невеличкі ролики щодо правил користування 
відповідним об’єктом. Після цього студенти із 

задоволенням сформулювали відповідні правила. 

Інструктаж, який при традиційному підході не викликає 
активізації пізнавального інтересу студентів і сприймається 

ними як дещо обов’язкове, але нецікаве, пройшов активно і 

емоційно, а з часом ми переконалися, що правила техніки 
безпеки студенти міцно запам’ятали.  

У напрямку національно-патріотичного виховання ми 
розробили декілька тематичних екскурсій-квестів «Видатні 

діячі нашого міста». Група ентузіастів знайшла відповідну 

інформацію, склала маршрути, що проходили місцями, де 
жили або працювали видатні вчені, письменники, 

винахідники, громадські діячі Харкова. Учасники екскурсії 
повинні були знайти аури, які ми створили, 

використовуючи в якості маркерів пам’ятні знаки, таблички 

на будинках тощо. Доповнена реальність, знайдена 
студентами, містила пізнавальну, цікаву інформацію та 

вказівки щодо подальших дій. Студенти під час підведення 

підсумків відзначили, що така форма проведення екскурсії 
є для них новою та надзвичайно захоплюючою. Майже усі 

висказали бажання розробити власний маршрут з 
використанням доповненої реальності. 

Важливу роль у формуванні професійно-пізнавальної 

активності майбутніх педагогів відіграє вивчення історії 
розвитку своєї професійної галузі, оскільки для цієї 

професії дуже важлива спадкоємність, дбайливе 

збереження традицій, вивчення досвіду кращих педагогів. 
Використання можливостей сучасних інформаційних 

технологій дозволяє підняти цю діяльність на якісно новий 
рівень. З цією метою ми розробили пошуково-

дослідницький проект для вивчення студентами сторінок 

історії освіти Харкова. В ході виконання проекту студенти 
мусять відшукати в місті будівлі, де у минулі часи 

розташовувалися відомі навчальні заклади. Більшість 

завдань проекту студенти виконують, користуючись своїми 
мобільними ґаджетами. Вони за принципами ґеокешингу 

[4] знаходять будівлі, координати яких вводяться в ґаджет 

за допомогою QR-коду, і досліджують їх історію. Метою 
проекту є сумісне створення презентації «Що пам’ятають 

будинки, або сторінки історії освіти Харкова» та 

інтерактивної карти «Історичні пам’ятки Харкова. Освіта». 
Висновки. Отже, мобільні технології містять величезний 

потенціал для вирішення задач освіти та виховання. Їх 

використання впливає на усі компоненти пізнавальної 
активності студентів. При цьому майбутні педагоги не 

тільки навчаються роботі з цифровими інструментами; 
вони набувають досвід досліджень, у них розвиваються 

метапредметні навички, стрімко формуються універсальні 

навчальні дії, розширюється інформаційне середовище для 
пізнавальної та освітньої діяльності. За рахунок своєї 

новизни та оригінальності вони значно підвищують 

мотиваційний компонент діяльності. Пошук і очікування 
появи об’єкту доповненої реальності містить у собі 

таємницю, навіть інтригу, а момент поєднання реальності з 
віртуальними образами викликає здивування і навіть здатен 

викликати так званий «ефект wow». Використання цих 

технологій у навчально-виховному процесі  відкриває перед 
педагогами шлях до нових форм і методів навчальної 

діяльності та сприяє підвищенню пізнавальної активності 
майбутніх педагогів. учнів або студентів. 
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USING MOBILE LEARNING TOOLS IN CREATIVE DEVELOPMENT  

OF FUTURE EDUCATION PROFESSIONALS 

This article focuses on the use of the mobile learning tools as a tool in creative development of future education 

professionals. Specific research objectives of this study are to reveal the essence of «creative learning and development» and 

«mobile learning» in the context of professional training of future education specialists. This work describes how mobile 

learning technologies, and the use of augmented reality in particular, affect the process of creative learning. Here, the 

experience in introduction of mobile learning technologies at the Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy is 

described. The potential of mobile learning as a principal classroom tool in establishing a positive creative learning and 

development environment for future education professionals is also discussed.  
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Постановка проблеми та актуальність теми. 

Державні документи: Указ Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» [1]; Концепція розвитку освіти на 

період до 2015-2025 рр. [2]; Концепція “Нової української 

школи”[3], Закон України «Про засади державної мовної 

політики» [4] та Концепція літературної освіти [5] 

спрямовують на формування інформаційної обізнаності 

сучасних школярів.  

Основна мета початкового курсу української мови 

полягає у формуванні життєвих компетентностей 

молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно 

користуватися інформаційними технологіями у різних 

сферах життя, і в тому числі й в освіті. Інформаційні 

технології стають потужним багатофункціональним 

засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в 

інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів 

до інформаційної культури. 
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у початковій освіті – це не данина моді, а необхідність 

сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з 

комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може 

запропонувати школа. 

На сьогодні проблемам упровадження та ефективного 

застосування мультимедійних технологій в освіті 

присвячено немало теоретичних і експериментальних 

праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, питання 

розробки загальних теорій використання мультимедіа в 

освіті у своїх дослідженнях розглядали В.П. Агеєв, 

В.П.Безпалько, В.Ю.Биков, А.С.Васюра, Б.С.Гершунский, 

А.П. Єршов, П.М. Жданович, К. Кастро, Г. Кєдрович, 
Г.М.Клейман, К.К.Колін, Р.А.Осипа, П.Піндера, Н.В.Роберт, 

С.С. Свириденко, Р.В. Селезньова, Т. Сергеева. 

Проблеми створення і застосування мультимедійних 

навчаючих програм розглянуто у працях Р.І. Адамова, 

В.М. Афанасьєва, О.Ю. Гаєвського, А.М. Горшкова, 
М.З.Грузмана, С.В.Дмитрієва, О.Ю.Соколова, А.Ф.Старкова, 

В.В. Таргонської, С.Н. Трапезникова та інших учених.  

Педагогічні і методичні аспекти використання 

мультимедійних технологій у навчанні української мови, 

літературного читання та природознавства також 

достатньо ґрунтовно висвітлено у наукових працях 

(Ю. Галон, В. Ляудіс, Е. Носенко, О. Суховірський, 

О.Шиман, В.Шакотько, О.Палий, M.Collins, A.Thompson 

та інші). Крім того, на сьогодні вже набуто певний 

практичний досвід використання мультимедійних 

технологій під час вивчення англійської мови учнями 

молодшого шкільного віку (Ю. Громова, І. Мураль, 

Л. Югова та інші), який свідчить про невпинний інтерес 

педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного 

використання вищезазначених технологій як засобу 

розвитку пізнавальної активності учнів. 

Метою статті є теоретично узагальнити ефективність 
використання нових інформаційних ресурсів у навчальному 

процесі початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток 

нових інформаційних технологій і впровадження їх у 

навчальний процес у всьому світі оптимізував розвиток 

особистості сучасної дитини. Потужний потік нової 

інформації, реклами, застосування комп’ютерних 

технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, 

електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на 

виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу. 

Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної 

діяльності – гри, змінюються і її улюблені герої й 

захоплення. Частина людей переконані у тому, що 

комп’ютер надає нові можливості для творчого розвитку 

дітей і їхніх учителів, дозволяє продукувати нові ідеї, 

дає можливість вирішувати більш цікаві й складні 

проблеми [6, c.130]. Він є засобом, який володіє 

унікальними можливостями, тому його використання у 

школі поступово переходить на всезагальний рівень.  

Сполучаючи в собі можливості телевізора, 
відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною 

іграшкою, сучасний комп’ютер разом із тим є для 

дитини тим рівноправним партнером, здатним дуже 

тонко реагувати на її дії й запити, якого їй так часом не 

вистачає [7, c.460]. 

Комп’ютер значно розширив можливості подачі 

навчальної інформації. Застосування кольорів, графіки, 

звуку, відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації і 

середовища [8, c.32]. 

Із усіх видів технічних засобів навчання (ТЗН), що 
застосовуються сьогодні, тільки за допомогою комп’ютера 

можна вирішити такі проблеми, як:  

− адаптивність навчального матеріалу (залежно від 
індивідуальних особливостей учнів);  

− одночасну роботу групи користувачів;  
− інтерактивність (взаємодія ТЗН й учня, що імітує 

певною мірою природне спілкування) [9, c.65].  

У статті представлено проблему упровадження та ефективного застосування мультимедійних технологій 

у початковій освіті, теоретично узагальнено ефективність використання нових інформаційних ресурсів у 

навчальному процесі початкової школи; проаналізовано досвід педагогів із цієї проблеми шляхом анкетування 

вчителів початкових класів із метою з’ясування того, як ними розглядається питання використання 

мультимедійних інформаційних технологій. 

Ключові слова: мультимедійні технології, інформаційні ресурси, початкова освіта. 
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Для інтенсифікації навчального процесу широко 

використовують навчальні комп’ютерні програми. За 
цілями і завданнями навчальні комп’ютерні програми 

поділяються на: ілюстраційні; консультуючі; програми-
тренажери; програми навчального контролю; ігрові; 

операційні середовища тощо [10, c.32].  

Основні аспекти, якими треба керуватися під час аналізу та 
застосування комп’ютерних засобів: психологічний, 

педагогічний, методичний, організаційний [11, c.56].  

Одним із засобів, спрямованих на розвиток пізнавальної 
активності учнів початкової школи на уроках, на наш 

погляд, є інтенсивне та науково-обґрунтоване використання 
мультимедійних технологій. 

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів 

займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані 
джерела (підручники, зошити з друкованою основою). 

Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна 

доповнити відео, звуком, анімацією. Усе  це здійснює 
значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, 

сприяючи підвищенню пізнавальної активності, 
підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, 

активізації навчальної діяльності учнів. Тим більше, що 

молодші школярі уже готові до  роботи з ІКТ: вони знають, 
що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним 

користуватися, у них відсутній психологічний бар’єр: діти 
не бояться, що зламається машина, не вистачить знань 

упоратися з нею тощо. Однак, машина без людського 

фактору залишається розумною іграшкою. 
Сьогодні вже очевидно, що викладач, який веде заняття 

за допомогою мультимедійного проектора, електронної 

дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час 
підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги 

перед колегою, який користується «крейдяною 
технологією». Виховання учнів у школі має бути спрямоване 

на розвиток особистості сучасного інформаційного 

суспільства, і школа має вчити користуватись необмеженим 
джерелом інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати 

навчити дитину відрізняти, що є добре і корисне від 

шкідливого. 
Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та 

нових інформаційних джерел, які передбачають 
використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних 

матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання 

додаткового матеріалу, який можна знайти для різних 
категорій учнів і для різного рівня підготовки [12]. 

Існує 2 шляхи проведення сучасного уроку: 

– використання спеціальних навчальних програм, в яких 
передбачаються матеріали для різних видів навчальної 

діяльності, також пропонується методика їхнього 

використання; 

– самостійний добір окремого матеріалу щодо 

конкретних цілей навчання. 

Але введення такої технології в освітню діяльність 

вимагає не просто навчання педагогів, але й представляє 
собою комплексну науково-педагогічну, соціальну та 

організаційну проблему, від рішення якої залежить 
інтелектуальний потенціал найближчого майбутнього. 

Використання мультимедійних інформаційних 

технологій в освіті, можливість зберегти й опрацьовувати 
велику кількість різнорідної інформації (звукової, 

графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному 
виді сприяє: 

– розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і 

творчих здібностей учнів; 

– формуванню в учнів пізнавальних можливостей, 

прагнення до самовдосконалення; 

– забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, 
безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, 

технічними науками та мистецтвом; 

– постійному динамічному оновленню змісту, форм та 
методів навчальних процесів тощо [12]. 

Поняття «мультимедіа» є багатогранним. Мультимедіа 

(від англ. слова «multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, 
засіб, середовище, посередник) – це спеціальна інтерактивна 

технологія, поєднання спеціальних апаратних засобів і 
програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому 

рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну 

інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, 
телевізійну тощо.  

Мультимедіа є виключно корисною і плідною 
освітньою технологією завдяки притаманним їй якостям 

інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів 

мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки 
можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і 

сприяти підвищенню їх мотивації. 

Засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні 
додатки й засоби створення мультимедійних додатків. До 

мультимедійних додатків навчального призначення, які 
використовуються у загальнонавчальному закладі, можна 

віднести мультимедіа-презентацію, слайд-шоу, електронний 

журнал, віртуальний тур; мультимедіа-видання, flash-, 
shockwave- ігри (навчальні ігри), мультимедіа-тренажери, 

навчальні мультимедіа-системи, лінгвістичні мультимедіа-

системи, мультимедійні Internet-ресурси та інші [30]. 
Для створення презентації учитель може скористатися 

добре відомими програмними засобами – Microsoft 
PowerPoint, Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та 

іншими. Зокрема, програма Picasa дозволяє легко виокрем-

лювати статичні й динамічні зображення з Інтернету, зручно 
і швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми, 

додавати до проекту текстові й звукові коментарі, 

створювати колажі зі статичних зображень. 
Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні 

програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання 
учнями певних умінь й придбання навичок із конкретної 

дисципліни. Відмінність сучасних тренажерів від традиційних 

полягає в можливості імітувати різні життєві й навчальні 
ситуації, використовуючи технології мультимедіа, зокрема, 

високоякісну анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровий 

інтерфейс музичних інструментів (стандарт, що дозволяє 

приєднувати до комп’ютера цифрові музичні інструменти) 
тощо [13]. 

Ми вважамо, що науково-обґрунтоване та методично 

дозоване використання описаних вище та інших видів 
мультимедійних технологій сприяє значній активізації 

навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, 
розвитку їх самостійності, творчого потенціалу, 

інтелектуальних здібностей, робить процес навчання більш 

змістовним, динамічним та ефективним. 
Що стосується проблем щодо використання мульти-

медійних продуктів у школі, то тут найбільше занепокоєння 

викликає питання оволодіння азами комп’ютера вчителями. 
На сьогодні майже кожна школа навіть без доступу до 
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Інтернету може створити власні розробки та методики 

проведення уроків із використанням мультимедіа-

технологій. Головне, щоб учителі не «боялися» 

комп’ютера, вбачали в ньому незамінного помічника та 

універсального «демонстратора». Якщо немає 

можливості проводити урок у кабінеті інформатики, 

можна виділити один ПК, який легко демонтується та 

встановлюється у будь-якому класному приміщенні. 

Розвернувши екран до учнів та назначивши оператора 

мультимедійного супроводу, вчитель зможе 

зосередитися на процесі викладу матеріалу, і, якщо все 

йтиме «гладко», зробить свій урок неповторним і 

цікавим для абсолютної більшості учнів [13].  
Щоб знайти причини необізнаності використання 

мультимедійних інформаційних технологій в навчанні 

молодших школярів, ми звернулися до вивчення досвіду 

педагогів із цієї проблеми. Тому наступним етапом 

роботи стало анкетування вчителів початкових класів, з 

метою з’ясування того, як питання використання 

мультимедійних інформаційних технологій розглядається 

ними. В анкетуванні брали участь вчителі початкових 

класів Рівненського НВК «Колегіум» м. Рівне. Усього 

анкета складалася з 6 запитань, а також вимагала певної 

інформації щодо респондентів (досвід, освіта, клас, в 

якому працював учитель у момент відповіді на 

запитання анкети тощо).  

Анкета вимагала відповіді на наступні питання: 1. Як 

ви розумієте поняття «мультимедійні інформаційні 

технології навчання»? 2. Чи вважаєте Ви, що 

використання мультимедійних засобів навчання є 

проблемою на сучасному етапі реформування 

початкової освіти? 3. Які методи та прийоми ви 

застосовуєте для організації використання мультимедіа-

тренажерів  програмних засобів дослідницької роботи 

учнів? 4. Що перешкоджає організації та здійсненню 

ефективної інформаційно-дослідницької роботи 

молодшого школяра? 5. Чи є достатнім методичне 

забезпечення мультимедіа-тренажерами, призначеними 

для відпрацювання умінь, навичок навчальної 

діяльності? 6. З якого віку потрібно організовувати 

інформаційно-дослідницьку роботу учнів? 
Наслідки діагностичного експерименту проілюстровано 

у таблиці 1. Проаналізуємо відповіді вчителів на 

запитання анкети (у %). 

Таблиця 1 

№ п/п Запитання анкети Відповіді вчителів на запитання до анкети 

1. Як Ви розумієте поняття 
«мультимедійні інформаційні 

технології навчання»? 

введення у навчальний процес такого технічного засобу, як персональний комп’ютер (28% 
опитаних); 

застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі (32% вчителів); 

навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори (40 %). 

2. Чи вважаєте Ви, що 

використання мультимедій-

них засобів навчання є 
проблемою на сучасному 

етапі реформування 

початкової освіти? 

відсутність контакту з учителем інформатики (19%); . 

у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету (11%);  

складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять (17 %);  . 
при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри  (22 %);. 

існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від 

розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом (31 %); 

3. Які методи та прийоми Ви 

застосовуєте для організації 

використання мультимедіа-
тренажерів  програмних 

засобів дослідницької роботи 

учнів? 

навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми   (18 %); 

контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»   (21 %); 

графічний редактор Paint (робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової 
уяви дітей, моторики, координації рухів, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні 

зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом) (27 %); 

програма презентацій Power Point   (34 %) . 

4. Що перешкоджає організації 

та здійсненню ефективної 

інформаційно-дослідницької 
роботи молодшого школяра?  

ступінь стомлювання учнів на уроках з використанням персонального комп’ютера вища, 

порівняно зі звичайними  (23 %); 

робота на персональному комп’ютері відрізняється від інших видів діяльності значними 
функціональними змінами нервово-емоційного статусу, потребує напруженої роботи 

здорового аналізатора, супроводжується вимушеною робочою позою (31 %); 

зрозуміла необхідність всебічного вивчення функціональних змін реакцій організму і 

здоров’я молодших школярів під впливом навчання на персональних комп’ютерах з метою 
гігієнічного нормування режимів безперервної роботи дітей на них  (46 %). 

5. Чи є достатнім методичне 
забезпечення мультимедіа-

тренажерами, призначеними 

для відпрацювання умінь, 
навичок навчальної діяльності?  

немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів (19 %); 
у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються 

комп'ютер  (37%);  

недостатня комп'ютерна грамотність вчителя (31 %); 
недостатнє методичне забезпечення мультимедіа-тренажерами  (13 %). 

6. 
 

З якого віку потрібно 
організовувати інформаційно-

дослідницьку роботу учнів? 

для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись певних 
рекомендацій: оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері (27 %); 

для дітей 6-річного віку – 8 - 10 хв  (12 %); 

7 - 10-річних – 10 - 15 хв  (34 %);  

з 6 років і не більше чотирьох разів на тиждень (21 %); 
головне, дотримуватись принципу “не нашкодь”, тобто, вчасно запобігати можливому 

надмірному стомленню  (6 %). 
 

Отже, аналіз анкетування засвідчив недостатню 

обізнаність учителів із визначеною педагогічною проблемою 

в початковій школі: з використання мультимедійних 

інформаційних технологій в навчанні молодших школярів. 
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Все це потребує ґрунтовної методичної роботи зі збагачення 

теоретичного та практичного досвіду вчителів-практиків. 
Виявлені недоліки потребують упорядкування, 

систематизації та спрямування навчального матеріалу на 

ефективне впровадження мультимедійних інформаційних 
технологій в структуру уроків початкових класів, пошуку 

ефективних шляхів і засобів упровадження його в практику.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

1. Під використанням мультимедійних інформаційних 
технологій в освіті, ми розуміємо спосіб організації творчої 

діяльності учнів, що зумовлюється навчальним проблемним 

завданням. Використанню мультимедійних технологій 
притаманне самостійне розв'язання цілісної проблеми; це 

означає, що учні виконують ряд навчально-виховних 

функцій, основні серед яких – мотиваційна, розвивальна та 
дидактична. 

2. Створення електронних підручників є актуальним 
завданням. Воно спрямоване на реалізацію інформаційних та 

комунікаційних технологій в стандартах вищої освіти; 

розробку змісту та розвиток методичної системи навчання. 
3. У шкільній нормативній документації та практиці 

роботи вчителів не зафіксовано цілеспрямованого, 
систематичного використання мультимедійних інформа-

ційних технологій. Не визначеними лишаються умови 

ефективного використання мультимедійних засобів 
навчання, що позбавляє вчителів орієнтиру у виборі типів 

завдань, дидактичного матеріалу та ін. 

4. Анкетування вчителів початкових класів показало, що 
100% респондентів вважає використання мультимедійних 

інформаційних технологій у навчанні молодших школярів 
корисним, але застосовує його нерегулярно, приділяє 

недостатньо уваги засвоєнню учнями умінь виконувати всі 

етапи використання мультимедіа-тренажерів, програмних 
засобів в їх логічній послідовності тому, що бракує 

методичного забезпечення і часу, передбаченого програмою.  
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Актуальність дослідження. Вивчення іноземної 

мови з першого класу початкової школи в Україні 

зумовило необхідність урахування специфіки викладання 

цієї дисципліни дітям 6–10 років, а отже і підготовки 

педагогів, здатних знати і брати до уваги їх психічні і 

фізіологічні особливості та ефективно організувати 

навчальну діяльність. Від рівня професіоналізму вчителів, 

які ознайомлюють молодшого школяра з іноземною 

мовою, залежить його ставлення до нерідної мови, 
зацікавлення в ній, формування комунікативної компетенції, 

що є одним із ключових завдань згідно з навчальною 

програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Саме тому підготовка таких фахівців є одним із 

ключових напрямків у системі роботи ВНЗ. 

Результати аналізу наукової психологічної, 

педагогічної та методичної літератури і практичного 
досвіду педагогів свідчать, що майбутні вчителі іноземних 

мов недостатньо володіють теоретичними і методичними 

знаннями про вікові особливості молодших школярів, 

специфіку їх навчальної діяльності, використовують 

традиційні форми і методи роботи. З метою забезпечення 

якісної підготовки фахівців доцільно обґрунтувати 

педагогічні умови, які сприяли б формуванню їх 

готовності до означеної діяльності в школі І ступеня. 

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови 

формування готовності майбутніх учителів іноземних 

мов до організації навчальної діяльності молодших 

школярів та шляхи їх реалізації. 

Аналіз наукових досліджень. Навчальну діяльність 

досліджували В. Боднар, О. Вишневський, П. Гальперін, 
В.Давидов, В.Лозова, І.Малафіїк, М.Матішак, Н.Мойсеюк, 

О. Савченко, Г. Троцко та інші. Актуальними вважаємо 

дослідження Т. Шкваріної щодо підготовки студентів 

педучилищ до навчання англійської мови дітей [1]. На її 

думку, підготовка майбутніх учителів до раннього 

навчання іноземної мови залежить від інтеграції змісту, 

форм і методів викладання фахових дисциплін. 

Відповідно, таке навчання передбачає вивчення 

мовного, мовленнєвого, соціокультурного матеріалу у 

комунікативній професійно спрямованій діяльності 

студентів засобами умовно-комунікативних вправ, 

рольових та рухливих ігор, ігор з предметами, 

моделювання професійно-виробничих, соціально-

побутових ситуацій, інсценування, конкурсів і змагань, 

взаємодії у шеренгах, командах, малих групах, 

використання музики, аудитивних, аудіовізуальних 
засобів, зорових опор [2, с.65]. Погоджуємося із підходами 

дослідниці й вважаємо, що для набуття студентами 

вмінь та навичок практичної діяльності обов’язково слід 

створювати педагогічні ситуації.  

Використанню організаційних форм навчання у 

підготовці фахівців за спеціальністю «Іноземна мова» в 
університетах США присвячено дослідження І.Пасинкової 

[3]. Основними формами дослідниця вважає лекційні, 

семінарські заняття, індивідуальні консультації, 

практичні заняття, різні види практики студентів, 

використання кооперованого навчання, навчання у 

співробітництві та інтерактивного навчання. На практиці 

їх реалізовують за допомогою навчання в командах, 

у малих групах, роботи в парах. Підготовку фахівців з 

іноземної мови у США забезпечують тісною співпрацею 

викладачів зі студентами задля досягнення високої 

ефективності навчального процесу [3]. Серед недоліків 

вказаних вище форм навчання дослідниця визначає 

зосередження на них лише у процесі підготовки 

бакалаврів. Цінною у контексті нашого наукового пошуку 

розглядаємо інформацію про інтерактивне навчання, 

необхідне для підготовки педагогів до організації 

навчальної діяльності учнів початкової школи. 

Вагомою для нашого дослідження є робота російської 

вченої І. Гладкіної про ігрові методи у вивченні іноземної 

мови як засобу розвитку творчої активності студентів. 

Науковець зазначає, що проблема розвитку творчої 

активності майбутніх учителів особливо важлива в 

контексті підготовки до педагогічної діяльності в 

дошкільному навчальному закладі чи початковій школі. 

У статті обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов 

до організації навчальної діяльності молодших школярів: забезпечення збалансованості фахових, психолого-

педагогічних дисциплін і дисциплін спеціалізації з урахуванням специфіки організації навчальної діяльності у 

початковій школі, реалізація комунікативно-ігрового підходу, створення креативно-ігрового середовища у 

процесі інтерактивної взаємодії суб’єктів навчання із використанням методів активного навчання. 

Конкретизовано шляхи реалізації зазначених умов. Проаналізовано доцільність використання ігор у 

системі підготовки студентів як методу формування готовності до професійної діяльності. 

Ключові слова: педагогічні умови, готовність, професійна підготовка, навчальна діяльність, іноземна 

мова, початкова школа. 
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Творча активність включає в себе мовну, комунікативну, 

професійно-педагогічну активність студентів. Хоча, на 

нашу думку, мовну і комунікативну активність доцільніше 

розглядати у структурі професійно-педагогічної. 

Негативним фактором, за І. Гладкіною, є відсутність у 

теорії й практиці достатньої уваги до формування і 

розвитку творчої активності студентів на заняттях з 

іноземної мови, натомість акцентовано на творчому 

потенціалі студентів. Окрім цього, на думку дослідниці, 

слід звернути більше уваги на творчі завдання і вправи, 

однак їх застосування, зазвичай, несистематичне, бракує 

необхідного навчально-методичного забезпечення [4]. 

Особливостям професійної підготовки творчого вчителя з 

додатковою спеціальністю «Іноземна мова» до роботи в 

початковій школі присвячено нашу окрему публікацію [5]. 

На думку Н. Харитонової, формування професійної 

компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення 

іноземної мови реалізовується через особистісно-

діяльнісний підхід, актуалізацію загальнотеоретичного, 
соціокультурного і комунікативного аспектів, інтерактивну 
взаємодію майбутніх учителів. Визначивши комунікативний 

компонент стрижневим у формуванні професійної 

компетентності майбутнього педагога, автор, однак, не 

представила формування цієї «визначальної якості» у 

майбутнього вчителя зі спеціальністю «Іноземна 

мова» [6, с.32-33].  

Погоджуємося щодо необхідності використання 

методів активного навчання для реалізації комунікатив-

ного підходу в підготовці майбутніх учителів початкової 

школи з додатковою спеціальністю «Іноземна мова». 

Окрім цього, важливими для нашого дослідження є 

праці лінгводидактів та методистів, які стосуються, 

зокрема, методичної освіти майбутніх педагогів з 

додатковою спеціальністю «Іноземна мова» (О. Бігич, 

О. Бондаренко), підготовки та підвищення кваліфікації 
вчителів іноземної мови в початковій школі (С.Івашньова), 

психологічних аспектів навчання іноземних мов 
(О.Вєтохов, І.Зимня), створення сприятливого психологіч-

ного клімату на уроках іноземної мови в початкових класах 

(Н. Абрамцева, Л. Головань, О. Забара, Г. Чепелянська), 

лінгводидактичних засад навчання іноземної мови учнів 

початкової школи (В. Редько) та інші.  
Виклад основного матеріалу. Оволодіння молодшими 

школярами іноземною мовою базується на їх навчальній 

діяльності, компонентами якої є цільовий (вивчення 

іноземної мови передбачає досягнення практичної, 

освітньої, розвивальної, виховної цілей); мотиваційний 

(потреби, мотиви до вивчення іноземної мови), змістовий 

(зміст навчання іноземної мови), процесуальний 

(взаємовідносини суб’єктів освітнього процесу), 
результативний (аналіз результатів), контрольно-оцінюваль-

ний (за Т. Донченко, М. Овчинниковою, О. Савченко). 

Особливостями навчальної діяльності молодших 

школярів є поетапність засвоєння знань з іноземної 

мови, необхідність формування комунікативних умінь і 

навичок, урахування потреби в спілкуванні, іграх, 

розвиток особистості учня в процесі навчання. Успіх у 

вивченні іноземної мови тісно пов’язаний з рівнем 

готовності вчителя організувати навчальну діяльність 

молодших школярів. Проте цій проблемі не приділено 

достатньо уваги у ВНЗ. 

Задля успішної підготовки майбутніх учителів до 

організації навчальної діяльності ми виокремили основні 

педагогічні умови. У контексті нашого дослідження під 

педагогічними умовами ми розуміли спеціальні 

обставини формування готовності майбутніх учителів 

іноземних мов, які сприяли б засвоєнню знань про 

навчальну діяльність, її організацію в початковій школі, 

в тому числі, засобами дидактичних ігор.  

Необхідність збалансованості фахових, психолого-

педагогічних дисциплін і дисциплін спеціалізації з 

урахуванням специфіки організації навчальної 

діяльності у початковій школі – важлива умова 

формування готовності студентів до навчання іноземної 

мови. Рекомендовано удосконалити окремі дисципліни 

тематикою про навчальну діяльність молодших 

школярів («Педагогіка», «Загальна психологія», «Вступ 

до спеціальності», «Вікова психологія», «Основи 

культури і техніки мови», «Основи педагогічної 

майстерності», «Педагогічна психологія» та інші). 

Акцентовано увагу на дисциплінах спеціалізації. Так, 

вивчаючи «Країнознавство», вважаємо за доцільне 

врахувати особливості системи освіти у англомовних 

країнах з метою порівняння та запозичення досвіду 

організації процесу навчання. Опановуючи «Практичний 

курс англійської мови», студенти можуть аналізувати 

статті періодичних видань («Іноземні мови», 

«Англійська мова та література», «English», «English 

Language & Culture»), книги, надруковані іноземною 

мовою, які присвячено проблемам навчальної діяльності 

(C. Livingstone «Role Play in Language Learning», A. Scott 

Wendy, L.H. Ytreberg «Teaching English to Children», 

A. Wright, B. Betteridge, M. Buckley «Games for Language 

Learning», M. Zdybiewska «100 Language Games» та інші). 

Реалізовувати наступну педагогічну умову – 
використання комунікативно-ігрового підходу у формуванні 

готовності студентів до організації дидактичних ігор – 

рекомендовано під час вивчення спецкурсу «Організація 

дидактичних ігор у навчально-виховному процесі 

початкової школи (на матеріалі вивчення іноземної 

мови)». Основою цього підходу є навчальна гра, яка 

сприяє розвитку навичок спілкування, що веде до 

опанування іноземною мовою. Гра полегшує процес 

засвоєння знань, оскільки знімає напругу в навчанні, 

допомагає подолати невпевненість. З цією метою 

застосовували методи активного навчання, лекції, 

семінарські, практичні заняття, самостійну та навчально-

дослідну роботу студентів під керівництвом викладача. 

Окрім того, використовували малюнки, схеми, таблиці 

для засвоєння методики організації навчальної 

діяльності, психокорекційні та комунікативно-ігрові 

вправи ([7, с.142-145]: «Пустий стілець» (An empty 

chair), «Актори» (The Actors), «Подарунки на день 

народження» (Birthday presents), «Інтерв’ю» (Interview), 

«Чарівна тварина» (A magic animal) та інші).  

Створення креативно-ігрового середовища у процесі 

формування готовності студентів до організації 

навчальної діяльності (третя умова) сприяло розвитку 

педагогічної майстерності в неформальній, ігровій 

ситуації. Задля реалізації цієї умови ми рекомендуємо 

застосовувати навчально-педагогічні ігри, у процесі 

яких студенти моделювали б фрагменти уроків з 
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іноземної мови, гуртків, консультацій, конкурсів, 

накопичуючи необхідні знання для організації 

навчальної діяльності. Вагомим елементом підготовки 

фахівця є практика в початковій школі, під час якої 

студенти виконують завдання та проводять пробні й 

залікові уроки з іноземної мови, консультації, гуртки, 

конкурси. Також цінними в цьому аспекті є дискусії, 

розв’язування педагогічних задач, самостійне вивчення 

й аналіз наукової літератури і передового педагогічного 

досвіду, які дають можливість студентам здобувати, 

аналізувати та впроваджувати в практику навчальну 

інформацію, подану в дидактичній формі [8, с.8]. 

Описані вище педагогічні умови ми реалізовували 

під час експериментального навчання студентів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (спеціальність «Початкове навчання. 

Англійська мова», експериментальна група складалася з 

148 осіб), яке підтвердило їх високу ефективність, 

доцільність застосування у підготовці фахівців. Так, 

19,8% (29) студентів експериментальної групи досягло 

високого рівня сформованості готовності до організації 

навчальної діяльності (порівняно з 6,8% (10) майбутніх 

учителів до реалізації педагогічних умов); середнього 

рівня готовності – 66,9% (99) осіб (було 49,8% (74 

особи)); низького – 13,3% (20) студентів (було 43,4% (64 

особи)). Таким чином, кожен із етапів експерименталь-

ного навчання передбачав поступове формування в 

студентів професійних знань, умінь, навичок 

майбутнього фахівця, їх підготовленості до розробки, 

організації з учнями й аналізу навчальної діяльності.  

Висновки і перспективи дослідження. Формування 

готовності студентів до організації навчальної діяльності 

буде ефективним за умов забезпечення збалансованості 

фахових, психолого-педагогічних дисциплін і дисциплін 

спеціалізації з урахуванням специфіки організації 

навчальної діяльності у початковій школі, реалізації 

комунікативно-ігрового підходу, створення креативно-

ігрового середовища у процесі інтерактивної взаємодії 

суб’єктів навчання. Зазначені умови сприяють 

поступовому формуванню знань і вмінь організації 

професійної діяльності у майбутніх учителів іноземних 

мов.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 

вивченні проблем підготовки педагогів до організації 

навчальної діяльності у дошкільних навчальних 

закладах, комунікативно орієнтованого навчання, 

специфіки організації інтегрованих уроків у початковій 

школі задля вивчення іноземної мови. 
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LANGUAGES TEACHERS FOR ORGANIZATION THE EDUCATIONAL ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL: 

THEORY AND PRACTICE 

The pedagogical conditions of forming the readiness of future foreign languages teachers for the organization of 

educational activity of junior pupils are substantiated in the article: the ensuring the balance of professional, psychological 

and pedagogical disciplines and specialization disciplines taking into account the specifics of the educational activity 

organization in primary school, the realization of the communicative-game approach, the creation of creative-game 

environment in the process of interactive cooperation of subjects of study, using active learning methods. The ways of 

realization of these conditions are concretized. The expediency of using games in the system of students' training as a method 

of forming of readiness for professional activity is analyzed. 
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Постановка проблеми. В умовах переосмислення 

світоглядних принципів і стратегії освітянської 

діяльності, вагомого значення набуває проблема 

підвищення якості освіти, оновлення її змісту. Автори 

новітніх концепцій реформування освіти в Україні 

наголошують на тому, що головним виміром якості 

освіти є розвиваюча, культуротворча домінанта, 

виховання відповідальної особистості, яка здатна до 

самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використо-

вувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання 

проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя 

країни [6;8]. 

Одним із ключових компонентів, які складають 

формулу нової української школи є «наскрізний процес 

виховання, який формує цінності» [6, c.9]. Міністр 

освіти і науки України Л. Гриневич неодноразово 

наголошувала на тому, що в сучасному світі цінності 

стануть основними, оскільки є більш стійкими, ніж 

знання, які примножуються, збільшуються. Тож людина 

змушена «вчитись впродовж життя, творити, змінювати 

професії. А що насправді найбільш стійке – це цінності… 

Для того, щоб відрізнити добро від зла, для того, щоб 

критично проаналізувати проблему, ви мусите мати 

ціннісну платформу…Бо наші з вами спільні цінності 

роблять із нас націю, роблять із нас державу, і роблять із 

нас взагалі людей» (ефір «Громадського радіо»). 

Українознавство в освіті й вихованні займає 

особливе місце, оскільки, виступаючи як інтегрований 

самостійний науково-методологічний предмет і як 

цілісна дидактико-виховна система, що теоретично 

інтерпретує ідею українськості на різних ділянках 

суспільного життя, якнайкраще сприяє формуванню 
особистісних, національних, загальнолюдський цінностей, 

є дійовим засобом «плекання української ідентичності». 

З огляду на це актуалізується проблема українознавчої 

складової змісту сучасної освіти, впровадження 

українознавства у зміст навчальних дисциплін. 

Проблеми українознавчого компонента змісту освіти, 

українознавчої методології розвитку національної школи 

були у центрі уваги багатьох наукових досліджень як 

минулого так і сучасності. Ще М. Грушевський, 

С. Єфремов, І. Стешенко, С. Русова, І. Огієнко, Я. Чепіга 

та ін., розробляючи на початку минулого століття 

концепцію національної школи в Україні, великого 

значення надавали українознавству. Видатні українські 

педагоги основні принципи побудови національної 

системи виховання й освіти «обґрунтовували 

українознавчими чинниками: здійснення освіти рідною 

мовою, врахування національних особливостей при 

розробці програм і підручників, творче використання в 

педагогічному процесі багатства національної культури, 

етнопедагогічного досвіду українців» [4, с.2]. 

Основу джерельної бази вивчення проблеми 

дослідження складають освітянські документи щодо 

стратегії змін в освіті України, сучасні підручники з 

математики для початкової школи, новітні концепції 

українознавства, праці вітчизняних науковців останніх 

десятиліть. Роль українознавства як одного з 

пріоритетних напрямків розвитку сучасної системи 

освіти, національної та політичної самосвідомості 

українського народу, формування загальнолюдських, 

особистісних цінностей розкривається у працях 
П.П. Кононенка «Українознавство: інтегративне гуманітарне 
знання про Україну...» (2001), Л.К.Токара «Українознавство 

в системі наукових і навчальних дисциплін», 

«Українознавство в розвитку національної освіти та 

виховання» (2003), Л.А. Мартинець «Роль україно-

знавства на сучасному етапі незалежної України» (2013), 

Г.Г. Філіпчука «Українознавство в гуманітарній політиці 

У статті розглядається проблема інтеграції українознавства у зміст сучасних підручників з 

математики для початкової школи. Автори наголошують на тому, що українознавство, як цілісна система 

знань про Україну і світове українство, як інтегрований самостійний науково-методологічний предмет, що 

теоретично інтерпретує ідею українськості на різних ділянках суспільного життя, посідає особливе 

місцев освіті й вихованні, оскільки є дійовим засобом «плекання української ідентичності». 

Аналіз підручників з математики (1 кл.) показав, що народні, культурні, світоглядні, наукові надбання 

українців у їх змісті практично не представлені, підручники містять надзвичайно малий відсоток 

українознавчого матеріалу. Наголошується на тому, що система завдань, побудованих на українознавчій 

основі, сприятиме активізації мислительної діяльності школярів, глибшому усвідомленнюними 

математичних явищ у контексті пізнання розгорнутої картини українського світу. 

Ключові слова: зміст освіти, українознавство, математика, навчальна діяльність, мислення, ціннісні 

орієнтації. 
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України» (2001), Т.П. Усатенко «Українознавство в 

становленні національної освіти» (2003) та ін. 

Проблема інтеграції українознавства у зміст сучасної 

початкової освіти знайшла своє відображення у працях 
С.О.Бойченко «Використання елементів народознавства у 

навчально-виховному процесі» (1996), С.В.Домбровського 

«Використання народознавства у педагогічній діяльності 
учителя початкових класів» (1996), О.В.Король «Методика 

викладання українського народознавства в школі» (1998), 

Л.В. Мафтин «Українознавство у змісті навчання сучасної 

початкової школи» (2011), «Українознавчий підхід до 

формування змісту шкільної освіти в Україні» (2013), 

«Українознавчі засади оновлення навчально-виховного 

процесу сучасної загальноосвітньої школи України» 

(2014), «Українознавство: забезпечення якості освіти у 

системі початкової школи» (2017), Р.П. Скульського, 

М.Г. Стельмаховича «Методика викладання народо-

знавства в школі» (1995), Р.П. Скульського «Як 

використовувати народознавство в школі» (2000), 

Л.П. Яресько «Українознавство як інтегративний курс» 

(2004) та ін.  

Для з’ясування сутності проблеми буде також 

корисним звернення до публікацій, у яких 

висвітлюються методичні аспекти використання 

елементів українознавства на уроках математики, 

зокрема: Н.І. Дорошенко «Народознавство і математика» 

(1995), Л.С. Іванова «Забезпечення міжпредметних 

зв’язків на уроках математики» (1993), Г.І. Коберник 

«Формування у молодших школярів інтересу до 

математики засобами народознавства» (2000), 

І.В. Шевчук «Міжпредметні зв’язки на уроках 

математики в початкових класах» (1998) та ін. Отже, 

проблема інтеграції українознавства у зміст сучасних 

підручників, методики використання математичних 

знань українського народу у процесі вивчення 

початкового курсу математики вимагає більш глибшого 

дослідження, оскільки дає цінний матеріал для вчителів 

щодо вивчення розвитку культури українського народу. 
Мета статті – проаналізувати в контексті соціокультурних 

реалій сучасної України проблему інтеграції українознав-

ства у зміст підручників з математики для 1 класу. 

Виклад основного матеріалу. Нині триває публічний 

діалог щодо стратегії змін освіти в Україні, метою якої є 

перетворення освіти на «чинник економічного зростання, 

джерело національної єдності, засіб соціального 

просування кожного громадянина». Освіта визначається 

ключовим елементом національної безпеки, а людина – 

найціннішим активом держави [6, с.5].  

Модернізація сучасної освіти, в тому числі й 

початкової, передбачає зупинення падіння якості та 

доступності освіти, орієнтування її змісту на 

компетентності, зміну структури школи, «перенавчання» 

вчителів тощо. Особливо наголошується на тому, що 

при цьому потрібно «зберегти все найкраще, що є в 

українській школі» [6, с.5]. Автори «Концептуальних 

засад реформування середньої освіти «Нова українська 

школа» зосереджують увагу на чотирьох наскрізних 

темах для базової школи: безпека і здоров’я людини, 

громадянська активність, фінансова грамотність і 

підприємливість, охорона навколишнього середовища і 

сталий розвиток. Як бачимо, одним із важливих завдань 

оновленої школи є формування у підростаючого 

покоління громадянської компетенції, оскільки змінити 

країну може активна громадянська позиція: «освічені 

українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і 

патріоти, здатні до інновацій, – ось хто поведе 

українську економіку вперед у ХХІ столітті» [6, с.8]. 

В умовах світових глобалізаційних процесів, зміни 

ціннісних пріоритетів, національної дезорієнтації 

значної частини українського суспільства стратегія 

виховної дії має вибудовуватися з основою на 

«загальнокультурну грамотність, яка передбачає 

«глибоке розуміння власної національної ідентичності 

як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до 

розмаїття культурного вираження інших» [6, с.14]. У 

процесі формуванні українського світогляду 

особистості, «плеканні її ідентичності» вагоме місце 

посідає українознавство – цілісна система знань про 

український світ, як система ціннісних орієнтацій, 

чинник мотивації активності людини, вироблення певної 

індивідуальної життєвої програми. Як зазначають 

дослідники, теорія й методологія українознавства 

виростають із практики і звернуті до неї, воно 

«покликане відповісти на запитання, які перед 

українським народом ставить життя. Тому соціальні 

функції українознавства охоплюють формування 

свідомості, освіту та виховання, внутрішню та зовнішню 

політику держави, культуру народу в найширшому її 

розумінні. Особливості процесу консолідації нації, 

утвердження національної ідентичності, побудови 

національної держави, історичного процесу вимагають у 

стислий термін забезпечення формування в українства 

якісно нових уявлень і ціннісних орієнтацій як щодо 

самих себе, так і навколишнього світу. Це можливе лише 

на основі цілісного знання, яке і творить сучасне 

українознавство» [3, с.18]. 

З огляду на зазначене вище, актуалізується проблема 

статусу українознавства, його місця у навчально-

виховному процесі сучасної школи, насичення 

українознавчим змістом усіх навчальних дисциплін. 

Принагідно зауважимо, що у науковому дискурсі поняття 

«зміст освіти» трактується як один із компонентів 

процесу навчання; зміст сучасної початкової освіти 

«включає систему знань,умінь і навичок, ціннісних 

ставлень. Його джерелом є соціальний досвід (духовна та 

матеріальна культура), особистий досвід учнів і вплив 

середовища [8, с.61]. Інтеграція українознавства у зміст 

початкового курсу математики не тільки сприяє 

інтелектуальному розвитку школяра, а й збагаченню його 

національного світогляду, вихованню всебічно розвиненої 

особистості. Проведення відповідної роботи в початковій 

школі на уроках математики вимагає доповнення змісту, 

форм і методів навчання й  виховання. Визначальними 

тут є реалізація ідеї народності і на цій основі – 

формування системи знань про культурно-історичний 

шлях розвитку українського народу і народів, які 

проживають на території України; демократизація всіх 

сторін школярів життя, відхід від регламентації в 

організації їхньої діяльності; індивідуалізація навчання, 

врахування інтелектуального розвитку, здібностей, 

інтересів та нахилів, що зумовлює варіативність змісту, 

форм і методів роботи. 
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Зміст початкової математичної освіти відображений у 

сучасних підручниках з математики. Яким постає 

український світ на їх сторінках? Чи можуть поодинокі 

елементи українознавства у повній мірі сприяти 

формуванню національного світогляду, здійснювати 

виховну функцію, репрезентувати систему українознавства у 

єдності його концентрів: Україна – етнос/нація – мова – 

природа – культура/матеріальна й духовна – держава – 

ментальність/доля – історична місія? Щоб дати відповіді 

на ці запитання, проаналізуємо зміст чинних підручників 

з математики (1 кл.) [1; 7]. 

Зміст завдань, представлений у підручнику 

М.В. Богдановича, Г.П. Лишенко (1 клас, К., 2012) 

дозволяє оволодіти системою математичних знань, 

відповідно до вимог навчальної програми, розвивати 

самостійність, пізнавальний інтерес у вивченні 

математики. Як бачимо з анотації до видання, акцент 

робиться перш за все на здобутті математичних знань, 

інтелектуальному розвитку школяра; навчальний 

матеріал майже не несе виховної, світоглядної функції. 

У підручнику практично відсутні основні концепти, 

архетипи української культури, які репрезентували б 

цілісний образ України. Ті елементи українознавства, які 

ми споглядаємо на сторінках навчальної книги, на жаль, 

є тільки окремими елементами: соняшник, кізка в 

українському однострої, сопілочка, ластівочки, крашанки 

тощо [с. 12,36,62,67]. У завданнях, ілюстраціях бачимо, на 

жаль, не цілісний український світ, а мішанину із 

елементами країнознавства, природознавства, етнографії. 

Чимало завдань містять стилістичні огріхи: вживання 

кальок з російської, наприклад, бусинка (калька з 

російської) замість намистинка (український відповідник) 

й т.п. [16,21,26,27,42,118]. 

На основі чого ми «плекатимемо українську 

ідентичність», коли у підручнику практично відсутні 

українські символи (одиничне зображення калини, 

колосків) [с. 40], пісні, колоритні персонажі українських 

народних казок, історичні відомості? Тільки один раз у 

змісті завдання використано українську народну загадку 

[с.24], не кажучи вже про прислів’я і приказки, дитячі 

пісні, потішки тощо. У довідкових вправах – жодної на 

українознавчій основі [с. 155-156]. Не краща картина і у 

підручнику Ф.М. Рівкінд, М.В. Оляницької (К., 2012). 

Тут також практично відсутня українознавча інформація, 

мало творчих завдань з опорою на усну народну 

творчість; стиль викладу занадто дедуктивний; 

обмежено представлені міжпредметні зв’язки; бракує 

відомостей з народної метрології й математики; 

активізації навчального процесу значно посприяло б 

уміле використання усної народної творчості. 

Свого часу, Блез Паскаль зауважив, що «Предмет 

математика є настільки серйозним, що корисно не 

нехтувати можливістю зробити його дещо цікавішим». 

Безперечно, українознавство у цьому аспекті має 

надзвичайні можливості. «Ніщо так не допомагає 

запам’ятати математичні дані, як знання історії їх 

винайдення», – цей вислів Г. Ващенка спонукає учителів 

до належного осмислення скарбів народної математики 

та їх творчого використання. Досвід учителів-практиків, 

наукові дослідження [2;5;9] свідчать про те, що 

школярів більше мотивують до навчання ті завдання, які 

є творчими, цікавими, які будуються не на абстрактних 

висловлюваннях, типу «із пункту А в пункт Б», а 

враховують захоплюючі факти української історії 

(наприклад, козацтво), мають українознавчу основу, 

практично зорієнтовані (народна лічба, народні прийоми 

швидкого усного рахунку, народна метрологія) й ін. 

Наприклад, замість «Скільки слонів за ширмою?» [1, 

с.28] можна запитати «Скільки козацьких чаєк/човнів на 

горизонті?»; у додаткових вправах [1, с.11] «З якої казки 

ця хатинка? Що росте перед нею? Скільки грибів; квітів? 

Що за хатинкою? Скільки дерев?...»  (хатинка Баби Яги) 

бажано було б подати такі кумулятивні українські казки, 

як «Рукавичка», «Ріпка», «Колобок», «Коза-дереза»; у 

розділі «Нумерація чисел від 1 до 10» – українські 

прислів’я та приказки: «Одна бджола меду не наносить», 

«За двома зайцями поженешся – ні одного не впіймаєш», 

«Біда, коли один в бороні, а десять в стороні», «Семеро 

одного не ждуть» і т.п. Паремії урізноманітнюють 
навчально-виховний процес, вносять елементи гри, що 

психологічно виправдано в навчанні дітей молодшого 

шкільного віку.  

Вивчення математики на основі діяльнісного 

українознавчого підходу дає змогу створити позитивний 

мікроклімат, допомогти дитині з легкістю увійти в 

цікавий світ математики, окреслити світоглядні 

пріоритети, визначити життєві принципи. Систематичне 

використання українознавчого матеріалу підвищує 

інтерес до науки, актуалізує необхідність знання різних 

математичних фактів, дає учням уявлення про 

математику як про важливу складову загальнолюдської 

культури, тим самим мотивуючи школярів до її 

вивчення. Отже, інтеграція українознавства у зміст 

початкового курсу математики сприяє не тільки 

активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого 

шкільного віку, розумовому вихованню, розвитку 
інтелектуальної особистості, а й збагаченню українознавчого 

світогляду школяра, усвідомленню себе гідним 
громадянином самодостатньої й перспективної української 

спільноти. 
Висновки. Характерною рисою нинішнього суспільного 

життя є безпрецедентний попит на освіту, яка 

визначається «ключовим елементом національної 

безпеки». Новий освітній ідеал ґрунтується на вмінні 

«розумно й виважено користуватися вже накопиченим 

суспільством знанням, здатності людини творчо його 

примножувати та доповнювати» (Міжнародна комісія з 

освіти для ХХІ ст.). У той чи інший спосіб освіта 

забезпечує одну із вагомих функцій – світоглядну. Саме 

тому в корпусі наук та навчальних дисциплін особливу 
роль відіграють світоглядні – насамперед українознавство. 

Як цілісна наукова й виховна система, українознавство 

озброює школяра тими знаннями, які дозволяють йому 

пізнати, осмислити український світ у всій його 

багатогранності. З огляду на це у змісті навчання має 
бути віддзеркалена українознавча філософія, українознавчий 

контекст як складник пізнання світу.  

Аналіз підручників з математики для сучасної 

початкової школи показав, що народні, культурні, 

світоглядні, наукові надбання українців (відповідно до 

проблематики концентрів українознавства) у змісті 

практично не представлені. Підручники для першого 
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класу, містять надзвичайно малий відсоток українознавчого 

матеріалу. Ще раз підкреслимо, що математичні задачі, 

уроки, побудовані на українознавчій основі, сприяючи 

удосконаленню математичних умінь і навичок учнів 

молодшого шкільного віку, формують певні світоглядні 

уявлення, дозволяють дитині вповні відчути себе 

органічною часткою українського світу. Тож в умовах 

розбудови нової української школи українознавча 

методологія змісту навчання має стати стратегічним 

завданням сучасної освіти. 

До перспективних напрямів досліджень у даній 

сфері вважаємо за доцільне віднести такі проблеми: 

інтеграція українознавства у зміст початкової освіти; 

підбір дидактичних завдань на українознавчій основі 

згідно концентрів українознавства; методика проведення 

уроків математики на українознавчій основі; творче 

осмислення досвіду педагогів-новаторів з використанням 

українознавчих технологій у практиці навчально-

виховної діяльності.  
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of the individual, as an effective means of activating the mental activity of the student. 
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Постановка проблеми. Аналіз досліджень останніх 

років доводить, що стан здоров’я студентської молоді у 

період навчання у вищому навчальному закладі з 

кожним роком значно погіршується: збільшується 

кількість випадків хронічних захворювань, зростає 

кількість студентів спеціальної медичної групи [1].  

Зниження фізичної працездатності і рівня здоров’я 

студентів є наслідком порушення звичного режиму дня 

й харчування, великого психологічного й навчального 

навантаження, проблем адаптації до нових умов життя і 

форм спілкування. Такі зміни викликають виснаження 

фізичних резервів організму, що приводить до розвитку 

цілої низки захворювань. Тому одним з основних 

напрямів модернізації вищої професійної освіти в 

Україні є формування у майбутнього професіонала 

культури здоров’я, як головного напрямку життя [2, с.19].  

Формування у студентів культури здоров’я вимагає 

досконалої розробки та впровадження в освітній процес 

ВНЗ нових технологій, спрямованих на підвищення у 

молоді усвідомлення цінності здоров’я та необхідності 

здорового способу життя.  

Здоров’язбережувальне спрямування освіти забезпе-

чується її адаптацією до реалій соціально-економічного 

розвитку, збереження духовності та культури 

співіснування особистості з людьми й природою. Освіта 

повинна допомогти студентам уникати негативних та 

шкідливих звичок, формувати ціннісне ставлення до 

духовного й фізичного здоров’я. 

Розробка технологій збереження здоров’я в системі 
професійної підготовки сьогодні має характер самостійного 

напряму освітніх реформ, що включають визначення 

структури, змісту, сутності, соціально-освітніх умов та 

показників сформованості рівня культури здоров’я 

студентів. Дидактичні принципи формування у студентів 

культури здоров’я орієнтовані на саморозвиток 

особистості і використовуються як інтегративна основа, 

що об’єднує різноманітні напрямки розвивальної 

парадигми освіти в Україні [3]. Тому сьогодні особливо 

актуальним постає завдання детального розкриття 

сутності й засобів впровадження технологій збереження 

здоров’я майбутніх учителів у освітньому процесі 

навчальних закладів, зокрема мистецького профілю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
розробки та впровадження в освітній процес сучасних 

ефективних засобів та технологій навчання у вищих 
навчальних закладах досліджують І. Дичківська, М. Кларін, 

Т. Клименко, О. Пєхота, Л. Подимова, О. Пометун, 

Г. Селевко, В. Сластьонін. Актуальні завдання сучасної 
мистецької освіти висвітлюються в працях І. Глінської, 

І. Зязюна, М. Кириченка, В. Кузіна, М. Лещенко, Л. Масол, 

Н. Миропольської, Б. Нєменського, О. Олексюк, О. Отич, 

Г. Падалки, О. Рудницької, Г. Тарасенко, О. Шевнюк, 

В. Шульгіної, Б. Юсова.  

Вивчення досвіду формування культури здоров’я 

студентської молоді на початку XXI століття дозволяє 

зробити висновок, що зазначена проблема достатньо 

досліджується у медичній, культурологічній та 

педагогічній науці (М.Антропов, А.Баранов, О. Дубогай, 
Т.Круцевич, Н.Матвєєва, А.Хрипкова). Однак, переважним 

чином у працях домінує медичний аспект дослідження 

проблеми над освітньо-виховним. 

Розробкою проблем впровадження в систему вищої 

професійної освіти здоров’язбережувальних технологій 

займаються А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Беспалько, 

Б. Блум, В. Бондар, Д. Брунер, Я. Бурлака, П. Гальперін, 

Г. Грейс, Дж. Керол, М. Кларин, В. Коскарллі, В. Лозова, 

В.Монахов, С.Сисоєва, Н.Тализіна, А.Фурман, Д.Хамблін, 

Н. Щуркова. Проте й досі існує потреба формування у 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва ціннісного 

ставлення до власного здоров’я, що обумовлює необхід-

ність впровадження інноваційних здоров’язбережувальних 

технологій в процес вивчення фахових дисциплін. 

Мета статті – розкрити сутність та зміст здоров’я-

збережувальних технологій, визначити методичні 

аспекти їх застосування в процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

У статті розглядається актуальність та сутність здоров’язбережувальних технологій, досліджуються засоби 

їх використання в навчально-виховному процесі вищої професійної освіти. Здоров’язбережувальні технології 
розглядаються як система напрямів діяльності освітнього закладу, спрямована на збереження й зміцнення здоров’я 

студентів, забезпечення безпечних умов їх перебування і навчання у вищому навчальному закладі. 
Формування у студентів мистецького профілю потреби у здоровому способі життя та ціннісного 

ставлення до власного здоров’я вимагає забезпечення аксіологічного, гносеологічного, здоров’язбережувального, 

емоційно-вольового, екологічного, фізкультурно-оздоровчого компоненту освітнього процесу вивчення фахових 
дисциплін.  

Ключові слова: здоров’язбережувальні технології, здоровий спосіб життя, мистецька освіта, професійна 

підготовка, фахові дисципліни, професійна освіта, майбутній вчитель образотворчого мистецтва. 
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Виклад основного матеріалу. Поняття «здоров’язбере-

жувальні технології» вчені розглядають як єдину систему 

напрямів діяльності освітнього закладу, спрямовану на 

формування, збереження та зміцнення здоров’я молоді, 

які забезпечують безпечні умови перебування і навчання 

у ньому [4]. Основним завданням здоров’язбережувальних 

технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва є забезпечення високого рівня 

інтелектуального, духовного, психічного, емоційного, 

фізичного здоров’я та формування культури здоров’я, 

що забезпечує підвищення якості навчання та рівня 

готовності до майбутньої професійної діяльності.  

Дослідження характеристики здоров’язбережувальних 

технологій дозволяє виявити їх основні компоненти, які 

сприяють формуванню культури здоров’я студентів. У 
структурі здоров’язбережувальних технологій вчені визна-

чають аксіологічний, гносеологічний, емоційно-вольовий, 

екологічний, фізкультурно-оздоровчий компоненти [5]. 

Аксіологічний компонент проявляється в розумінні 

студентами цінності власного здоров’я та бажанні вести 

здоровий спосіб життя. В умовах навчально-виховного 
процесу реалізація аксіологічного компонента відбувається 

на основі формування світогляду майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва, його особистісних переконань, 

установок на збереження власного здоров’я як 

невід’ємної частини життєвих цінностей. Так, у процесі 

вивчення рисунку, студенти здобувають необхідні 

знання про красу людського тіла, його пропорційність та 

естетичні властивості, що викликає бажання і 
необхідність здійснення самостійних спроб удосконалювати 

себе, своє тіло, психіку, емоції, орієнтує особистість 

майбутнього вчителя-художника на дбайливе ставлення 

до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Здоров’язбережувальний компонент, який включає 
формування гігієнічних навичок, необхідних для нормального 

функціонування молодого організму, реалізується 

практично на кожному занятті з професійно орієнтованих 

дисциплін. Заняття з рисунку, живопису, декоративно-

прикладного мистецтва, робота з різними художніми 

матеріалами (фарби, папір, тканина, глина, клей, 

розчинники…) й техніками (малярство, розпис, ліплення, 

вирізування, наклеювання, ткання…) вимагають раціонально 

організованого навчального режиму та відповідних 

гігієнічних умов робочого місця (природне та штучне 

освітлення, повітряно-тепловий режим, використання 

спеціальних меблів та приладів, як от мольбертів тощо). 

Особливо важливим для майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва, як носія естетичної культури, 

вважаємо використання емоційно-вольового компоненту, 

за допомогою якого створюються умови для відчуття 

позитивних емоцій. До емоційно-вольового компоненту 

належать прояви психологічних механізмів, необхідних 

для збереження здоров’я, які в повній мірі виникають у 

процесі художньої творчості, емоційного сприймання 

художніх творів. Вивчення на заняттях творів народного 

малярства, видатних полотен відомих художників, видів 

і стилів, сучасних та традиційних технік образотворчого 

й декоративного мистецтва викликає позитивний 

емоційний стан творчого самовираження студентів, який 

сприяє підвищенню рівня загальнокультурної підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

Використання сучасних засобів навчання на заняттях 

з рисунку і живопису під час малювання з натури 

уможливлює, наприклад, досконале наукове вивчення та 

пояснення можливостей фізичного впливу на живі 

організми таких елементів «мови» мистецтва, як колір 

(кожний колір на глибинному психофізіологічному рівні 

співзвучний певному емоційному стану), лінія, форма, 

світло, контраст тощо. Застосування на практичних 

заняттях елементів таких напрямів медицини як арт-

терапія, мільйотерапія (лікування гармонійним 

довкіллям) сприяє розумінню студентами взаємовпливу 

засобів мистецтва і емоційного стану людини. Так, на 

заняттях з художнього-конструювання, пропонується 

практичне завдання спроектувати лікувальний заклад, 

що потребує не тільки знань з ландшафтного та 

інтер’єрного дизайну, а й відчуття емоційного впливу 

кольору, форми, стилю, фактури, тощо.  

Екологічний компонент здоров’язбережувальних 

технологій вивчення мистецьких дисциплін забезпечує 

формування у студентів умінь та навичок адаптації до 

екологічних факторів у процесі виконання пленерних 

композицій на основі перспективних зображень 
композиційно-просторових зв’язків елементів архітектурних 

ансамблів та натурних зарисовок об’єктів. Метою 

роботи на пленері є розвиток у студентів професійного 

сприйняття природного оточення, розширення та 

поглиблення знань, одержаних у процесі вивчення 

історії пейзажного жанру та архітектури, опанування 

пластичної мови природних форм та знайомство з 

основними архітектурними стилями засобами рисунку. 

Під час виконання пленерних завдань студенти 

вивчають композиційно-художні особливості об’єктів, 

принципи організації зовнішнього та навколишнього 

простору, ритм і масштаб об’єктів, закономірності 

перспективної побудови зображення пейзажу; вчаться 

обирати найбільш виразні і цікаві ракурси, передавати 

стильові особливості зображуваного об’єкту; засвоюють 

творчі професійні методи моделювання зображення, 

опановують образотворчі прийоми зображення простору; 

виконують короткочасні лаконічні рисунки, зарисовки, 

начерки узагальнюючого характеру; засвоюють графічні 

навички і можливості різних технік і матеріалів рисунку. 

Основною задачею для студентів на пленері стає 

зображення об’єктів (споруд, природних форм, елементів 

ландшафту) на площині з урахуванням основних законів 

побудови рисунку. Важливим у виконанні таких завдань є 

визначення пропорційного співвідношення окремих 

частин, вміння передати в рисунку особливостей 

освітлення та тонове рішення етюду. 

Разом з цим, робота на пленері, малювання етюдів з 

натури вимагає вміння гуманно вести себе на природі, 

відчувати й сприймати красу природних форм і явищ, 

бережливо відноситися до всього живого, дотримуватися 

порядку і чистоти в навколишньому середовищі та 

навчальному закладі.  

Метою фізкультурно-оздоровчого компоненту, в 

основі якого закладено володіння засобами рухової 
активності, є формування важливих особистісних якостей, 
що сприятимуть підвищенню працездатності, кращому 

самопочуттю, позитивним емоціям студентської молоді. 
Процес формування здорового способу життя починається 
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з ознайомлення, отримання загальних здоров’язбере-
жувальних знань й формування початкових умінь і звичок 

до активного рухового режиму. Такий підхід забезпечить 

формування у студентів навичок та переконань у 
необхідності ведення здорового способу життя, появу 

життєвого досвіду здоров’язбереження.  
На думку вчених, будь-яка освітня здоров’язбере-

жувальна технологія є сукупністю принципів, прийомів, 

методів педагогічної роботи, які доповнюють традиційні 
технології навчання, виховання, розвитку завданнями з 

питань збереження здоров’я [6, с.70]. Тому здоров’я-

збережувальні технології об’єднують в собі всі напрями 
діяльності вищого навчального закладу щодо формування 

здорової особистості майбутнього вчителя з високим 
рівнем культури здоров’я.  

З огляду на те, що метою сучасної вищої освіти є 

всебічний розвиток особистості з урахуванням її 
індивідуальних особливостей, здоров’язбережувальні 

технології виступають єдиною системою змістових та 

організаційних компонентів, спрямованих на збереження та 
зміцнення здоров’я майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва. Виокремлення змістових характеристик 
здоров’язбережувальних технологій у підготовці 

майбутнього вчителя-художника дозволяє сформувати 

розуміння їх сутності та направленості, здійснювати 
комплексне застосування кожного з перелічених 

компонентів у навчально-виховному процесі вищої школи.  
Висновки. В умовах погіршення соціально-економічних 

умов життя та екологічної ситуації формування здорового 

способу життя у студентів мистецького профілю 
залишається невідкладною проблемою професійної 

педагогічної освіти. Актуальним залишається пошук 

ефективних засобів впровадження в навчально-виховний 
процес педагогічних умов формування здорового способу 

життя майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
Подальших досліджень потребує розробка оздоровчих 

систем, моделей, програм, які спрямовані на формування у 

студентів вищих навчальних закладів ціннісного ставлення 
до здорового способу життя та потреби використання 

сучасних оздоровчих технологій у повсякденному житті.  
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The article considers the actuality and essence of health-saving technologies, investigates the means of their use in the 

educational process of higher professional education. Healthcare-saving technologies are considered as a system of directions 

for the activity of an educational institution, aimed at preserving and strengthening the health of students, ensuring safe 
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Постановка проблеми. Сучасний освітній простір 

виступає як одним з важливих чинників соціалізації і 

соціокультурної інтеграції людини, ефективним засобом 

розвитку соціального капіталу особистості, підвищити 

рівень її соціально-економічної мобільності.  В умовах 

сьогодення саме освіта, і особливо вища освіта все 

більшою мірою позиціонується молоддю як ресурс для 

соціальної мобільності і освоєння нових соціальних 

ролей. Процес і результат освіти повинен бути 

націлений на відповідність потребам споживачів, 

досягненням науки, на формування здатності відповідати 

новим викликам суспільства, що трансформується. 

Освітні стратегічні завдання та вимоги до рівня 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів вимагають 

визнання особистістю лідируючої ролі розвитку 

інтелектуального ресурсу протягом усього життя, 

необхідність саморозвитку й самовдосконалення в 

особистісній та професійній сфері. Зазначені питання 

висвітлено в Законах України «Про освіту», «Державній 

національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), 

відображено в основних принципах розвитку вищої 

освіти України у контексті Болонського процесу. 

Формування єдиного європейського освітнього простору 

вимагає від сучасної системи освіти зорієнтованості на 

розвиток особистості, здатної працювати в змінених 

економічних умовах.   

Сучасний етап розвитку соціально-економічного стану 

країни актуалізує потребу формування активної, 

професійно компетентної особистості, якій притаманні 

розвинені, мислительні, загальнопізнавальні здібності, що 

стимулюють до співпраці, готовності взяти на себе 

відповідальність. У зв’язку з цим, пріоритетними 

завданнями загальної середньої освіти є створення 

сприятливих умов для повноцінного розвитку особистості, 

творчої самореалізації, потреби в оволодінні професією, 

формуванні свідомого ставлення до праці, умінні діяти 

компетентно і технологічно в умовах ринкової економіки. 

Одним із важливих напрямів освіти в Україні є підвищення 

якості економічної освіти школярів, оновлення форм та 

методів організації навчально-виховного процесу, 

використання інноваційних технологій з урахуванням 

інтеграційних процесів європейського освітнього простору. 

З позицій економічного розвитку освіта є джерелом 

розвитку нових можливостей і ресурсів розвитку. 

Упродовж усього історичного часу освіта і наука суттєво 

змінювали якість людського життя на шляху до 

досягнення гармонії природної, суспільної і духовної 

людської сутності. Знання та інформація дозволяють 

досягти визначених цілей, мінімально витрачаючи 

ресурси, переконати людей в їх особистій зацікавленості 

в цих цілях. За деякими підрахунками, на сьогодні в світі 

приблизно 70 % приросту валового внутрішнього 

продукту припадає на застосування нових знань, що 

втілюються в інноваційних технологіях виробництва і 

управління. Знання постають вирішальним чинником 

суспільного розвитку [1, с.24].  
Метою статті є характеристика особистісної мобільності 

та її формування в освітньому середовищі школярів. 

Узагальнення наукової думки до компетентнісного 

підходу через ключові та предметні компетентності.   

Виклад основного матеріалу. До того, як досягнути 

професійного успіху і суспільної значущості, людина 

повинна мати певні особистісні якості, такі, як 

гнучкість, готовність до змін, здатність до засвоєння 

нових умов – одним словом, потрібно мати мобільність. 

У зв’язку з цим, завданням вищих навчальних закладів є 

формування соціальної мобільності як специфічного 

фактора конкурентоспроможної особистості, який 

допомагає фахівцю адаптуватися у нестабільних 

ринкових умовах професійної діяльності. Це, в свою 

чергу, ініціює появу нових освітніх вимог. 

Засади концепції соціальної мобільності були 

закладені ще К. Марксом, М. Вебером, Т. Парсонсом, тоді 

як засновником її вважається Питирим Олександрович 

Сорокін, що вперше в 1927 році ввів у науковий обіг 

поняття «соціальна мобільність» та виділив її види. 

Надалі проблеми соціальної мобільності досліджували 

Т.І.Заславська, С.М.Ліпсет, М.П.Лукашевич, О.І.Шкаратан, 

В.О. Ядов. Вплив освіти на соціальну мобільність 

населення став предметом дослідження в працях 

Н.В. Коваліско, М.Н. Руткевича, О.Ф. Філіппова, 

В.Н. Шубкіна. Разом з тим, дослідження проблем 

соціальної мобільності здійснюються переважно в 

контексті соціології, тоді як не менш важливим виступає 

В науковій статті схарактеризовано особливості впливу освіти на процеси формування соціальної 

мобільності. Вказано види соціальної мобільності, а також головні фактори, які впливають на зазначені 

процеси. Проаналізовано загальні закономірності горизонтальної та вертикальні мобільності. Зазначено суть 

компетентнісного підхіду сучасними педагогами-науковцями як спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. При цьому зазначено 

критерії навчальної активності школярів. 

Ключові слова: особистісна мобільність, освіта, навчальна активність школяра, компетентнісний підхід, 

ключові компетентності. 
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аналіз вказаних процесів в межах економічної науки: їх 

економічної сутності, механізмів, наслідків. Особливої 

актуальності набуває дослідження ролі окремих 

факторів, у тому числі і такого важливого як освіта. 

За визначенням відомого соціолога П.О. Сорокіна 

соціальна мобільність – це переміщення індивідів 

всередині соціального простору, …будь-який перехід 

індивіда або соціального об'єкта (цінності), тобто всього 

того, що створено або модифіковане людською 

діяльністю, з однієї соціальної позиції до іншої [5, с.374].  

Розрізняють два основні типи соціальної мобільності: 

горизонтальна й вертикальна. Залежно від напрямку 

вертикального переміщення розрізняють два види 

вертикальної мобільності: висхідна й спадна (тобто 

соціальний підйом або соціальний спуск). Загальні 

закономірності вертикальної соціальної мобільності в 

цілому такі [5, с.376]:  

– ніколи не існувало суспільства, соціальні прошарки 
якого були б абсолютно закриті або в яких була б 

відсутня вертикальна мобільність у трьох її основних 

аспектах – політичному, економічному і професійному;  

– ніколи не існувало суспільства, в якому 

вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно 

вільною, а перехід з одного соціального прошарку в 

інший здійснювався би без усякого спротиву. Це 

означає, що усередині організованого (стратифікованого) 

суспільства функціонує своєрідне «сито», «яке просіює» 

індивідів і дозволяє деяким із них підніматися наверх, 

залишаючи інших на нижніх щаблях, і навпаки;  

– вертикальна соціальна мобільність змінюється від 
суспільства до суспільства й від одного історичного 

періоду до іншого, тобто має коливальний характер. В 

історії етнокультурних спільнот виділяють ритми 

порівняно рухливих і нерухомих періодів. Демократичні 

суспільства найчастіше рухливіші за автократичні, 

проте, це правило має винятки.  

Також, соціальна мобільність буває двох видів: 

мобільність як добровільне переміщення в рамках 
соціальної ієрархії, і мобільність, зв’язана зі структурними 

змінами, наприклад з індустріалізацією й демографічними 

факторами. Причому, що висхідна мобільність більшою 

мірою пов’язана з добровільним переміщенням, «…у 

той час як протилежний напрямок рідко є результатом 
вільного вибору, а майже завжди визначається неприємною 

необхідністю», відзначає П.О. Сорокін [5, с.376].  

Одним з провідних факторів розвитку освіти у наш 

час стала рефлексія таких цілей як гармонічний розвиток 

особистості та творчих здібностей людини, 

вдосконалення вітчизняної освіти, інтеграція у світовий 

освітній простір, обмін знаннями, методиками і 

методами різних шкіл, напрямків, формування єдиних 

поглядів на світ, його збереження і перевлаштування. 

Саме тому фактором соціальної мобільності, особливо в 

сучасному суспільстві, виступає освіта.  

Важливо зауважити, що соціальне замовлення 

загальноосвітньої школи з питань якісної підготовки 

учнівської молоді на сучасному етапі розвитку освіти 

значно актуалізується. Воно визначається реаліями 

сьогодення, що потребують виховання громадянина 

нового типу – людини самоорганізованої, мобільної, 

здатної до організації діяльності, самостійного 

визначення мети діяльності й завдань для її реалізації 

приймати рішення у нестандартних умовах, відповідати 

за доручену справу, моделювати стандарти поведінки в 

різних ситуаціях, а також володіти нормами толерантної 

поведінки, моделями самовиховання. 

Системний підхід до розробки означеної проблеми 

формування мобільності особистості передбачає аналіз 

основних ідей, концептуальних положень, що є 

методологічною основою характеристики «уміння», 

«загальнонавчальні уміння». 

Теоретико-педагогічними засадами обґрунтування 

змісту означеного поняття є праці Л.В. Виготського, 

Т.Я. Гальперина, С.У. Гончаренка, Я.А. Коменського, 

О.Я. Савченко, В.О. Сухомлинського, С.Ф. Русової та 

інших учених. Важливими в працях є наукові положення 

щодо врахування творчих інтересів учнів; навчання 

через діяльність; уміння переборювати труднощі; вільну 

творчу працю і співробітництво; відповідальність, 

стимулювання розвитку і саморозвитку учнів; 
використання знань у практичній діяльності, самоорганізації; 

спрямування діяльності інших тощо. 

Слушними для сучасної школи є думки 

Я.А. Коменського щодо організації пізнавальної 

діяльності учнів. Видатний дидакт звертав увагу на те, 

щоб педагоги застосовували такі способи навчання, які б 

допомагали школярам розуміти природу речей 

навколишнього світу, використовуючи своє особистісне 

бачення, уміння самостійно орієнтуватись, організовува-

тись [7, с.68]. 

Це зумовлене особливістю розумової діяльності 

школяра. Нова інформація не може сама собою 

відкладатися у пам’яті учня у тій формі, в якій 

надається, вона повинна приєднуватися до вже набутих 

учнями знань. А це можливо, коли учень сам 

включається в активну пізнавальну діяльність, 

опановуючи нову інформацію, володіє загальнонавчаль-

ними уміннями. У цьому контексті важливим є 

формування в учнів умінь та навичок самостійної праці.  

Класик вітчизняної педагогіки В.О. Сухомлинський 

вважав, що кожний учень за роки навчання в школі має 

обов’язково оволодіти такими загальнонавчальними 

вміннями: спостерігати явища навколишнього світу, 

думати, зіставляти, порівнювати, протиставляти, 

знаходити незрозуміле, дивуватися; висловлювати 

міркування про те, що він бачить, спостерігає, робить, 

думає; знаходити в літературі матеріал, що цікавить. Він 

підкреслював, що мета уроку визначається роллю знань 

у подальшому житті учня та їх практичним 

використанням. Особливу увагу В.О. Сухомлинський 

приділяв взаємозв’язку теоретичних знань, досвіду, 

творчої діяльності, способів застосування. «Треба 

насамперед змінити погляд на суть понять знання, знати. 

Знати – це значить уміти застосовувати знання. Про 

знання можна говорити лише тоді, коли вони стають 

чинником духовного життя, захоплюють думку, 

пробуджують інтерес. Активність, життєвість знань – це 

вирішальна умова того, щоб вони повсякчас 

розвивалися, поглиблювались» [6, с.46]. 

Важливі аспекти діяльнісного підходу до організації 

пізнавальної діяльності розроблялися у працях педагогів 

та психологів протягом 80–90 років ХХ століття 



   
175  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В.І. Бондаря, 
Л.С.Виготського, В.В.Давидова, А.М.Леонтьєва, І.Я.Лернера, 

В.О. Онищука, П.І. Підкасистого, С.Л. Рубінштейна, 

О.Я. Савченко, М.М. Скаткіна, Г.І. Щукіної та інших 

вчених. У працях обгрунтовується положення про те, що 

у процесі навчання в школярів не тільки формуються 

певні знання, уміння, а й розвиваються здібності, 

відбувається становлення особистості, готовність до 

розв’язання практично значущих завдань.  

У дослідженнях важливим є проблема оптимізації 

навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної 

діяльності учнів, розкриття структури навчального 

процесу, особливостей організації самостійної 

пізнавальної діяльності школярів, дослідження впливу 

навчання на формування життєво важливих 

особистісних якостей, сутності понять навчання та 

учіння, впливу самоорганізації, самоконтролю на 

успішність учнів, а також активну творчу діяльність та 

зацікавлене спілкування в формуванні певних умінь.  

Так, академік НАПН України О.Я. Савченко зазначає: 

«Щоб успішно просуватися по всіх етапах навчальної 

діяльності, учні у співробітництві з учителем мають 

оволодіти повним діапазоном загальнонавчальних умінь 

і навичок. У навчальних програмах визначено зміст 

роботи школи з проблем формування загальнонавчальних 

умінь і навичок: організаційних, загальномовленнєвих, 

загальнопізнавальних і контрольно-оцінних. Вони 

формуються протягом усього періоду навчання у школі і 

мають міжпредметний характер» [4, с.170]. Вона звертає 

увагу на те, що деякі вчителі обмежують проблему 

формування організованості учнів тим, що починають 

урок так званим оргмоментом – перевіркою готовності 

класу до роботи, часто вдаються до зауважень щодо 

порядку на парті. Це – спрощений і неефективний 

підхід. Організованість у навчанні не можна зводити 

лише до зовнішніх виявів. Науковець передбачає 

сукупність умінь, взаємодія яких забезпечує швидке 

включення школярів у навчання, їх здатність діяти 

цілеспрямовано, орієнтуватися в часі, заздалегідь 

обдумувати послідовність і способи виконання завдання.  

Найбільш відомі у педагогічній науці такі класифікації 

загальнонавчальних умінь: навчально-організаційні, 

навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні 

(Ю.К. Бабанський); навчально-організаційні, загально-

мовленнєві, загальнопізнавальні, контрольно-оцінювальні 

(О.Я. Савченко); навчально-організаційні, навчально-

інформаційні, навчально-інтелектуальні, навчально-

комунікативні (Н.А. Лошкарьова).  
Особливої актуальності набуває поняття «компетентності» 

учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки 

саме компетентності, на думку учених (Н.М. Бібік, 

О.І.Локшина, О.В.Овчарук, Л.І.Паращенко, О.І.Пометун, 

О.Я. Савченко, С.Е. Трубачевої) є тими індикаторами, 

що дозволяють визначити готовність учня-випускника 

до життя, його подальшого особистісного розвитку, до 

активної участі в житті суспільства [2].  

Суть поняття «компетентнісний підхід» сучасними 

педагогами-науковцями визначається як спрямованість 

освітнього процесу на формування та розвиток ключових 

(базових, основних) і предметних компетентностей 

особистості. Результатом такого процесу буде формування 

загальної компетентності людини, що є сукупністю 
ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою 

особистості. Така характеристика має сформуватися в 

процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, 

досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 

Науковці розглядають компетентність як спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, що їх набувають у процесі 

навчання і дозволяють людині визначати, тобто 

ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту 

(ситуації) проблеми, характерні для певної сфери 

діяльності [2]. 

Так, російські педагоги В.А.Кальней, В.В.Краєвський, 

А.В. Хуторськой С.Е. Шишов розрізняють терміни 

«компетентність» і «компетенція», пояснюючи, що 

«компетенція» в перекладі з латинського «cotpetentia» 

означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, 

пізнала їх і має досвід. Компетентність у визначеній 

галузі – це поєднання відповідних знань і здібностей, що 

дозволяють обґрунтовано судити про цю сферу і діяти в 

ній [2, с.20].  

С.Е. Шишов та В.А. Кальней вважають, що 

компетентність – це уміння діяти на основі набутих 

знань професійного вибору, і виділяють такі у структурі 

ключових компетентностей: 

– компетентність у сфері самостійної пізнавальної 
діяльності, що ґрунтується на способах здобування знань 

з різних джерел інформації, зокрема, й пізнавальних; 
– компетентність у сфері соціально-трудової діяльності 

(зокрема, й уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, 

оцінювати власні можливості та інші) [2, с.39-40]. 

Принципово важливим є те, що ключові 

компетентності багатофункціональні і передбачають 

інтелектуальний розвиток особистості. Вони, на думку 

вчених, є об’єктивною категорією, що фіксує суспільно 

визначений комплекс певного рівня знань, умінь, 

навичок, ставлень тощо, які можна застосовувати в 

різних сферах діяльності людини. Ключова 

компетентність може бути визначена як здатність 

людини здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, 

ефективно розв’язуючи відповідні проблеми. Кожна з 

таких компетентностей передбачає засвоєння учнем не 

окремих непов’язаних один з одним елементів знань і 

вмінь, а володіння комплексною процедурою, в якій для 

кожного виділеного напряму її набуття є відповідна 

сукупність освітніх компонентів, що мають особистісно-

діяльнісний характер. 

Для виявлення рівня сформованості активності 

особистості необхідно встановити критерії, за якими 

оцінюватимуть її навчальну активність. Встановлюючи 

критерії навчальної активності, необхідно встановити: 

чому і заради чого діє той, хто навчається, що саме він 

чинить, якими засобами користується і за яких умов. 

Критерії мають відображати ставлення особистості до 

об’єкта пізнання, водночас показники пізнавальної 

активності мають бути об’єктивними. До критеріїв 

навчальної активності можна віднести: 

– ініціативність, енергійність, інтенсивність діяльності, 
позитивне ставлення до діяльності (інтерес, 

допитливість, сумлінність); 
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– самодіяльність, саморегуляцію, усвідомлення 

діяльності, волю особистості (наполегливість, завзяття в 

досягненні мети); 

– цілеспрямованість, творчість. 
Навчальну активність різних рівнів відображають 

також види навчальної активності, виокремленні 

В.І. Лозовою: 

– потенційна: допитливість, короткочасний інтерес, 
бажання пізнати нове присутнє, але воно не реалізується 

(учні записуються до гуртків, але не беруть в них участі; 

записують назви книжок, але не читають їх). 

– реалізована, яка поділяється на: 
а) виконавську активність особистості, що виявляється 

в репродуктивній діяльності. Учень позитивно ставиться 

до тих завдань, які йому пропонують виконати, хоч це 

іноді вимагає подолання лінощів, небажання.  

б) реконструктивну активність, яка передбачає не 

лише копіювання виконання того, що запропоновано, а й 

вибір засобів діяльності, використання відомих знань, 

прийомів дій і в інших ситуаціях; 

в) творчу активність, показником якої є ініціатива, 
самостійність у визначенні мети, завдань, засобів пізнання, 

інтерес, характер діяльності (новизна, своєрідність, 

ламання традицій тощо), оптимальність діяльності 
(скорочення кількості дій, операцій, витрати часу, сил) [3]. 

Щодо ключових компетентностей, відповідно до 

освітніх традицій і соціокультурного контексту 

сучасного українського суспільства очевидно, що 

найприйнятнішим для нас є принцип їх підбору 

відповідно до сфер суспільного життя, в яких 

особистість реалізовує себе у процесі власної діяльності. 

У науковій літературі триває обговорення переліку 

компетентностей, їхньої структури, а також шляхів їх 

набуття учнями у різновидах діяльності. Такий підхід 

має бути базовим, мінімально необхідним з погляду 

досягнення успішної самоактуалізації особистості у 

певній сфері суспільного життя.  

За результатами діяльності робочої групи науковців з 

питань запровадження компетентнісного підходу, 

створеної в рамках проекту «Освітня політика та освіта 

«Рівний-рівному» [2], розроблені концептуальні 

положення щодо компетентнісного підходу в системі 

освіти, що пов’язані з особистісно орієнтованими і 

діяльнісними підходами до навчання, оскільки 

стосуються певного комплексу дій особистості учня. 

Проект потребує трансформації змісту освіти, 

перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно для 

всіх учнів, на суб’єктивні надбання одного учня, які 

можна визначити. 

Зміст загальної середньої освіти передбачає 

поглиблення в учнів знань про закономірності 

технологічної та побутової діяльності, спираючись на 

знання з основ наук на рівні загальновиробничих 

закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, 

що відповідає індивідуальним можливостям учня; 

формування в учнів здатності мобілізувати свої 

потенційні творчі можливості в різних видах діяльності; 

ознайомлення та залучення учнів до різних видів 

діяльності, формування необхідних для цього знань і 

вмінь; виховання активної життєвої позиції, професійної 

адаптивності, готовності до безперервної професійної 

освіти і конкурентоспроможності на ринку праці, 

потреби ініціативно долучатися до системи нових 

економічних відносин, підприємницької діяльності.   

Висновки. Змістове наповнення освітніх галузей 

загальної середньої освіти сприяє формуванню в учнів 

умінь, важливих для підготовки до подальшої 

професійної діяльності, зокрема: відповідальності, 

культури праці; реально оцінювати свої можливості для 

вибору посильних творчих завдань; планувати та 

організовувати свою діяльність тощо.  

Ознаками таких умінь є: поліфункціональність, що 

дає змогу вирішувати проблеми в різних сферах 

суспільного життя; багатовимірність, так як охоплюють 

знання, розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та 

практичні вміння, творчі відкриття, технології, емоційне 

та рефлексивне ставлення до аналізу діяльності; широка 

сфера розвитку особистості, логічного, творчого та 

критичного мислення, самопізнання, самооцінки, 

самовираження. Це потребує усвідомлення школярами 

специфіки навчального процесу, а також його кінцевого 

результату – уміння використовувати знання у практичній 

діяльності. 

У контексті нашого дослідження зроблена спроба 

теоретичного обґрунтування суті базових понять 

формування особистісної мобільності, що передбачає 

здатність використовувати набуті знання у практичній 
діяльності; при цьому є комплексним багатофункціональним 

індивідуальним утворенням, що інтегрує особистісні та 

професійно спрямовані якості випускників і визначає 

готовність до їх реалізації у майбутній професійно 

зорієнтованій діяльності. 
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FORMATION OF STUDENT'S PERSONAL MOBILITY ON THE PRINCIPLES  

OF THE COMPETENCE APPROACH 

The scientific article describes the peculiarities of the influence of education on the processes of formation of social 

mobility. Specified types of social mobility, as well as the main factors that affect these processes. The general laws of 

horizontal and vertical mobility are analyzed. Marked the essence of the competent approach by modern educators-scientists 

as the focus of the educational process on the formation and development of key and substantive competencies of the 

individual. In this case, the criteria for the student's educational activity are indicated. 
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Постановка проблеми. Держава, визначаючи освіту 

за пріоритет, має забезпечити єдину державну політику 

в галузі освіти та гарантувати кожному громадянину 

належний рівень освітніх послуг. Основною 

характеристикою освітньої діяльності вищих навчальних 

закладах є якість вищої освіти, а забезпечення її якості в 

свою чергу мало б стати пріоритетом освітньої політики. 

Стан і якість вищої освіти на сучасному етапі 

визначається як стратегічні показники розвитку країни, а 

ринок праці потребує нових умов для ефективного 

функціонування та накопичення людського та 

інноваційного потенціалу країни, що спонукає до 

інноваційного руху розвитку галузі вищої освіти. Це 

актуалізує подальший пошук шляхів розвитку 

вітчизняної системи вищої освіти на ґрунті 

європейських стандартів освіти і забезпечення її 

конкурентоспроможності та якості. Саме ці зміни несуть 

людині свободу, умови для самореалізації та 

самовдосконалення, матеріальні блага, задоволення 

зростаючих потреб, соціальний захист тощо.  

Придбання нових знань і навичок, практично корисних і 

застосовуваних у роботі в епоху інформаційного 

суспільства, значно розширює можливості самореалізації 

і сприяє кар'єрному росту та є невід'ємною частиною 

сучасної культури, економіки, політики, освіти, науки. 

Слід зазначити, що усне і письмове спілкування 

англійською мовою стало реальністю і необхідністю: ми 

часто стикаємося з TV-мовленням, простими інструкціями з 

використання англійською мовою, а також спілкуванням 

з іноземцями, як у житті, так і по Інтернету. Майбутній 

фахівець повинен активно співпрацювати із зарубіжними 

партнерами, представниками різних культур і рівнів 

професійної компетентності; мати уявлення про новітні 

наукові досягнення в своїй виробничій сфері, 

використовуючи іншомовні джерела інформації [3]. 

Одним із головних завдань професійного спілкування 

є формування високого рівня культури професійного 

спілкування. Це не лише філологічна та методична, а й 

соціальна проблема: вона так чи інакше пов’язана з 

різноманітними видами комунікації. Одним із головних 

завдань є формування високого рівня культури 

професійного спілкування. Це методична та й соціальна 

проблема, яка так чи інакше пов’язана з різноманітними 

видами комунікації. Однією з особливостей духовно 

багатої та розвиненої особистості, необхідної для 

нормальної професійної діяльності, є культура 

спілкування. А професійне мовлення є необхідним для 

фахівців різних спеціальностей, які мають стати носіями 

культури спілкування у своїй практичній діяльності.  

Розуміння важливості комунікативної взаємодії 

супроводжується запровадженням в вищих навчальних 

закладах спеціальних тренінгів тощо. Проте, як свідчать 

результати проведених нами опитувань, студенти 

відчувають труднощі у спілкуванні вже під час 

виробничих практик, вони не завжди можуть чітко 

висловлювати і відстоювати свою думку, уникати 

конфліктних ситуацій із колегами чи працівниками, 

долати психологічні бар’єри міжособистісної взаємодії. 

Також недостатнім рівнем сформованості комунікативних 

умінь випускників навчальних закладів суттєво впливає 

на загальний рівень їх підготовки до виконання 

професійних функцій, необхідністю удосконалення 

навчально-виховного процесу у контексті його 

практичної спрямованості, потребою підвищення рівня 

загальної культури студентів загалом і комунікативної. 

Тому метою даної статті є сутність поняття культура 

професійного спілкування в процесі професійного 

навчання, спрямованого на підсилення комунікативного 

компонента освітнього процесу. Для потреб суспільства, 

професійне спілкування виконує цілу низку функцій, 

життєво важливих як для суспільства, так і для 

виробничої сфери. Найважливіший засіб спілкування у 

професійній діяльності і забезпечення інформаційних 

процесів у виробництві слід розглядати і сукупність 
текстів, як наслідок діяльності комунікантів, здійснюваною 

шляхом обміну писемною продукцією. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема формування культури професійного 

спілкування в сучасних психолого-педагогічних 

дослідженнях розглядається в тісному взаємозв’язку з 

Стаття характеризує сутність поняття культури професійного спілкування в процесі професійного 

навчання, спрямованого на підсилення комунікативного компонента освітнього процессу. Наведені блоки 

моделі формування культури професійного спілкування та система принципів, які лежать в основі 

формування культури професійного спілкування, що забезпечують ефективність формування складових 

культури іншомовного професійного спілкування у навчальному процесі в вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: культура професійного спілкування, професійне навчання, блоки моделі формування 
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питанням їх професійної підготовки [11]. Теоретичні 

засади процесів формування культури спілкування та 

комунікативних умінь висвітлені у працях Н. Бабича, 

В. Біблера, А. Бодальова, В. Борщовецької, О. Крегера, 

Дж.Тьюсона, Д.Ягера та інші. У низці праць А.Абрамової, 

Й. Гентце, Г. Друмм, Т. Каткової, Г. Терещука, В. Ковтуна, 

Е. Короткова, Л. Савчука, Ф. Тейлора, Ф. Хміля; 

професійне іншомовне спілкування – Т. Алексєєва, 

В. Артемов, Н. Басова, Н. Драб, І. Козубовська та ін., 

формування комунікативної компетенції випускників 

вищих навчальних закладів – Г. Віддоусон, Л. Личко, 

Е. Лузік, В. Малахов, А. Мудрик, А. Мюллер, Д. Нунан, 

Ю. Семенчук, Р. Скарселла. 

Для її успішного формування необхідно врахувати 

національні культурні цінності тієї держави, мовою яких 

здійснюється спілкування; а ділове спілкування 

орієнтувати на досягнення кінцевих результатів, що 

можливо за умови високого рівня сформованості 

навчальних і професійних компетентностей. Поза увагою 

вчених залишилися питання наскрізного характеру 

формування культури ділового спілкування, що 

передбачає інтеграцію зусиль викладачів усіх навчальних 

дисциплін у напрямку формування здатності студентів до 

взаємодії, розвиток комунікативних умінь, використання 

інноваційних технологій та новітніх засобів комунікації.  

Виклад основного матеріалу. Спілкування являє 

собою обмін інформацією, яке є своєрідною формою 

зв’язку людей у процесі пізнавально-трудової діяльності. 

Засоби передачі інформації поділяються на вербальні 

(словесні) та невербальні (жести, міміка, погляд, поза, 

рухи тощо). Обов’язковим учасником спілкування є 

реальний або уявний слухач. Результатом процесу 

говоріння є текст. Мистецтво спілкування – це органічне 

поєднання добра і крами у комунікативній взаємодії, це 

мінімум слів і максимум інформації. Культура 

спілкування у вузькому розумінні – це сума набутих 

людиною знань, умінь та навичок спілкуватися, які 

створені, прийняті та реалізуються в конкретному 

суспільстві на певному етапі його розвитку / Професійне 

спілкування у вищому його прояві – це дотримання 

мовленнєвого етикету [7]. На думку [2, c.23] мета 

викладання іноземної мови професійного спілкування – 

формування спеціальної міжкультурної комунікативної 

компетенції, яка охоплює мовну, соціальну, культурну, 

професійну та навчальну компетенції. Основні принципи 

викладання іноземної мови професійного спілкування 

включають комунікативний підхід, спеціальний 

професійний підхід, автономне навчання та ін. Культура 

професійного спілкування становить важливу та головну 

частину професійної культури, а також провідну частину, 

оскільки мова є основним знаряддям праці [7].  

Автор Берестенко О.Г. вважає, що «культура 
професійного спілкування (КНС) – це соціально значущий 

показник рівня знань, здібностей, здатність та вміння 

здійснювати свої взаємини з людьми, сприймати, 

розуміти, засвоювати зміст думок, почуттів, намагань 

розв’язування конкретних завдань у професійній 

діяльності. Формується на основі певних умов здійснення 

професійної технології, вбирає в себе її особливості, 

базується на ній, є важливою складовою частиною, 

засобом діяльності». Також автор [1], розглядає культуру 

спілкування та розкриває це поняття, як «невід’ємна 

частина загальної культури людини». Аналіз трактувань, 

наведених у літературі, свідчить, що культура 

спілкування, культура поведінки, культура мовлення в 

житті найчастіше постають у єдності. Поняття культури 

спілкування найчастіше ототожнюють з поняттям 

культури мовлення, з наукового погляду це, безсумнівно, 

різні поняття. Культура мовлення – це здатність 

використовувати оптимальні для конкретної ситуації 

мовні засоби. Проте людина, ввічливо та доброзичливо 

звертаючись до інших, може вживати слова, порушуючи 

граматичні правила, та ін. У культурі професійного 

спілкування можна виокремити загальні норми 

спілкування, що зумовлюються характером суспільного 

ладу та ґрунтуються на здобутках минулого й сучасного. 

Водночас культура має індивідуальний характер і 

проявляється у способах спілкування, що їх обирає 

суб’єкт у певних ділових ситуаціях щодо конкретних 

людей, конкретної справи. Змістом ділового спілкування є 
«справа», з приводу якої виникає й розвивається взаємодія. 

Головними характеристиками культури професійного 

спілкування є: позитивність у відношенні до 

культурного контексту (суб’єкт має здібності до 

продуктивного культурного існування через культурний 

спосіб життя, уміння залучати інших до цінностей 

культури за допомогою підвищення достойності кожної 

людини), успішність у діяльності та в житті 

(визначається здібностями, які дозволяють реалізувати 

себе в житті, досягти високого життєвого рівня, 

досконалого фізичного, психічного, духовно-морального 

стану), творча спрямованість та рефлективність (лат. 

reflexio – відображення, роздум, сумніви, обмін думками 

між рівноправними партнерами в діалозі), суб’єкт-

суб’єктні взаємини (співрозмовники є особистостями, 

значущими одне для одного), активна взаємодія; 

цілеспрямованість (з приводу конкретної справи), 

продуктивна співпраця, співтворчість (основне завдання 

спілкування), ефективність, результативність (високий 

рівень професійних досягнень). Важливу роль у 

досягненні результатів діяльності має комунікативність, 

комунікативна компетентність, професіоналізм 

(професійна майстерність, фахова підготовка спеціаліста, 

професійна самосвідомість, професійно значущі 

властивості), сформованість індивідуального стилю 

спілкування, професійна етика, професійний такт [1]. 

В процесі професійної підготовки здобуваються 

спеціальні навички, а культура поведінки формується 

особистістю у відповідності з етичними нормами 

суспільства. Формування культури професійного 

спілкування розглядається як пріоритетний напрямок 

професійної підготовки та особистісного розвитку 

студентів. Стратегія навчання мисленню передбачає 

цілеспрямований розвиток інтелектуально-творчих 

здібностей студентів у природних і спеціально 

модельованих професійно орієнтованих ситуаціях. 
Особистісний підхід до навчання студентів 

розглядається як базова ціннісна орієнтація педагога, що 



   
180 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 20, Part 1, 2018 
 

полягає в сукупності концептуальних уявлень, 

принципів, цільових установок, орієнтацій, методико – 

психодіагностичних і психодидактичних засобів, які 
сприяють більш глибокому і повноцінному баченню, 

розумінню особистості і на цій основі її гармонійному 

вихованню і самовихованню [5, c.7-21]. 
Існують три блока формування культури професійного 

спілкування. 
Перший блок моделі формування культури професійного 

спілкування включає певні дидактичні принципи. Дидактичні 

принципи є основними положеннями, які визначають зміст, 
організаційні форми і методи навчального процесу у 

відповідності з його загальними цілями і закономірностями 

[10, с.275-280]. Виходячи із специфіки формування культури 
професійного спілкування приходимо до висновку у 

доцільності використання принципів активного соціально-
психологічного навчання: «тут і тепер», відвертості і 

відкритості, принцип «я», активності, конфіденційності.  

Другий блок моделі – організаційно-методичний, 
формує культури професійного спілкування включаючи 

складники відповідної методики, яка реалізується в процесі 

вивчення «Психології спілкування» Методика формування 
культури передбачає, перш за все, реалізацію особистісно 

орієнтованого тренінгу професійного розвитку, який 
включає систему вправ, комунікативні завдання, 

моделювання ситуацій професійного спілкування, ділові 

ігри, які спрямовані на формування, розвиток і корекцію 

професійно важливих характеристик спеціаліста [4, c.48]. 

Третій блок моделі формування культури професійного 
спілкування – операційно-діяльнісний. У цьому блоці 

представлені етапи реалізації відповідної методики, а саме 

мотиваційно-цільовий, комунікативно-діяльнісний, 
оцінювально-рефлексивно-корекційний.  

Впровадження методики формування культури 
професійного спілкування передбачає реалізацію певних 

психолого-педагогічних умов, а саме: мотиваційне 

забезпечення процесу оволодіння культурою професійного 
спілкування, використання форм і методів інтерактивного 

навчання, створення рефлексивного середовища у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів.  
Окрему групу у процесі формування культури 

професійного спілкування займають принципи, які лежать в 
основі формування культури професійного спілкування. 

Принципи забезпечують ефективність формування 

складових культури іншомовного професійного 
спілкування (табл. 1). Система принципів, до яких 

належать: принцип персоналізації; принцип особистісно-

розвиваючої спрямованості навчання; принцип активності; 
принцип модульності навчання; принцип діалогізації 

навчання; принцип професіоналізації спілкування; принцип 
інтегративності знань; принцип проблемності навчання та 

принцип діяльнісного характеру навчання. 

Таблиця 1 

Принцип професійного спілкування та його складові 

Принципи професійного 

спілкування 

Складові принципів  

професійного спілкування 

Принцип персоналізації  Передбачає відповідність між спрямованістю особистості на взаємодію, на засвоєння етики ділових 

взаємин, що визначається сукупністю індивідуальних та професійно-типологічних особливостей [8, с.59].  

Принцип особистісно-

розвиваючої 

спрямованості навчання 

Передбачає формування складових професійної іншомовної компетентності в межах понять «суб’єкт», 

«свобода вибору», «розвиток», «саморозвиток», «унікальність» тощо. Він «ґрунтується на створенні 

необхідних умов для розвитку особистості, забезпечення розвитку і саморозвитку самої системи 
освіти та професійної підготовки» [9, с.36]. 

Принцип активності Передбачає розвиток та саморозвиток особистісних, професійних здібностей і якостей, потенційних 
творчих можливостей доповнює два попередні та водночас відображає психологічну закономірність 

навчання, залежність ефективності навчання від активності та ініціативності тих, хто навчається [8, с.251].  

Принцип модульності 

навчання 

Передбачає формування складових іншомовної комунікативної компетентності, спрямований на 

здійснення підготовки з використанням всіх видів навчальних робіт: виступів на семінарських 

заняттях, виконання практичних завдань, роботи над індивідуально- пошуковими проектами та 

рефератами, самостійної роботи студентів тощо. Саме від «правильності побудови модульного 
варіанта програми залежить ефективність модульного навчання» [11, с.203]. 

Принцип діалогізації 
навчання 

Орієнтований на використання в процесі навчання інтерактивних методів: дискусій, ігор, тренінгів та 
ін., спрямованих на розвиток творчих здібностей особистості.  

Принцип професіона-
лізації спілкування 

Передбачає наповнення процесу підготовки професійно-орієнтованим змістом.  

Принцип інтегративності 
знань 

Передбачає об’єднання знань, що належать до різних знакових систем, для досягнення мети, а саме – 
сформованості культури іншомовного професійного спілкування [12, с.203]. 

Принцип проблемності 
навчання 

Забезпечує використання різних способів створення проблемних ситуацій: (а) утруднення при 
поясненні окремих фактів; (б) аналіз суперечливих фактів; (в) порівняння, зіставлення фактів; (г) 

висунення гіпотез та їх перевірка. 

Принцип діяльнісного 

характеру навчання.  

Згідно з цим принципом, «психіка виникає, розвивається та існує в діяльності як спосіб життя 

суб’єкта» [6, с.72]. 
 

Розглядаючи систему принципів навчання в вищій 

школи, слід зазначити, що процес навчання має свою 
специфіку навчання у вищих навчальних закладах, це – 

професійне навчання на основі відносно закінченої 
загальної освіти студентів (за Л. Клінбергом). Навчання у 

вищій школі проводиться переважно в освітніх закладах, 

які водночас є дослідними закладами, навчання у ВНЗ 

здійснюється за такими формами викладання, які в цілому 

відрізняються від форм викладання і навчання на 
попередніх ступенях освіти.  

Слід ураховувати, що на формування майбутнього 
фахівця, на становлення його особистості впливають не 

лише навчання та програмний зміст освіти, що передається 

викладачем, а й інтелектуально-творча діяльність і 
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самоосвіта самого студента. Отже, майбутні фахівці у 

вищій школі навчаються здобувати знання, вміння та досвід 
пізнавально-творчої самостійності, при цьому відбувається 

процес формування психологічної, теоретичної та 

практичної готовності до інтелектуально-творчої і 
самоосвітньої діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Вирішення проблеми формування культури професійного 
спілкування в першу чергу пов'язане з розробкою таких 

активних методів навчання, як ділові ігри та дискусії. 
Такий підхід до навчання дає можливість студенту 

реалізувати свою власну програму з оволодіння культурою 

професійного спілкування, а викладач повинен вплинути на 
неї лише опосередковано, створюючи передумови, на 

основі яких у студентів виникає особиста зацікавленість у 

процесі навчання. Процес формування культури 
професійного спілкування передбачає дотримання певних 

принципів навчання та забезпечує ефективність формування 
складових культури іншомовного професійного 

спілкування, а культура спілкування – це основний шлях до 

розвитку своєї особистості і водночас найбільш ефективний 
спосіб для прищеплення майбутнім фахівцям певних 

особистісних якостей, набуття ними комунікативних знань, 
умінь та навичок завдяки яким вони зможуть досягти в 

майбутньому відповидних успіхів. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

український освітній простір знаходиться у стані 

трансформації. Спостерігаємо народження нової 

ефективної вищої школи, яка б мала змогу наділити 

студента усіма необхідними компетенціями не тільки 

для якісного виконання професійних завдань у 

майбутньому, а закласти міцний фундамент постійного 

самовдосконалення, сформувати внутрішнє незгасиме 

джерело безперервного бажання розвиватися на благо 

Батьківщини. У таких умовах необхідно оновити 

підходи до викладання спеціальних дисциплін при 

підготовці майбутніх техніків-програмістів: із 

формування пізнавальної активності та розвитку 

мотивації, пізнавального інтересу до навчання на 

створення таких умов, де навчання – це єдиний дієвий 

спосіб виконати фахове і професійно актуальне 

завдання. Вирішенням зазначеної проблеми є 

професійно зорієнтованого навчання майбутніх техніків-

програмістів. 

Мета статті – сформулювати мету, розкрити зміст та 

висвітлити принципи професійно орієнтованого 

навчання  майбутніх техніків-програмістів. 

Виклад основного матеріалу. Мета професійно 

зорієнтованого навчання техніків-програмістів полягає в 

наступному: 

 формуванні: упевненості у тому, що пізнання 

нового є шлях до освоєння професії; уміння працювати з 

довідкою, науковою та навчальною літературою; системи 

професійно важливих умінь і якостей; цілісної системи 

загальнонаукового та фахового знання; 
 Розвитку: пізнавальної активності, логічного мислення, 

творчих здібностей, креативності; розумових операцій 

узагальнення, аналізу, систематизації; 

 Вихованні: ціннісного ставлення до обраної професії, 

поваги до праці інших, працелюбність, відповідальності. 

Дослідимо більш детально необхідність формування 

упевненості в тому, що пізнання є шлях до освоєння 

професії. На перший погляд даний постулат є очевидним 

и всім відомим, але на жаль, як показує практика, 

студенти є дуже нетерплячими по відношенню до 

навчання. Вони хочуть дізнатися швидко все необхідне у 

невеликих обсягах, і на основі отриманої купки знання 

побудувати приголомшливу кар'єру. Такі висновки 

дозволили нам зробити дослідження системи ціннісних 

орієнтацій майбутніх техніків-програмістів ВСПНАУ 

Слов’янського коледжу Національного авіаційного 

університету, що проводилось протягом 2011–2017 

років. На сьогоднішній день, провідна задача викладача − 

це повернути студентові, забуту з дитинства, радість від 

пізнання нового і потрібного для розв'язання фахових 

завдань матеріалу. Це можливо лише за умови 

відповідної структуризації змісту фахових дисциплін. 

Перш за все, необхідно вирішити проблему надмірної 

теоретизації навчання, що є здобутком радянської 

системи освіти: зменшити кількість лекційних занять, за 

рахунок збільшення кількості практичних та лабораторних 

занять. Наступним кроком, є формулювання базового 

завдання курсу – це може бути проект мережі міста, 

програма або мобільний додаток в залежності від 

змістового забарвлення спеціальної дисципліни [1]. Далі 

викладач роз’яснює кожний крок виконання 

сформульованого завдання, підкріплюючи розповідь 

необхідним теоретичним матеріалом. У такому випадку 

студентів не треба мотивувати до вивчення матеріалу та 

активізувати їх пізнавальну діяльність, оскільки озвучена 

їм теорія повністю підкріплюється практичними 
вправами. Зазначена структуризація спеціальної дисципліни 

дозволяє реалізувати рівневу диференціацію та 

індивідуальний підхід у навчанні, у результаті чого кожен 

студент отримує зрозуміле для нього завдання 

відповідного рівня складності і плідно працює над 

формуванням власної фахової компетентності.  

Узагальнюючи вище викладене визначаємо, що 

професійно зорієнтоване навчання техніків-програмістів 

вишів І–ІІ рівнів акредитації – це цілеспрямований 

процес взаємодії викладача та студентів, у ході якого 

здійснюється формування фахової компетентності 

студентів шляхом виконання останніми освітніх завдань, 

які повністю або частково імітують відповідну 

професійну діяльність. 
Виділяємо наступні принципи професійно зорієнтоване 

навчання техніків-програмістів. Перший принцип – 

принцип адаптивності, полягає в тому, що зміст і методи 

навчання можуть бути швидко змінені та налаштовані під 

нові вимоги часу. Реалізація даного принципу є досить 

актуальною саме для професійно зорієнтованого навчання 

майбутніх техніків-програмістів, оскільки світ ІТ-

технологій оновлюється практично кожні 6 місяців 

(створення нових гаджетов, удосконалення мов 

програмування, випуск комп’ютерних деталей тощо).  

Другий принцип – це діалоговий характер навчання, 

відповідно до якого здійснюється якісна професійна 

У статті представлено дослідження проблеми професійно зорієнтованого навчання майбутніх техніків-

програмістів. Визначено трикомпонентну мету запровадження професійно зорієнтованого навчання у процес 

фахової підготовки майбутніх техніків-програмістів. Обґрунтовано принципи професійно зорієнтованого 

навчання техніків-програмістів. 

Ключові слова: професійно зорієнтоване навчання, принципи навчання, технік-програміст, адаптивність, 
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взаємодія викладача та студента у процесі виконання 

базового завдання курсу. Реалізація даного принципу 

дозволить створити психологічно комфортний клімат у 

студентській спільноті, а також допоможе викладачу 

сформувати цілісну картину рівня навченості та 

інтелектуального розвитку кожного студента.  

На цьому підґрунті актуальним стає впровадження 

третього принципу – гармонійного поєднання групової 

та індивідуальної роботи. Здійснити якісний розподіл 

завдань на індивідуальні та групові можливо за 

наступними критеріями: за рівнем знань студентів, 

відповідно до утворених малих соціальних груп 

всередині студентської спільноти. 

Четвертий принцип – це принцип зв’язку навчання 

зі безпосереднім виконанням фахових завдань. 

Реалізація даного принципу складає змістове ядро 

професійно зорієнтованого навчання. Саме імітація 

професійної діяльності під час практичних та 

лабораторних завдань надає можливість формувати 

основи фахової компетентності майбутніх техніків-

програмістів. Зауважимо, що самостійне виконання 

якісно підібраного базового завдання курсу дозволяє 
студентові максимально розкрити власний інтелектуальний 

потенціал, навчитися аналізувати та сортувати інформацію зі 

різного роду джерел. 

П’ятий принцип – це принцип наочності та 

конкретності, відповідно до якого необхідно забезпечити 
студентам максимально можливе візуальне супроводження 

виконання базового завдання курсу. Так, наприклад, у 

процесі викладання дисципліни «Організація комп’ютерних 

мереж» автором використовується серія відеоматеріалів, 

що наочно ілюструють зварювання оптичних волокон, 

монтаж оптичного кабелю в FOB, та інші етапи фахової 

роботи, які в наслідок браку фінансування вишів наочно 

показати неможливо [2]. Зазначимо, що від чіткості та 

конкретності формулювання базового завдання курсу 

залежить, фактично, весь процес навчання даної 

дисципліни оскільки він побудований навколо цього 

завдання. При створенні базового завдання курсу 

необхідно враховувати: рівень знань, сфери вподобань 

(для створення мобільних додатків та всіляких програм), 

розвиненість комунікативних здібностей (для розподілу 

завдань на групові та індивідуальні). 
Висновки. У процесі дослідження було сформульовано 

ґрунтовне визначення для категорії «професійно 

зорієнтоване навчання техніків-програмістів». Визначено 

трикомпонентну мету запровадження професійно 

зорієнтованого навчання у процес фахової підготовки 

майбутніх техніків-програмістів. Обґрунтовано принципи 

професійно зорієнтованого навчання техніків-
програмістів: адаптивності, діалоговий характер навчання, 

гармонійного поєднання групової та індивідуальної 

роботи, зв’язку навчання зі безпосереднім виконанням 

фахових завдань, наочності та конкретності. 
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Постановка проблеми. Сучасні дослідники 

історичної науки (В. Попик, В.Чишко) з певністю 

стверджують, що демократичні світоглядні парадигми 

української національної біографістики загалом 

утвердилися саме у другій половині ХІХ ст., хоча ХХ ст. 

внесло до них свої корективи [3, с.28]. 

Сучасна українська історико-педагогічна наука 

накопичила величезний матеріал наукової, науково-

популярної літератури про життя та творчість визначних 

педагогів і освітян. У зв’язку з цим даний процес 

супроводжується виданням численної довідникової 

літератури, розвитком біобібліографії, персоналістики та 

біографістики. На такому тлі виокремлюється й 

загострюється потреба у з’ясуванні ролі і місця  саме 

педагогічної біографістики в системі гуманітарно-

педагогічних наук.  

Мета роботи полягає у потребі визначення 
комплексної розробки методологічних засад біографістики.  

Виклад основного матеріалу. Необхідним стає 

класифікація і визначення інформативно-пізнавального 

потенціалу джерелознавчого комплексу та важливим є 

проведення «історіографічного моніторингу» цієї галузі 

історико-педагогічної науки задля виявлення здобутків, 

прогалин і перспектив подальшого розвитку. 

Часом доведено, що правляча політична ідеологія 

завжди впливає не тільки на розвиток державної 

структури, а і на навчально-виховний процес. Вплив 

впродовж ХХ століття був різним: консерватизм 

привносив до змісту освіти релігійно-моральні цінності, 

заклик до збереження та сталості освітніх традицій, а 

отже і до підкорення авторитетам.  

Опираючись на семантичне визначення термінології, 

яку надає Інститут історії України, «біограф істика − 

наукова дисципліна, яка вивчає теорію, методологію, 

методику, історіографію, практику та термінологічний 

апарат історико-біографічних досліджень, джерелознавчі 

проблеми біографій та різноманітні види біографічної 
продукції». Біографістика має розгалужені міждисциплінарні 

зв’язки, зокрема, зі спеціальними історичними 

дисциплінами (бібліографією, генеалогією, геральдикою, 

іконографією, книгознавством, мемуаристикою, 

палеографією, сфрагістикою, просопографією тощо), 

іншими історичними галузями, суспільно-політичними 

та гуманітарними дисциплінами (регіональною історією, 

соціально-політичною та церковною історією, 

історіографією, біобібліографією, літературознавством, 
психологією, соціологією, наукознавством, культурологією, 

словниково-енциклопедичною справою, інформатикою 

та ін.). [5]. Саме такий широкий спектр взаємозв’язку та 

міждисциплінарності використання біографістики дає 

можливість цілком об’єктивно вивчати життєдіяльність 

відомих і мало відомих особистостей. 

На при кінці ХІХ ст. виникають спроби 

систематизувати теоретичне підґрунтя біографії як 

особливого явища наукового дискурсу. Біографічні 

дослідження, що спричинили появу в історико-

педагогічний науковий дискурс імена багатьох педагогів 

та культурно-освітніх діячів, які дозволили здійснити 

зміни в концептуальних засадах педагогічної думки, тим 

самим, спрямовуючи характер реформ у галузі 

шкільництва відповідно до запитів суспільства. 

Головної ідеологією ХХ століття вважається 

колективізм та індивідуалізм. Для колективізму є 

характерним взаємозалежність людей, де колективні 

інтереси ставляться вище, ніж інтереси окремої 

особистості. Він висуває на перший план суспільство, 

ставлячи, тим самим, колективну мету вищою над 

особистою. В свою чергу, ідивідуалізм виражається у 

пріоритетному визнанні інтересу індивіда, де домінує 

інституціональний інтерес. Метою його є створення 

власного мікросвіту, який відмежовується від потреб 

колективу. Це полярні субстанції перебування людини у 

суспільстві. За цими ознаками і з’являється дилема 

даних процесів. 

Альтернативу пропонує персоналізм: замість 

егоїстичного індивідуалізму і безособового колективізму 

він передбачає і розвиток особистості – вільної духовної 

сутності, що поєднує унікально індивідуальне та 

загальнолюдське універсальне, – і розвиток спільноти, 

бо «Я» можливе лише через «Ми». [7, с.63]. Як зазначає 

філософ К. Вальверде, і колективізм, і індивідуалізм 

були «відповідями на ситуацію розчарованості і 

невпевненості, якої зазнала людина», але так і не змогли 
утвердити «істинно людське життя» [4, с.360] і перебороти 

екзистенційний вакуум. І у цьому вакуумі персоналізм 

закликає до пробудження та реалізації особистості – 

У статті розглядаються погляди на виникнення та розгалуження понять «біографістика» та 
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«живої активності самотворчості, комунікації і єднання з 

іншими особистостями» [6, c.462]. 

У Академічному тлумачному словнику української 
мови (1970 − 1980) визначення слова «персоналізм» звучить 
так: реакційний ідеалістичний напрям сучасної буржуазної 

філософії, що вважає особу першоосновою буття [1]. 

Педагогічна персоналістика виникла вже в кінці ХХ 

на початку ХХІ століття. Лише за останнє десятиліття 

зусиллями вчених (Г. Бєлан, Л. Голубнича, Н. Гупан, 

Н. Дічек, М. Євтух, Т. Завгородня, О. Сухомлинська, 

І. Стражнікова та ін.) у цьому процесі простежуємо 

істотні зрушення. Відбувається оформлення педагогічної 

персоналістики як окремої галузі (субдисципліни) 

педагогічної науки, що має власні предмет і об’єкт 

дослідження, категоріально-понятійний апарат, науковий 

інструментарій тощо [2]. 

Проте аналіз джерельної бази дослідження не 

дозволяє аналізувати феномен наукової біографії як 

окремий напрям історико-педагогічного знання 

окресленого часового проміжку. Під впливом наукових 

поглядів О. Сухомлинської [9] біографістика (поняття 
вужче) повинна передусім вивчати детермінанти 

формування особистості педагога, вченого, громадського 

діяча (родинні, соціокультурні, суспільно-політичні 

тощо) та основні напрями їхньої діяльності – наукову, 
освітньо-виховну, громадсько-культурну та ін. Педагогічна 

персоналістика (поняття ширше), окрім того, має 

акцентувати на творчих компонентах життєдіяльності 

досліджуваної особи: наукова спадщина, ідеї, концепції, 

роль і місце в педагогічній науці, навчально-виховному 

процесі тощо [2]. 

У період, коли відбуваються інтенсивні наукові 

дослідження у історико-педагогічній галузі, відчувається 

плюралістичні судження у визначенні понятійного 

арсеналу. Біографістика, персоналістика співіснують з 

багатьма спорідненими науками, вони навряд можуть 

мати чітке визначення. Йдеться про те, що мають бути 

чіткі та конкретно встановлені парадигми щодо 

визначення тих чи інших понять. Недопустимо 

неусвідомлене використання і наповнення нетотожними 

смислами, необачного використання в наукових працях 

запозиченими з публіцистики прийомами використання 

різних термінів як синонімів [8]. 

Друга половини ХІХ – початок ХХ століття – період, 

коли біографістика стверджується як окрема галузь, коли 
почали з’являтись спроби виробити і узагальнити теоретичне 

підґрунтя біографії як особливого явища наукового 

дискурсу, що став основою вивчення педагогічної 

персоналії як окремого напряму історико-педагогічного 

знання окресленого часового проміжку [8].   

Досягнення біографістики − це розвиток всього  

напрямку соціально-гуманітарних дисциплін, включаючи 

і історичну науку, і літературу, і педагогіку, і 

культурологію. Вони вимагають розробок спеціальних 

теоретичних і методологічних засад, і, відповідно, 

безперервного вдосконалення понятійного апарату. 

Висновок. Отже, дослідження проблеми педагогічної 

персоналії в українській історико-педагогічній науці, 
біографічні дослідження слугують важливим компонентом 

для введення у вітчизняний історико-педагогічний 

дискурс розгляду життєдіяльності та наукових поглядів 

багатьох педагогів, культурно-освітніх діячів, які 

зробили вагомий внесок в розвиток української 

педагогічної думки, позначаючись як на реформаційних 

процесах у галузі шкільництва, так і на відповідних 

змінах в освітніх парадигмах епохи [3]. 

Питання стосовно визначення поняття біографістики, 

її теорії, методології, функцій та термінологічного 

апарату залишаються дискусійними серед представників 

різних наук. В Україні проблеми біографістики та 

історико-біографічних досліджень розробляються в 

Інституті біографічних досліджень НБУВ та інших  

академічних інституціях [5]. 
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Постановка проблеми. Розширення міжнародного 

співробітництва України вимагає досконалішого 

володіння іноземною мовою з метою подолання мовних 

бар’єрів у контексті міжнародного діалогу, та ставить на 

порядок денний міжкультурну професійну компетенцію 

як одну з головних ознак професійної компетентності 

військовослужбовців в цілому. Це пов’язано з активною 

участю України не тільки у рамках Програми НАТО 

«Партнерство заради миру», а також у всіх напрямках 

діяльності ООН і ОБСЄ, найважливішими з яких є 

підтримання міжнародного миру і безпеки та зміцнення 

верховенства права у міжнародних відносинах, 

виконанням поліцейських функцій по забезпеченню 

безпеки і додержання прав людини, розвитком 

співробітництва у вирішенні проблем соціально-

економічного та гуманітарного характеру, участю як 

цивільних громадян, так і військовослужбовців у 

міжнародних гуманітарних місіях та миротворчих 

операціях, які відбуваються згідно з національним 

законодавством та нормами міжнародного права.  

На сьогоднішній день створено правовий та 

теоретичний фундамент для реформування вищої освіти 

у контексті інтеграції України у міжнародний освітній 

простір. [1-4] Аналіз вітчизняних і закордонних 

публікацій свідчить про те, що останнім часом проблема 

професійної мовної підготовки у немовних ВНЗ 

вивчається досить успішно в теоретичному і 

прикладному напрямах. Цілий ряд дослідників 

запропонували своє бачення проблеми з методичної 

точки зору Р.Станнард, О.К.Кміть, Н.М.Бібік, В.В.Волик, 

Л.С. Ващенко, Б.А. Лапідус, І.І. Халєєва. На педагогічних 

аспектах сконцентрували свою увагу такі вчені як 

М.К. Смит, В. Хантер, Т. Белл, В.Ю. Стрельніков, 

І.Г. Брітченко, В. Лунячек, В.В. Третько, Е.В. Воєвода, 

І.Н. Петрова. Таки науковці як Г. Шауб, Л.П. Канова, 

І. Ковальчук, О.М. Єфімова, А.П. Савицька та інші 

досліджують проблеми іншомовної підготовки 

майбутніх офіцерів Збройних сил України у сфері їх 

професійного спілкування, яка стосується технічно-

матеріальної бази або командування особистим складом. 

Усі дослідники визнають доцільність та ефективність 

таких підходів викладання іноземної мови для 

професійних цілей як студентоцентроване навчання, 

модулярзація та індивідуалізація навчання, компетент-

ностний та міждисциплінарний принципі, інтерактивні та 

технологічні методи. Загальний висновок проведених 

досліджень такий, що фахівець у будь-який галузі 

повинен володіти в рівній мірі як кваліфікаційно-

професійними, так і предметно-функціональними 

компетентностями. 

Проте перелічені публікації охоплюють лише деякі з 

існуючих рішень та не беруть до уваги специфіку 

навчання саме іноземної мови, зокрема англійської, на 

освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр і магістр за 

спеціальністю, яка пов’язана з юридичною практикою у 

військових та відповідних силових структурах. 

Зазначена проблема ще й досі не розглянута на рівні 

дисертаційних досліджень, а тому очевидно, що її 

актуальність зберігається. Більш того, дослідження цієї 

галузі є насущними і тому, що міжнародна інтеграція 

національної вищої освіти як конкурентоспроможного 

постачальника освітніх послуг і висококваліфікованих 

фахівців не можлива без розробки нових освітніх 

програм і кваліфікаційних стандартів.  

Мета статті полягає в визначенні змісту іншомовної 

підготовки магістрів за галуззю знань «Право», 

спеціальність «Право» згідно Профілю програми 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 

081 «Право», спеціалізація «Правоохоронна діяльність у 

Збройних Силах» та Профілю програми освітнього рівня 

магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація 

«Юрисконсультська робота». Мета дослідження 

обумовила необхідність вирішення таких завдань: по 

перше, проаналізувати загальні компетентності 

закріплених в освітньо-професійній програмі (базова 

компонента) освітнього рівня магістр за спеціальністю 

081 «Право» і фахові компетентності за Профілем 

програм, спеціалізації «Правоохоронна діяльність у 

Стаття присвячена аналітичному оглядові загальних компетентностей освітнього рівня магістр за 

спеціальністю «Право» у військовій сфері. Ретельний аналіз фахових компетентностей дозволив визначати 

предметні компетентності, які необхідно сформувати в результаті засвоєння навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування». Зроблено висновок, що формування і розвиток міжкультурної 

професійної комунікативної компетентності необхідно базувати на студентоцентрованості, модулярзації 

та індивідуалізації навчання, компетентностному, міждисциплінарному, технологічних та інтерактивних 

принципах. 

Ключові слова: іншомовна підготовка, магістр права, базова компонента, фахові компетентності, 

предметні компетентності, міжкультурна професійна комунікативна компетентність. 
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Збройних Силах» та «Юрисконсультська робота»; по 

друге, визначати предметні компетентності, які необхідно 

сформувати в результаті освоєння навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» (обовязкова). 

Об'єкт – міжкультурна професійна комунікативна 

компетентність юриста, який буде здійснювати свої 

професійні обов’язки у військової сфері. Предмет – 

предметні компетентності у рамках професійної 

іншомовної підготовки магістра права, спеціалізації 

«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» і 

«Юрисконсультська робота». 
Виклад основного матеріалу. У сучасному освітньому 

розумінні професійна компетентність відмежовується від 

таких понять як «кваліфікація» і «професіоналізм». Вона є 

інтегрованим безліччю компетентостей, яким повинен 

володіти фахівець для виконання конкретних та 

вузькопрофільних завдань, та бути здатним застосовувати 

відповідні знання, способи мислення, спеціальні навички і 

вміння на практиці, а також прогнозувати результат своїх 

дій. Згідно проекту Tuning, комплексний підхід передбачає 

наступну класифікацію компетентностних систем: 

загальні, які складаються з трьох систем компетентностей 

(інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні 

та лінгвістичні здатності); міжособистісні (навички 

спілкування, соціальна взаємодія та співпраця); системні 

(поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, 

здатність планування змін для удосконалення систем, 

розроблення нових систем) та класифікації фахових 

компетентностей, включно знання і розуміння в 

предметній області, когнітивні уміння та навички в 

предметній області, практичні навички в предметній 

області. До того ж, важливими характеристиками 

багатогранного комплексу є гнучкість відносно залежно від 

вимог суспільства і ринка праці, адаптованість до потреб і 

інтересів студента, безперервність розвитку продовж 

всього життя. [3,4]  

Ґрунтуючись на фундаментальних принципах 

модернізації підготовки юридичних кадрів у контексті 

нового Закону України «Про вищу освіту», Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, 

документів щодо Європейського простору вищої освіти, 

зокрема матеріалів міжнародного проекту «Гармонізація 

освітніх структур в Європі», Тюнінг (Tuning educational 

structures in Europe, TUNING), а також Програми 

«Удосконалення військової освіти» (Defence Education 

Enhancement Program) у рамках реалізації стратегічного 

курсу держави «Євроатлантичне партнерство» [1-8] і 

цілого ряду робот присвяченій темі даного дослідження [9-

14] дозволило скласти освітньо-кваліфікаційній портрет 

магістра за галуззю знань «Право», спеціальність 

«Право» та компетентностей згідно Профілю програми 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 

081 «Право», спеціалізація «Правоохоронна діяльність у 

Збройних Силах» та Профілю програми освітнього рівня 

магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація 

«Юрисконсультська робота».  

З одного боку, випускник, який отримав диплом 

магістра права, може здійснювати свою професійну 

діяльність як науковець або практик. Професійна 

діяльність може охоплювати внутрішню і зовнішню сфери: 

політику, економіку, торгівлю, освіту, інформацію, 

культуру, правових і силових інститутах. Такі фахівці 

здатні функціонувати в структурах різного рівня, як 

корпоративний юрист або службовець у суді, 

правоохоронних органах, прокуратурі, в різних структурах 

влади, включаючи міжнародний рівень (двосторонній, 

багатосторонній, транснаціональний, світовий) або 

внутрішній (місцевий, регіональний), а також в структурах 

державної, громадської або приватної форм власності. При 

цьому в коло обов'язків юриста, що становить предмет 

професійної діяльності, входять реферування та переклад; 

моделювання і прогнозування; ділова комунікація; 

управління; збір, аналіз і обробка інформації; ведення 

переговорів; міжнародний арбітраж; медіація; вироблення і 

прийняття рішень, експертиза.  

З другого боку, встає питання про фахові 

компетентності магістра за спеціалізації «Правоохоронна 

діяльність у Збройних Силах» та «Юрисконсультська 
робота». На військо-юридичному факультеті Національного 

юридичного університету ім.  Ярослава  Мудрого 
здійснюється підготовка кадрів для військової прокуратури, 

Міністерства оборони України, Військової служби 

правопорядку у Збройних силах України, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, Управління 

Державної охорони України, Державної спеціальної 

служби транспорту, Національної гвардії України. 

Студенти та курсанти опановують майже 20 спеціальних 

дисциплін, а саме: систем військової юстиції (у тому числі 

зарубіжних країн); історія війн та військового мистецтва; 

правового забезпечення миротворчих операцій, боротьби з 

тероризмом; тактика; статути Збройних Сил України та їх 

практичне застосування; правова робота у Збройних Силах 

України; основи військового управління (у тому числі 

штатні процедури НАТО); педагогіка (у тому числі 

військове навчання та виховання); стрілецька зброя та 

вогнева підготовка; військова топографія; радіаційний, 

хімічний та біологічний захист підрозділів; управління 

повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі 

охорона державної таємниці), військове документування та 

діловодство, тощо. Зважаючи на обмежений обсяг нашої 

статті, наведемо як приклад, наступні фахові 

компетентності, які є загальними для двох спеціалізацій: 

знання методології наукових досліджень в юриспруденції, 

феномену інновацій в контексті правової епістемології, 

особливостей інновацій в правовій сфері, механізму 

інтернаціоналізації права в умовах глобалізації, 

особливостей «стартап проектування» у правовій сфері; 

процесу зближення континентальної та англосаксонської 

правових систем, юридичної техніки та її прикладних 

аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки 

створення корпоративних актів, юридичних документів, 

систематизації юридичних актів, юридичної термінології 

тощо); здатність застосовувати загальнонаукові та 

спеціальні юридичні методи дослідження; уміння 

розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 

діяльності або у процесі навчання, проводити наукові 

дослідження та впроваджувати інновації, орієнтуватися в 

проблемах юридичної науки, інтерпретувати юридичну 

діяльність і соціально-правовий досвід як основних 

компонентів змісту юридичної практики, застосовувати 

наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття 

управлінських рішень. Важливо при формуванні цілей, 
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завдань і змісту такої підготовки врахувати той факт, що 

право – це велика система, яка об'єднує національні і 

міжнародні правові норми і інститути в різних галузях 

права. При цьому іноземна мова є обов’язковою в рамках 

Програми НАТО «Удосконалення військової освіти» 

починаючи з 2013 року. Ця програма свідчить про те, що 

північноатлантичний альянс вимагає високого рівня 

володіння англійською мовою. Представники НАТО 

наголошують на тому, що найважливішою перешкодою 

для участі іноземних офіцерів у діяльності альянсу є мова, 

що інтернаціональні курси для спеціальних міжнародних 

цілей повинні викладатися спільною мовою: англійською. 

Навчальні курси, які готовлять військових і цивільних 

фахівців для операції з підтримки миру, вирішення 

проблем як наслідок збройних конфліктів, техногенних або 

екологічних катастроф, боротьби з тероризмом та з 

кіберзлочинністю вже давно ґрунтуються на англомовних 

матеріалах та інструкціях, оскільки англійська мова – це 

мова, яка використовується і буде використовуватися у 

багатонаціональних військових операціях. Підготовка до 

ефективного виконання в цих умовах вимагає повного 

оволодіння матеріалу на англійський мові. [6,7,8] 

Узагальнюючи наукові висновки щодо міжкультурної 

компетентності як здатність бути активним партнером в 

міжкультурному спілкуванні, знаючи і розуміючи іншу 

відмінну від твоєї культуру, релігію і мову, стає зрозумілим 

і логічним, що міжкультурна компетентність не може 

формуватися без розвитку комунікативної, в тому числі 

іншомовної, компетенції, а також без таких 

компетентностей як адекватно продукувати і сприймати 

інформацію. [9,10] 

Вчені поділяють думку розглядати професійну 

іншомовну підготовку фахівця як процес і результат 

формування професійно значущих компетентностей, що 

забезпечують індивідууму можливість здійснювати 

професійну діяльність із застосуванням іноземної мови в 

міжнародному співтоваристві, и що загальні і фахові 

компетентності визначають мету і зміст професійної 

мовної підготовки. [3; 8-13] Приймаючи таке визначення 

за основу, можна зробити уточнення для професійної 

іншомовної підготовки магістра права у військової 

сфері, яка представляє собою процес і результат 

формування особливих професійних компетентностей, 

що забезпечують можливість здійснювати військово-

юридичну практичну або/і наукову діяльність із 

застосуванням іноземної мови в міжнародному 

співтоваристві.  

Аналіз загальних і фахових компетентностей 

закріплених в освітньо-професійній програмі освітнього 

рівня магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізації 

«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» та 

«Юрисконсультська робота» і рекомендовані рівні 

володіння іноземною мовою згідно Загальноєвропейських 

Рекомендацій дозволив визначати предметні 

компетентності, яка являє собою міжкультурну 

професійну комунікативну компетентність. Тому, метою 

програми навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) 

мова професійного спрямування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право», спеціалізації «Правоохоронна діяльність у 

Збройних Силах» та «Юрисконсультська робота» має 

бути: формування міжкультурної професійної 

комунікативної компетентності (МПКК) у галузі 

юридичної практики, зокрема військово-юридичній 

галузі, що необхідно для розв’язання складних задач і 

проблем у фаховій, юридичній діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень або 

здійснення інновацій. Відповідно, МПКК магістра-юриста 
військової спеціалізації – інтегрована система іншомовних 

фахових компетентностей в юридично-військовій області, 

включно знання і розуміння, когнітивні уміння та 

навички, практичні навички. Наприклад: 

знання та навички перцепції та продукції звукових 

одиниць мови та способів їх реалізації у певному 

контексті; перцепції та продукції символів, з яких 

складаються письмові тексти. 

знання і здатність використовувати: широкий 

лексичний репертуар, що складається з лексичних і 

граматичних компонентів; граматичні ресурси мови на 

свідомому рівні; граматичні структури, конектори та 

зв’язні програмами висловлювання; принципи організації 

та побудови текстів; правила ввічливості. лінгвістичних 

маркерів соціальних стосунків; лексико-граматичні 

категорії адекватного перекладу; базові прийоми 

семантичної компресії оригіналу з метою складання 

вторинного тексту для презентації англійською мовою; 

алгоритм створення і подальшої презентації проектів; 

соціокультурні і іншомовні соціолінгвістичні реалії у 

спілкуванні та в процесі пізнання. 

уміння абзацно-фразового перекладу з використанням 

аудіо-/ відео-записів; розрізняти та ідентифікувати 

британський та американській варіанти; реферувати і 

анотувати текстів правової та суспільно-політичної 

тематик на основі матеріалів періодичних видань, з 

мережі Інтернет; підготувати публічні виступи, включно 

з використанням демонстраційних матеріалів та 

інформаційних технологій; коментувати зміст ділової 

бесіди; вести аргументовану дискусію з використанням 

відповідних навичок в межах мовного етикету; розуміти 

іншомовну інформацію імпліцитного і експліцитного 

характеру з аудіо- та відео- джерел з метою подальшого 

викладу матеріалу як у повній, так і зредукованій формі; 

сприймати усну іншомовну інформацію різного об’єму, 

у тому числі у ході ділової бесіди; написання та 

оформлення різних видів креативних робіт: есе, 

дискурсивних есе, рецензій, приватних листів, текстів і 

сценаріїв презентацій, наукових статей тощо; 

використовувати різні види читання: ознайомлювального, 

вивчаючого, переглядового, реферативного; здійснювати 

письмовій переклад тексту за фахом; використати різні 

види монологічного мовлення (опис, розповідь, 

міркування, пояснення) в різних комбінаціях і 

відсотковому відношенні; компресії інформації, яка 

передбачає трансформацію текстового матеріалу в ході 

смислової редукції; роботи здійснювати пошук, 

вилучення та обробку інформації, включаючи у мережі 

Інтернет з оригінальною, спеціальною літературою, 

правовими документами, аналітичними оглядами, 

діловою документацією, тощо. 

Беручи до уваги багатогранність професійної діяльності 

юриста у військовій сфері, де обов'язковим компонентом є 

високий рівень володіння іноземними мовами, підготовка 
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повинна мати професійну практичну орієнтацію з 

урахуванням спеціалізації, в тому числі – на основі 

міждисциплінарних зв'язків. Дисципліна тісно пов'язана і 

спирається на дисципліни, які були успішно засвоєні 

здобувачем вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному 

рівні бакалавр за спеціальністю «Право», спеціалізація 

«Військово-юридичний»: Іноземна мова, Іноземна мова 

(військово-спеціальна мовна підготовка), а також фахових 

дисциплін згідно з напрямом підготовки. Дисципліна 

тісно пов'язана і виступає пререквізитом для наступних 

дисциплін: фахових дисциплін базової компоненти, а 

також дисциплін, що входять в компоненти спеціалізації та 

індивідуальної траєкторії навчання. Важливо прийняти до 

уваги, що «спостерігається тенденція невиправданого 

збільшення частки магістрів права в загальній кількості 

випускників-юристів. Такими темпами ми скоро 

матимемо 90% магістрів. Однак у дійсності їх повинно 

бути не більше 15–20% від загальної кількості 

випускників, що відповідає співвідношенню практикуючих 

юристів і юристів-науковців та викладачів» [14]. Тому, 

нормативний зміст підготовки, сформульований у 

термінах результатів навчання за програмою навчальної 

дисципліни «Іноземна (англійська) мова професійного 

спрямування» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізації 

«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» та 

«Юрисконсультська робота» повинен забезпечувати 

формування базових (універсальних) і фахових 

компетентностей для подальшого навчання за освітніми 

програмами третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти (присудження ступеня доктора філософії).  

Висновки. Враховуючі той факт, що вивчення мови є 

результатом як вертикальних, так і горизонтальних 

досягнень у процесі оволодіння комунікативною 

діяльністю в широкому смислі, зміст навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» є 

гнучким, у тому сенсі, що зміст має бути конкретизовано 

для рівня володіння B2+ (просунутого) з орієнтацією для 

рівня володіння СІ (автономного), що сприяє розширенню 

довгострокових цілей ефективного володіння мовою та 
особистого розвитку у специфічному контексті професійної 
діяльності юриста у військової сфері. Загалом міжкультурна 

професійна комунікативна компетентність базується на 

універсальних і предметних компетентностях, зокрема 

міжкультурну комунікативну компетентність, яка включає 

мовну; мовленнєву; соціокультурну; соціолінгвістичну; 

лінгвокраєзнавчу; дискурсивну; міжкультурну; перекла-

дацьку та інформаційну компетентності. Таким чином, 

компетентний фахівець повинен володіти усіма компетент-

ностями, які сформовані і продовжують розвиватися в 

рівній мірі для здійснення військово-юридичної практики 

або/і наукової діяльності із застосуванням іноземної мови в 

міжнародному співтоваристві.  

Піднята нами проблема є надзвичайно складною і 

жодним чином не вичерпується проведеним 

дослідженням. Отримані дані засвідчують необхідність 

подальших досліджень щодо визначення змісту і 

способів організації професійної іншомовної підготовки 

на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр і магістр за 

спеціальністю, яка пов’язана з юридичною практикою у 

військових та відповідних силових структурах.  
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The article is devoted to the analytical review of the generic competences of Master of Laws of the military specialization. 
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Постановка проблеми. Завдяки впровадженню нових 

інформаційно-комунікаційних технологій полегшується 

взаємодія між різними типами освітніх установ, а також 

забезпечується високоефективна підтримка зворотнього 

зв'язку між викладачем і студентами. На сьогодні 

неможливо уявити навчання у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ) без використання ІКТ та сервісів будь-якої 

пошукової системи (Google, Bing, тощо). 

Більшість сайтів університетів є не тільки джерелом 

інформації про університет, а і точкою доступу до 

навчального контенту для студентів (Вікі, Moodle, 

репозиторії та інше). 

Застосування хмарних технологій у навчальному 

процесі вищих навчальних закладах надає можливість 

вести електронні журнали, використовувати on-line 

сервіси для навчального процесу, проводити листування, 

тестування та оцінювання знань, забезпечує можливість 

дистанційного навчання[1]. 

Сучасні хмарні сервіси надають широкі можливості 

для створення різних навчальних ситуацій в яких 

студенти можуть освоювати і відпрацьовувати навички 

необхідні в XXI столітті[2]: 

- інформаційна грамотність, тобто вміння шукати 
інформацію, порівнювати її з різних джерел, розпізнавати 

та вибирати найнеобхідніше; 

- мультимедійна грамотність – здатність розпізнавати 

і використовувати різні типи медіа ресурсів як у роботі 

так, і в навчанні; 

- організаційна грамотність – здатність планувати 

свій час так, щоб встигнути, все що заплановано; 
- комунікативна грамотність – це навички ефективного 

спілкування та співробітництва; 

- продуктивна грамотність – здатність до створення 

якісних продуктів, можливість використання засобів 

планування. 

Найкраще для командної роботи та відпрацювання всіх 

навичок, які потрібні сучасній людині підходять сервіси 

Google[3]. Вагомий внесок у розвиток хмарних технологій, 

зокрема для освіти робить компанія Google[4]. 

Перевагою сервісів Google є їх безкоштовність та 
можливість активно використовувати в навчальному процесі. 

Можна виділити основні функціональні можливості 

продуктів компанії Google: 

- створення веб-сайтів (Google Sites); 

- створення віртуальних класів (Google Classroom); 
- створення документів будь-яких форматів (Google Docs); 

- сумісне редагування документів (Google Cloud 
Connect); 

- електронна пошта з потужною пошуковою системою 

та захистом від спаму (Gmail); 

- ведення календаря, робочого графіку, складання 
навчальних планів, тощо (Google Calendar); 

- створення 3D-моделей (Sketch Up); 

- ведення блогів та навчальних проектів (Blogger); 
- моніторинг активності на веб-сайті та ефективності 

різних маркетингових заходів (Google Analytics); 
- автоматичний переклад веб-сторінок (Google translate). 

Крім своєї різноманітності, яка в змозі задовольнити 

будь-які потреби сучасного педагога, додатки Google 

мають такі характеристики, як доступність, простота, 

надійність, низька вартість, стабільність, варіативність, 

якість [5, с.73]. 

Додатковим аргументом на користь вибору інтернет-

сервісів та служб Google для впровадження в 

навчальний процес є наявність спеціальних додатків для 

телефонів та планшетів, централізоване сховище даних і 

країномовний інтерфейс. 

Можливість введення Google Learning Services в 

навчальний процес досить популярна тема в сучасній 

педагогіці. Зокрема, досвід провадження хмарних сервісів 

Google Apps в інформаційно-освітній простір вищого 

навчального закладу описав В. Олексюк. Не тільки 

проаналізувала можливості використання Диску Google 

для організації навчального процесу, створення 

електронних навчально-методичних комплексів дисциплін, а 

й оцінила переваги й недоліки його використання як 

засобу ресурсоорієнтованого навчання дисциплін 

комп’ютерного циклу Н. Кононец. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі розглядається як один з 

найбільш перспективних напрямів підвищення рівня якості освіти, індивідуалізації та персоналізації 

навчального процесу. У статті представлено аналіз основних сервісів Google Suite for Education. 

Проаналізовано можливості використання в навчальному процесі сервісів Google Suite for Education 

(Gmail, Google Drive, Google Forms, Google Documents, Google Classroom, Google Spreadsheets тощо). 

Аргументовано, що використання інформаційних технологій Google учасниками навчального процесу 

дозволяє підвищити рівень пізнавальної активності майбутніх вчителів, а також є потужним 

мотиваційним інструментом для навчання, орієнтованого на особистість студента та його 

самовдосконалення. 

Ключові слова: ВНЗ; ІКТ; навчальний процес; сервіси Google; майбутній вчитель. 
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В. Осадчий дослідив та навів приклади використання 

Google Apps у професійній підготовці майбутніх учителів. 
В. Демешкевич розглянув особливості викорис-тання 

сервісів Google в діяльності педагогічних працівників [6]. 
Наразі варто підкреслити, що різні покоління – це не 

лише різні цінності, а й різне сприйняття інформації. Саме 

тому для кожного покоління потрібно шукати свій 
інтерактивний підхід до навчання. 

Метою статті є опис основних можливостей 

застосування системи Google Apps Education Edition та служб 

Google для організації в умовах інформатизації суспільства 
якісного навчання студентів Луцького педагогічного 

коледжу. 
Виклад основного матеріалу. Основною перевагою 

Google Apps Education Edition серед інших сервісів є 

можливість доступу під одним аккаунтом до будь-якого 
сервісу, що входить до складу Google (мал.1). 

 

 

Мал.1. Структура сервісів Google 
 

Сервіси Google орієнтовані на спільну роботу та 

спілкування в мережі. За їх допомогою можна організувати 

різноманітну колективну діяльність (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Можливості Сервісів Google 
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Продовження таблиці 1 

 
 

Окремим блоком варто винести весь спектр додатків 

та сервісів, доступ до яких можна отримати за допомогою 

аккаунта Google, а також можливості синхронізації усіх 

даних з вашим пристроєм на Android та встановлення 

профільних додатків на нього. Одним з пріоритетів будь-

якого сучасного ВНЗ є підбір якісних програмних рішень 

для створення персонального освітнього середовища 

викладача та студента. Основні можливості їх взаємодії 

представлені у такому вигляді [4] (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Використання Сервіси Google викладачем та студентом 
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Продовження таблиці 2 
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Нові освітні стандарти спрямовані на індивідуальну 

освітню траєкторію студента, на розширення освітнього 

середовища припускають, що матеріалів, наявних у 

відкритому доступі, педагогу може і не вистачити. Це 

означає, що викладачам доведеться самим бути і 

автором, і розробником [8]. 

Але є багато проблем, які необхідно подолати 

викладачам: 

– викладачі мають малий досвід роботи з мережевими 

сервісами; 

– дуже мало викладачів обмінюються один з одним 

створеними навчальними напрацюваннями; 

– досвід вирішення проектних завдань найчастіше у 

малих постійних групах викладачів, залучити нових 

викладачів до співпраці дуже важко; 

– у більшості викладачів практично не має досвіду 

співпраці у розробці навчальних матеріалів. 

– основними перевагами використання сервісів 

Google в освіті з точки зору користувача є [4]: 

– мінімальні вимоги до апаратного забезпечення 

(обов'язковою умовою є тільки наявність доступу в 

Інтернет); 

– Google технології не вимагають витрат на 

придбання та обслуговування спеціального програмного 

забезпечення (доступ до додатків можна отримати через 

вікно будь-якого браузера) ; 

– google підтримують всі операційні системи і 

клієнтські програми, які використовують студенти, школи 

та ВНЗ; 

– всі інструменти Google безкоштовні. 

Хмарні технології є на даний момент повноцінним 

навчальним інструментом, що дозволяє ВНЗ створити 

власний онлайн-простір та формувати особисте освітнє 
середовище студента та викладача максимально ефективно. 

Постійне використання нових засобів для навчання 

надає можливість не стояти на одному місці, привчає до 

нового стилю поведінки, легкому вирішенню будь-яких 

ситуацій. Таке навчання допомагає зробити сам процес 

навчання відритим і доступним для всіх: викладачів, 

студентів, батьків. 

Висновки. Отже, використання хмарних технологій у 

процесі підготовки майбутніх вчителів розширює рамки 

використання індивідуального навчання, допомагає в 

організації контролю та плануванні самостійної роботи 

студентів, забезпечує більш високий рівень засвоєння та 

систематизації навчального матеріалу.  

Хмарні сервіси сприяють підвищенню мотивації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

що відповідає завданням формування кваліфікованого 

спеціаліста засобами ІКТ та забезпечують швидку 

комунікацію між викладачем і студентом.  

Використання сервісів Google в навчальному процесі 

не тільки сприяє виконанню основного завдання 

сучасної освіти – формуванню конкурентоспроможної й 

успішної особистості в електронному нформаційному 

суспільстві, а й значно вдосконалює й урізноманітнює 

діяльність викладача, активізує творчу діяльність 

студентів, створює належні умови для формування й 

розвитку у них відповідних умінь та навичок, покращує 

засвоєння і відтворення ними отриманої інформації. 

І хоча всі ці переваги сервісів Google дозволяють на 

якісно новому рівні розв’язати непрості освітні завдання: 

починаючи із засвоєння класичних знань і базових істин і 

закінчуючи вмінням студента орієнтуватися в обраній 
професії, користуватися набутими знаннями для розв’язання 

життєвих завдань і саморозвитку в майбутньому, сучасним 

викладачам потрібно продовжувати пошук нових методик 

навчання, опановуючи й інші інформаційні ресурси. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF GOOGLE ARE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF FUTURE TEACHERS IN LUTSK PEDAGOGICAL COLLEGE 

Application of informatively-communication technologies in an educational process is examined as one of the 

mostperspective directions of increase of  level of quality of education, individualization and personalisation of educational 

process. The analysis of basic services of Google Suite for Education is presented in the article. 

Possibilities of the use are analysed in the educational process of services of Google Suite for Education (Gmail, 

GoogleDrive, Google Forms, Google Documents,Google Classroom, Google Spreadsheets etc.). 

Argued, that the use of information technologies of Google allows to promote the level of  cognitive activity of future 

teachers the  participants of educational process, and also is a powerful motivational instrument for the  studies  oriented to 

personality of student and his self-perfection. 
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Постановка проблеми. Використання Інтернет-

ресурсів у навчальному процесі вищого навчального 

закладу потребує змін у методиці викладення іноземних 

мов. Якість освіти спрямована на науково-технічний 

розвиток та висуває нові вимоги до інтелектуального та 

професійного рівня людини і суспільства. Сучасні 

завдання вищої школи суттєво ускладнюються, оскільки 

випускники повинні мати високий рівень компетенцій, 

вміти самостійно вчитися, працювати з інформацією, 

бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.  

Формування цілісної системи універсальних знань, 

умінь і навичок, а також досвіду самостійної діяльності й 

особистої відповідальності студентів і визначає якість 

змісту освіти. Проте підвищення якості освіти має 

здійснюватися не за рахунок додаткового навантаження, а 

через удосконалення форм і методів навчання, відбору 

змісту навчання, через упровадження нових освітніх 

технологій, орієнтованих не на передавання готових знань, 
а на формування комплексу особистісних якостей студентів. 

Стан пізнавальної мотивації студентів до засвоєння 

іноземної мови можна посилити за рахунок використання в 

навчальному процесі інформаційних технологій з високим 

рівнем інтерактивності. Такими засобами інформаційних 

технологій є електронні освітні Інтенет ресурси, що 

створюють такі умови навчання, коли завдяки комп’ютеру 

студент стає безпосереднім учасником подій, процесів та 

повноцінно взаємодіє з навчальним середовищем, яке 

моделює об’єкти і процеси реального світу. 

До подальшого самостійного вивчення мови 

стимулює студентів використання Інтернету в наш час. 

В процесі активного використання іншомовних 

електронних ресурсів студент здобуває навички 

коректної поведінки в типових ситуаціях і відчуває 

справжнє занурення у живу мову, отримує можливість 

для розвитку мовленнєвих навичок. Без використання 

Інтернет-технологій, не може бути вдалою повноцінна 

підготовка майбутніх спеціалістів, адже випускники 

вищої школи обов’язково повинні вміти використовувати 

можливості Інтернету у своїй професійній діяльності. 

Сутність мови, комунікативна феноменологія оволодіння 
іноземною мовою роблять винятково плідним використання 

інформаційно-комунікаційних технологій [1, с.32]. 

Мета даної статті є використання Інтернет-ресурсів 

під час навчання англійської мови та їх вплив на розвиток 

навичок говоріння, як засіб навчання мовленневої 

діяльності під час самостійної підготовки студентів 

впродож навчального процесу. Застосування нових 

інформаційних технологій дозволяє не тільки підвищити 

ефективність навчання, але й сприяти подальшому 

самостійному вивченню іноземної мови [3, с.48]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

інтеграції Інтернет-технологій в сучасну освіту та їх 

застосування  під час навчання іноземних мов є досить 

важливим та актуальним. Наявний науковий фонд 

свідчить про те, що у працях багатьох дослідників 

актуалізовано різні аспекти проблеми використання 

Інтернет-ресурсів у навчанні англійської мови та 

присвячені роботи таких зарубіжних вчених, як 

Термінасова С.Г., Полат Є.С., Гезергуда В., Костенко І.Г., 
Дж.Шейлз, Смольяннікова І.А., так і вітчизняних дослідників 

Жолдак О.С., Скрипниченко А.І., Тавро В.В. та ін.  

Застосування Інтернет-ресурсів як засобу навчання 

іноземної мови реалізує багато цілей і завдань 

навчального й виховного процесу. Навчальні цілі 

передбачають оволодіння знаннями, уміннями, навичками, 

розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової та діяльнісно-

поведінкової сфери особистості, формування наукового 

світогляду, моральної, художньо-естетичної, екологічної 

культури тощо. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток вищої 

професійної освіти на сучасному етапи пов’язаний з 

переходом до реалізації практичної нової освітньої 

парадигми, що створює спрямовану цілісну систему 

безперервної освіти, яка пов’язана з розширенням сфери 

самостійної діяльності студентів в умовах залучення до 

процесу пізнання телекомунікаційних комп’ютерних та 

інформаційних технологій, які формують у студента 

навички самоорганізації та самоосвіти.  

В статті розглядаються проблеми розвитку навичок говоріння під час організації самостійної роботи 

студентів засобами інформаційних технологій навчання з урахуванням сучасних вимог та умов суспільства. 

Проаналізовано можливості Інтернет-ресурсів під час навчання іноземних мов та їх вплив на освітній процес в 

цілому. Досліджено оптимальні способи використання засобу навчання мовленнєвої діяльності. Наведено 

перелік навчальних сайтів та подано рекомендації для ефективного навчання іноземної мови. 

Ключові слова: розвиток навичок говоріння, самостійна робота студентів, Інтернет-ресурси, навчальні 

сайти, навчання іноземних мов. 
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В сучасній літературі можна спостерігати декілька 

поняття, щодо виявлення поняття Інтернет-ресурс. У 

словникові глосарій розглядають поняття Інтернет-

ресурси, як «(синоніми «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервіс, 

сайт») – це сукупність інтегрованих засобів технічного і 

програмно-апаратного характеру, а також інформації, 

призначеної для публікації у Всесвітній павутині. 

Інтернет-ресурс може містити інформацію в текстової, 

графічної та мультимедійної формі. Кожен Інтернет-

ресурс повинен мати унікальну адресу, який дозволяє 

знайти його в Мережі» [2]. Розглядаючи роботи 

сучасних авторів можна побачите таке поняття, як 

«електронне навчання – це навчання в інтерактивному, 

дистанційному форматі через Інтернет і/або локальну 

внутрішньокорпоративну мережу (інтранет). Освітня 

практика засвідчує його перспективність, оскільки в 

першу чергу він розрахований на вдосконалення 

студентами вміння і здатності працювати самостійно, 

вести власне дослідження. Це навчання також сприяє 

розвитку творчого відчуття, переміщення студента в 

реальність майбутньої професії» [9, с.60-62]. 

В сучасних умовах Інтернет-ресурси почали 

розвиватися та поділятися на види, їх існує величезна 

кількість, всі вони виконують типові функції, згідно з 

якими їх можна задіяти в професійній освіті, бізнесі, 

маркетингу та ін. Розглянемо декілька з цих видів: 
 Інтернет-ресурс – Сайт. Інформаційний ресурс, присвя-

чений певної компанії, явища, теми, події і так далі; 

 Інтернет-ресурс – Спільнота у соціальній мережі. 

Ресурси, на яких зареєстрована група людей, зацікавлена 
однією ідеєю, має спільні погляди. Спільноти розміщується 

інформація по конкретній темі або кількох тематиками, 

ведуться обговорення. 

 Інтернет-ресурс – Блог. Тематичний Інтернет-ресурс, 

зазвичай належить одній людині. Тут публікуються 

статті, як правило, на певну вузьку тему. У плані 

функціоналу зазвичай передбачена можливість залишати 

коментарі спілкуватися. 

 Інтернет-ресурс – Портал або мережа сайтів. 

Інформаційний або інтерактивний ресурс, що припускає 

велику кількість відвідувачів і напружений трафік. Вся 

мережа має загальне доменне ім’я [10]. 

Вміючи використовувати Інтернет-ресурс у своїх 

інтересах та розуміючи можливості кожного, у 

відвідувача набагато більше шансів знайти важливу для 

нього інформацію та навчитись практичному оволодінню 

різних знань, вмінь та навичок. 
Практичне оволодіння іноземною мовою передбачає 

здійснення усних та письмових контактів у ситуаціях 

наукового та професійного спілкування, читання 
професійно-орієнтованої та наукової літератури, анотування 

наукових статей та обґрунтування свого наукового 

дослідження іноземною мовою. Практична ціль при 

вивченні англійської мови для професійного спілкування 

формує у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичні, 

соціолінгвістичні і прагматичні) для ефективного спілку-

вання в академічному і професійному середовищі [5, 

c.153-158]. 
Мережа Інтернет має грандіозні інформаційні 

можливості і не менш вражаючу сферу навчальних 

процесів, а саме створює унікальну можливість для тих, 

хто вивчає іноземну мову для користування автентичними 

текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, 

відтворювати природне мовне середовище [8, c.98-100]. 

Комунікативність являє собою першу і природну 

потребу тих, що вивчають іноземну мову, але, справа в 

тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері 

рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб 

спілкування. Саме тому на заняттях з англійської мови в 

вищих навчальних закладах для розвитку навичок 

говоріння необхідно використовувати новітні методи 

навчання для забезпечення природної потреби та 

підвищення мотивації студентів до вивчення мови.  

Отже, розвиток мовленнєвої компетенції є 

комплексним процесом, який має бути безперервним, 

активним, цілеспрямованим та зумовленим ситуацією 

спілкування. Успішність його реалізації залежить від 
правильного вибору навчально-методичного забезпечення; 

використання релевантних форм, методів і режимів 

роботи, які, в свою чергу, сприятимуть формуванню 

покоління молоді, здатного робити особистісний 

духовно-світоглядний вибір, набувати необхідних знань, 

навичок та компетентностей для інтеграції в суспільство 

на різних рівнях.  

В процесі навчання значну роль приділяють 

самостійній роботі. В організацію самостійної роботи 

студентів впроваджуються  такі інформаційні технології, 

які відкривають доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, дають можливості для набуття та закріплення 

навичок, дозволяють реалізувати нові методи навчання. 

В процесі формування готовності студентів до 

професійної комунікації важлива увага приділяється 

умінням і навичкам оволодінню спілкування іноземною 

мовою через Інтернет. В мережі Інтернет існує велика 

кількість сайтів, які покликанні допомагати у вивченні 

англійської мови. Наприклад, розглянемо один із сайтів 

http://www.rong-chang.com. Цей сайт призначений для 

тих, хто бажає покращити свій рівень усної англійської 

мови. Подкасти, присвячені вивченню іноземної мови, 

дозволяють вирішити низку методичних завдань – 

формування навичок та умінь розуміння іншомовного 

мовлення на слух, формування та вдосконалення 

навичок вимови, розширення та збагачення лексичного 

запасу, граматичних навичок, розвиток умінь говоріння 

та усного мовлення. Також, на сайті є підрозділи: 

читання (reading), письмо (writing), пройшовши ці етапи, 

студенти можуть перевірити свої знання, їм подається 

вікторина (quizzes), тести (tests), ігри (games), а потім 

комп’ютер автоматично обробляє відповіді студента. 

Проаналізуємо  більш детально навчальні сайти для 

вивчення іноземної мови.  

1. Сайт Bussu. На цьому ресурсі можна знайти 

англомовного співрозмовника. На ресурсі існує дуже 

велика кількість уроків для запам’ятовування лексики, 

постановки вимови та інших аспектів вивчення мови. 

Цей сайт пропонує вправи по граматиці – будувати 

речення за допомогою просунутих уроків з граматики; 

офіційні сертифікати – тест на підтвердження рівня і 

отримання офіційного сертифікату McGraw-Хілл; 

словниковий тренажер, який дає змогу запам'ятати 

вивчені слова назавжди; Офлайн-режим – скачування 

http://www.rong-chang.com/
https://www.busuu.com/enc/
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всіх уроків, щоб мати до них доступ в будь-якому місці і 

в будь-який час; розмова – змога практикувати свої 

навички усного спілкування з носіями мови. 

2. Сайті LinguaLeo. Величезна бібліотека відео, аудіо 

і текстових матеріалів, має самий захоплюючий ресурс 

як для дорослих, так і для дітей, що розвиває їх навички. 

Для самостійної роботи студентів та для підвищення 

мовної практиці подається набір тренувань: аудіювання, 

кросворди, переклад слів. Цей сайт включає в себе такі 

знання, вміння та навички як: пройди тестування – тест 

визначає твої знання, і Lingualeo складе програму, що 

враховує результати тесту, твої цілі і інтереси; отримай 

індивідуальний план – щодня студент буде отримувати 

індивідуальну стрічку завдань, яка зробить вивчення 

мови ефективним; вивчай то, що тобі подобається – 

доступні 250 000 безкоштовних оригінальних аудіокниг 

і пісень, відеозаписів і текстів (всі матеріали містять 

клікабельні субтитри); виконуй вправи – інтерактивні 

тренування, засновані на перевірених методиках, 

допоможуть освоїти граматику, читання, розуміння на 

слух, розширити словниковий запас; вивчай англійську 

всюди – lingualeo доступний на комп'ютері і смартфоні 

(iOS, Android); займайся, де і коли тобі зручно, стеж за 

своїм прогресом; вимірний прогрес – кращий мотиватор. 

Lingualeo відстежує якісні та кількісні успіхи в режимі 
реального часу. Тримай руку на пульсі: стеж за результатом. 

3. Сайт ESLPod. Жива американська англійська мова, 

багато подкастів, які охоплюють всі сфери життя, завжди 

присутній гумор. Лексика за рахунок методу подачі 

досить легко засвоюється і закріплюється. Відеоуроки 

англійської мови – Engvid. Усі записи розділені за 

категоріями в залежності від рівня знання мови і 

об’єднані за тематикою, які можна дивитися для 

підготовки до іспитів або уроки, що пояснюють конкретні 

аспекти граматики. Цей сайт включає в себе: отримання 

тільки тих уроки, які вам підходять; слухання в будь-
якому місці телефону, планшета або комп'ютера; зрозуміння 

кожного слова з повними транскриптом і навчальним 

посібником; свобода скасувати в будь-який час. 

4. Сайт Loyalbooks. Цей сайт є у додатку «Google 

Play». Він містить більше 7000 безкоштовних аудіокниг 

англійською мовою. Завантажуйте вподобану книгу, 

слухайте в будь-яку вільну хвилину і вчіть мову.  

Наступні корисні сайти націлені на вдосконалення 

навичок говоріння. До цієї групи можна віднести: 

1. Сайт Dvolver (http://www.dvolver.com) допомагає 

студентам створювати власні діалоги на різноманітні 

теми. Цей сайт пропонує обрати місце програвання 

діалогу, героїв діалогу тощо. Потім кожний заповнює 

спеціальне поле репліками свого героя. Коли всі репліки 

записані, сервіс пропонує переглянути щойно створений 

діалог. Таким чином Dvolver додає гнучкості та 

урізноманітнює процес створення діалогів. 

2. Сервіс Showbeyond призначен для створення 

власних мультимедійних розповідей та запису звукового 

супроводу до слайдів. Цей сайт буде дуже корисним для 

заохочення студентів до креативного підходу до 

створення монологів. Студенти вільні вибрати 

зображення для відеоряду за власним бажанням, 

записати до нього музичний супровід, робити власні 

голосові коментарі та підписи до слайдів. У процесі 

підготовки запису вони мають можливість записати 

аудіо стільки разів, скільки необхідно для того, щоб 

кінцевий результат їх задовольнив. У результаті, 

студенти отримують мультимедійний продукт, що 

поєднує у собі монологічне та писемне мовлення. Така 

система робить цей сервіс дуже зручним для його 

використання не тільки на уроках англійської мови – 

учні мають можливість прослухати аудіофайл стільки 

разів, скільки необхідно; наявність текстового варіанту 

уможливлює подальшу роботу над текстом радіо-

передачі. 

Застосування Інтернет-мережі для самостійної 

роботи студентів є досить ефективним засобом 

використання Інтернету для навчальних цілей. Він 

включає в себе підготовку домашніх завдань у вигляді 

презентацій про рідне місто, визначних особистостей, 

улюблених письменників чи музикантів, пошук та підбір 

відеосюжетів чи цікавої інформації на запропоновану 

тематику, підготовка рефератів, власних монологічних 

висловлювань, інших проектів. 

Завдання можуть бути індивідуальними для кожного 

студента або ж колективними. Як правило, студентам 

цікавіше виконувати проектні завдання. Звичайно, 

студентам буде важко зорієнтуватися в інформаційному 

потоці самостійно, саме тому викладач повинен надати 

методичні поради для виконання самостійної роботи, 

виокремити основні освітні сайти з якими будуть 

працювати студенти в позаурочний час. Це, як правило, 

перелік Інтернет-джерел та освітніх баз даних, 

призначених спеціально для освіти [7, c.172]. Як правило, 

навчальні сайти призначені для навчання чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письма та 
аудіювання), та містять різнорівневі завдання для засвоєння 

фонетичного, граматичного та лексичного матеріалу. 

Щодо інформаційних сайтів, то викладач сам повинен 

визначитися з добором потрібного матеріалу [6, c.42]. 

Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок 

розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, 

забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, 

ефективність. Більше того, Інтернет розвиває навички, 

важливі не тільки для іноземної мови. Це, перш за все, 

пов'язано з розумовими операціями аналізу, синтезу, 

абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, 

вербального і смислового прогнозування й попередження 

і т.д. Таким чином, використання Інтернет-мережі для 

самостійної роботи студентів при вивченні іноземної 

мови – це ефективний засіб навчання.  

Задовольняючи природну цікавість до пошуку 

інформації та роботі в мережі, ми забезпечуємо їм умови 

для ефективного вивчення іноземної мови. Самостійна 

робота формує навички самостійної діяльності взагалі, 

що є необхідним у будь-якій професійній діяльності, 

виробляє здатність самостійно приймати відповідальні 

рішення, знаходити оптимальний вихід із складних 

ситуацій. 

Організація самостійної роботи за допомогою 

інформаційних технологій забезпечує оптимальну для 

кожного конкретного студента послідовність, швидкість 

сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації 

роботи; формує навички аналітичної і дослідницької 

діяльності, забезпечує можливість самоконтролю якості 

http://lingualeo.com/ru
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.engvid.com/english-lessons/
http://www.loyalbooks.com/
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здобутих знань і навичок, заощаджує час та сприяє 

формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, 

лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції [4, c.321]. 

Висновок. Впровадження Інтернет-ресурсів в процес 

навчання іноземних мов поєднує в собі вивчення 

теоретичного матеріалу, доступу до інформаційних 

ресурсів, виконання практичних завдань, спостереження за 

певними процесами наочно (відео-матеріали), керування 

навчальним процесом та здійснує самоконтроль і 

контроль. Самостійна робота навчає студентів 

самостійно опановувати знання і це є одно з важливих 

завдань сучасної вищої школи.  

Для студентів самостійна робота необхідна не тільки 

для оволодіння іноземною мовою, але й для формування 

навичок самостійної роботи взагалі, а навчальний 

процес повинен стимулювати самоосвіту студента та 

реалізувати комунікативний, особистісно-орієнтований 

та диференційований підхід до навчання. Отже, 

систематична самостійна робота студентів при вивченні 

іноземних мов за допомогою Інтенет-ресурсів в вищих 

закладів освіти дозволяє створити передумови для 

успішної самостійної пізнавальної діяльності після 

завершення навчання у вищому закладі освіти, дає 

можливість готувати студентів до життя і діяльності у 

мультинаціональному, мультикультурному суспільстві. 
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Постановка проблеми. Необхідність належної 

організації самостійної роботи студента є важливим для 

підготовки майбутніх провізорів. 

Мета статті. Організація процесу самостійного 

навчання студентів фармацевтичного факультету з 

дисципліни «Патентознавство». 

Виклад основного матеріалу. Дисципліна 

«Патентознавство» є однією з дисциплін у системі вищої 

фармацевтичної освіти. Її вивчення надає майбутньому 

провізору можливість оволодіння основними поняттями в 

системі права промислової власності [1]. При викладанні 

даної дисципліни слід приділяти увагу теоретичним 

знанням, практичним розумінням ситуаційних задач в 

сфері інтелектуальної власності. Вивчення даного 

предмету на фармацевтичному факультеті здійснюється 

на п’ятому курсі. Видами навчальних занять з навчальної 

дисципліни «Патентознавство», згідно з навчальним 

планом є: лекції; практичні заняття та самостійна робота 

студента. Особливу увагу приділено власне самостійній 

роботі студента [2,3]. Зміст самостійної роботи з 

дисципліни «Патентознавство» визначається робочою 

навчальною програмою та методичними матеріалами. 

Вона включає аудиторну роботу, що проводиться під час 

практичних та семінарських занять під керівництвом 

викладача, та позааудиторну самостійну роботу [4,5]. 

Самостійна робота в аудиторії є ефективною при 

достатній теоретичній базі та підготовці до занять 

студентів. Викладач забезпечує необхідною методичною 

інформацією по дисципліні, що включає підручники, 

посібники, методичні розробки до кожного практичного 

заняття, враховуючи зміни законодавства в сфері 

інтелектуальної власності. Тема заняття відображається 

як на паперових носіях так і на електронних. На 

практичних заняттях викладач спрямовує студентів на 

додаткове опрацювання літератури. Методичний 

посібник з дисципліни «Патентознавство» містить 

актуальність та мету вивчення теми, короткий зміст, 

питання для самоконтролю знань, тести та ситуаційні 

завдання, перелік рекомендованої сучасної наукової 

літератури. Самостійна робота студента фармацевтичного 

факультету на заняттях з дисципліни «Патентознавство» 

завершується контролем засвоєних знань та виконаних 

завдань, шляхом взаємоперевірки, що змушує студента 

спостерігати, аналізувати відповіді інших студентів та 

порівнювати зі своїми результатами. Досить часто на 

заняттях здійснюється моделювання ситуаційних проблем 
чи завдань, особливо щодо процедури оформлення охоронних 

документів на об’єкти промислової власності. Тестові 

завдання для самоперевірки містять чітко сформульовані 

питання та варіанти відповіді. До початку контролю 

результатів самостійної роботи студентів ознайомлюють з 

критеріями оцінки імовірного рішення цих тестів.  
Самостійна позааудиторна робота студентів фармацев-

тичного факультету з дисципліни «Патентознавство» 

насамперед стосується вивчення тих тем, які зовсім не 

розглядалися на практичних заняттях, але присутні в 

робочих програмах та в тестах на підсумковому 

модульному контролі. Даний вид самостійної роботи 

виконується без участі викладача. Викладач надає тільки 
консультативно-методичну допомогу стосовно проблемних 

тем з навчально – методичного плану «Патентознавство» 

та ймовірного виникнення типових помилок при 

виконанні контролю рівня знань. Дана допомога може 

здійснюватись на консультаціях з дисципліни 

«Патентознавство» [6,7]. 

Висновки. Самостійна робота з дисципліни 

«Патентознавство» дає можливість студенту набути 

навичок самоорганізації, самоконтролю, самоврядування 

та самостійно приймати участь в навчальному процесі. 

Самостійна робота передбачає формування у 

студентів вмінь та навичок по вставленню об’єктів права 

промислової власності, порядку оформлення патентів на 

винаходи та корисні моделі. Професійні вміння 

майбутнього провізора є визначальним показником 

рівня підготовки фахівця. 
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FEATURES OF THE SELF-OPEN WORK OF FUTURE PROTECTORS FROM THE  

"PATENT INFORMATION" 

Future employee of the pharmaceutical industry must have basic knowledge in the field of intellectual property, in 

particular concerning inventive activity. Increasing self-study for mastering the material and putting it into practice requires 

paying attention to independent work as an essential part of the educational process in the discipline "Patent science". This 

work must be organized and combined with the theoretical and practical knowledge of pharmacists. The aim of the work is to 

organize the process of independent training of the students of the pharmaceutical faculty on discipline "Patent science". 

Research methods. The discipline's objectives stem from the goals of the educational-professional program of training 

graduates of a higher medical (pharmaceutical) educational institution and is determined by the content of those system 

knowledge and skills that a pharmacy specialist should possess. Conclusions Independent work involves the formation of skills 

and skills for the insertion of objects of industrial property rights, the order of registration of patents for inventions and utility 

models. Conclusion. The professional skills of the future pharmacist are a key indicator of the level of specialist training. 

Key words: intellectual property, independent work, patent science, inventive activity, pharmacist specialist, patent for 

invention, useful model.   
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Ще донедавна 

важлива проблема шкільного фізичного виховання в 

Україні полягала в тому, що функціональні можливості 

школярів, які поступово знижуються, були неадекватні 

фізичним навантаженням, затвердженим шкільними 

програмами. Це пов'язано не тільки із загальним 

погіршенням стану здоров'я молоді, але й з ігноруванням 

програмами інтересів і потреб сучасних школярів, 

зокрема підвищення інтересу юнаків до занять 

атлетизмом. Між тим, відносна популярність атлетизму та 

розвитку силових якостей у школярському середовищі 

повинна сприяти розвитку перспектив формування 

високого рівня фізичної культури особистості (як 

складової загальної культури) старшокласників на цій 

базі. Цей рівень, безперечно, включає в себе здоров'я і 

здоровий спосіб життя, належний рівень розвитку всіх 

фізичних якостей у комплексі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Досліджень, присвячених проблематиці місця атлетичної 

гімнастики в системі фізичного виховання школярів і 

загалом молоді, останніми роками в Україні проводиться 

недостатньо. Відзначимо, що результати дослідження 

Т. Суханової [1] засвідчило загалом позитивне ставлення 

юнаків-старшокласників до занять атлетичною 

гімнастикою. Р. Гах [2] у своїй розвідці намагається 

теоретично обґрунтувати користь засобів атлетичної 

гімнастики для загального і фізичного розвитку сучасної 

учнівської молоді. С. Семенович і В. Кіндрат [3] є 

авторами програми диференційованого підходу у 

навчанні юнаків 15–17 років основам атлетичної 

гімнастики. С. Ніколаєв та В. Войтович [4] розробили 

для старшокласників програму оздоровчо-розвивального 

змісту із застосуванням засобів атлетичної гімнастики і 

дійшли висновку про те, що їх застосування дає змогу за 

короткі терміни суттєво підвищити рівень фізичної 

працездатності школярів. Результати дослідження 

О. Шиян і Д. Жмура [5] представляють собою новітню 

методику силової та комплексної підготовки юнаків 

засобами атлетичної гімнастики, що включає вправи 

переважно з помірними обтяженнями при значному 

дозуванні, а також зі скороченими паузами між 

підходами. У деяких дослідженнях (І. Гайдук, Т. Суханова 

та інші) [6;1] в той чи інший спосіб доводиться 

ефективність шкільних фізкультурних занять, на яких 

застосовуються методи й засоби атлетичної гімнастики, 

відповідно, доцільність їх запровадження в систему 

шкільного фізичного виховання.  
Мета статті – дослідити потенціал сучасної атлетичної 

гімнастики у сфері оздоровлення та комплексного 

розвитку фізичних якостей юнаків старшого шкільного 

віку. Завдання статті: 1) окреслити можливий вплив 

засобів атлетичної гімнастики на розвиток сили та інших 

фізичних якостей юнацької молоді; 2) охарактеризувати 

атлетичну гімнастику як дієвий засіб оздоровлення 

юнаків старших класів; 3) представити власні доробки 

щодо науково-методичного забезпечення організації 

занять з атлетичної гімнастики і результати 

експериментального дослідження їх впливу на 

функціональний стан і рівень розвитку силових якостей 

старшокласників.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під 

атлетичною гімнастикою ми розуміємо оздоровчо-

розвивальну систему, засновану на використанні 

комплексів силових вправ із різними обтяженнями або 

без них, у поєднанні з різнобічною фізичною 

підготовкою. Сучасна атлетична гімнастика як система 

оздоровлення і розвитку людини ґрунтується на знаннях 

не тільки методики й техніки виконання фізичних вправ, 

але й анатомії, фізіології, педагогіки, основ харчування 

тощо. Її основна специфічна риса полягає у поєднанні в 

собі двох складових – атлетизму і гімнастики. З одного 

боку, це різновид атлетизму із включенням до нього 

гімнастичних елементів, з іншого – різновид гімнастики 

з переважанням у заняттях вправ на розвиток сили. 

Основна цінність атлетичної гімнастики полягає в її 

здатності нейтралізовувати певні негативні впливи, яке 

може справляти на організм молодої людини заняття 

"чистим" атлетизмом, забезпечувати різнобічну загальну 

У статті розкрито особливості застосування атлетичної гімнастики як засобу розвитку сили та інших 

фізичних якостей юнаків старшого шкільного віку. Атлетична гімнастика має великий оздоровчий потенціал. 

Вона покращує кровообіг, роботу легенів, зміцнює суглоби, нервову систему, забезпечує дієздатність усіх 

органів і систем організму. Автором обґрунтовано методичні підходи щодо застосування засобів атлетичної 

гімнастики в системі занять фізичною культурою для юнаків 16–17 років. Експериментально встановлено 

позитивний вплив занять атлетичною гімнастикою на функціональний стан і рівень розвитку силових 

якостей старшокласників.  

Ключові слова: атлетична гімнастика, старшокласники, здоров'я, оздоровлення, фізичні якості, силові 

вправи. 
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фізичну підготовку, відновлювати порушені функції 

організму, виправляти недоліки у фізичному розвитку, 
слугувати дієвим засобом активного дозвілля і формування 

здорового способу життя. Слід звернути увагу на ті риси, 

які роблять основну гімнастику придатною для занять 

атлетизмом: це можливість забезпечення локального 

впливу на м'язи, розвитку різних груп і навіть окремих 

пучків м'язів, відносна легкість дозування навантажень за 

рахунок зміни кількості повторів, режиму м'язової 

роботи, вибору простих чи складних варіантів виконання 

вправ залежно від фізичної підготовленості й самопочуття, 

можливість засвоювати технічно складні вправи, 

використовуючи проводку за рухом.  

Природно, що в атлетичній гімнастиці основне місце 

посідають вправи на розвиток сили, тобто вправи, 

виконання яких потребує більшої величини напруження 

м'язів, ніж у звичайних умовах їх функціонування. 

Зауважимо, що у фізіології, на відміну від механіки, 

сила має якісну інформативність і розглядається як 

якісний аспект рухової активності людини. У процесі 

занять атлетичною гімнастикою збільшується об'єм 

м'язової маси, розвиваються найбільші м'язові групи – 

плечового поясу, спини, грудей, ніг, рук. Але надзвичайно 

важливим є те, що атлетична гімнастика здатна 

комплексно розвивати й інші фізичні якості, з проявами 

яких пов'язана більшість динамічних рухових актів 

людини. Насамперед, піднімання ваги саме по собі 

вимагає спритності, координації і гнучкості. Засоби 

атлетичної гімнастики, крім того, розвивають витривалість і 

швидкісні якості, позитивно впливають на формування 

статури, покращують дієздатність органів і систем 

молодого організму.  

Іншою перевагою атлетичної гімнастики є її великий 

загальний оздоровчий потенціал, який, на наше 

переконання, не слід розглядати окремо від функцій 

розвитку силових та інших фізичних якостей. 

Оптимальне поєднання вправ на силу й витривалість 

покращує кровообіг у цілому і кровообіг головного 

мозку зокрема, що прискорює розумовий розвиток. Як 

зазначають О. Шиян і Д. Жмур, силові вправи атлетичної 

гімнастики змінюють зв'язки, сухожилля, суглоби, 

збільшують мережу капілярів, покращують кровообіг, 

що дозволяє серцю працювати в оптимальному режимі 

[5, с.80-81]. С. Ніколаєв та В. Войтович, у свою чергу, 

констатують, що заняття атлетичною гімнастикою 

посилюють роботу легенів, залоз внутрішньої секреції, 

нирок і потових залоз, нервової системи, покращують 

кровообіг внутрішніх органів, скелетних м'язів, 

головного мозку, стимулюють кровотворну функцію 

тощо [4, с.85]. І. Гайдук наводить докази того, що силова 

підготовка з дозованими навантаженнями в юнацькому 

віці не затримує ріст, натомість ефективно розвиває 

руховий апарат, формує красиву статуру, покращує 

дієздатність усіх органів і систем організму [6, с.141].  

Ще півстоліття тому в наукових колах побутувала 

думка, згідно з якою підлітки та юнаки шкільного віку 

не мають необхідних біологічних передумов для занять 

атлетизмом, а вправи з обтяженнями істотно шкодять 

юному зростаючому організмові, несприятливо 

відбиваються на його рості та функціональному стані. 

Але сьогодні вже доведено оздоровчий ефект атлетичної 

гімнастики. Так, різнобічність занять оздоровчого 

спрямування визначається виконанням комплексів вправ, 

які позитивно впливають на серцево-судинну й дихальну 

системи організму. Для посилення оздоровчого ефекту і з 

метою уникнення негативних морфофункціональних змін 

(переважно нервово-м'язового апарату), які пов'язані з 

приростом м'язової маси і не сприяють підвищенню 

резервних можливостей апарату кровообігу та аеробній 

продуктивності організму, силові вправи в атлетичній 

гімнастиці поєднуються з бігом, рухливими іграми, 

вправами на розтягування. Як зазначає Р. Гах, біг створює 

фізіологічні та біохімічні передумови для ефективних 

силових занять, вправи на гнучкість пришвидшують 

процеси відновлення після них [2, с.154]. Згідно з 

результатами низки досліджень (С. Семенович та інші), 

заняття атлетичною гімнастикою сприяють збільшенню 

антропометричних показників, що пояснюється реакцією 

організму на силові навантаження. При цьому оздоровчий 

потенціал атлетичної гімнастики може бути реалізований 

тільки за умови врахування типу тілобудови юнаків 
(мезоморфний, ектоморфний або андоморфний). Астенікам 

рекомендуємо підвищувати інтенсивність навантажень за 

рахунок зменшення кількості повторів та одночасного 

збільшення маси обтяжень, частіше чергувати силові 

вправи із вправами на розслаблення; гіперстенікам 

(андоморфний тип) – акцентувати увагу на вихованні 

витривалості, зокрема за рахунок збільшення кількості 

повторів, виконувати вправи, що вимагають високої 

рухової активності, уважно ставитися до режиму 

харчування. Загалом заняття з атлетичної гімнастики 

повинні в основних рисах зберігати базові принципи 
атлетичного заняття – прогресуючого зростання навантажень, 

м'язового шоку, додаткових і неповних повторів, пікових 

скорочень тощо.  
В якості основних методів розвитку сили старшокласників 

на заняттях з атлетичної гімнастики виступають методи, 

засновані на використанні динамічних вправ. Для 

розвитку максимальної сили застосовують метод 

максимальних зусиль, який передбачає повторення з 

максимальними зусиллями спеціально підібраних вправ, 

при цьому застосовуються граничні або близькі до цього 

обтяження. Розвиток швидкісної сили вимагає 

нарощування швидкості виконання вправ або збільшення 

навантажень при однаковій швидкості, при цьому 

одночасно зростає максимальна сила, а на її підґрунті 

формується швидкісна. Для розвитку силової витривалості 

застосовується метод повторних зусиль, який передбачає 

тривале повторне виконання вправ із середнім зусиллям 

до повної втоми м'язів; цей метод сприяє ефективному 

нарощуванню м'язової маси. Метод динамічних зусиль 

пов'язаний із застосуванням малих і середніх обтяжень, 

значною кількістю повторів у максимальному темпі.  

В атлетичній гімнастиці можуть застосовуватися різні 

види силових вправ: з подоланням опору власного тіла чи 

його певної ланки (без обтяжень), на снарядах із 

переміщенням власного тіла у просторі, з гімнастичними 

предметами певної маси та еластичності, зі стандартними 
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обтяженнями (вимагають суворого дозування маси 

обтяжувачів), вправи на виконання в парах, трійках, групах 

(зокрема з подоланням опору партнера), а також на 
тренажерах та інших спеціальних пристроях. Атлетичні 

вправи повинні підбиратися таким чином, щоб на заняттях 

були задіяні по можливості всі м'язові групи (шиї, 
плечового поясу і рук, спини, черевного пресу, ніг) та 

враховані різні режими м'язової діяльності (ізометричний, 
динамічний тощо). Ефект застосування таких вправ 

залежить від раціонального розподілу навантажень на 

кожному занятті, у процесі проходження програми (циклу), 
від правильного вибору маси обтяжень. Найбільш 

ефективними можуть вважатися такі силові вправи, які 

юнак (з огляду на рівень його фізичної підготовленості) 
може виконати 8-10 разів поспіль. До силових вправ 

додаються вправи на розвиток швидкості (легкоатлетичні, 
акробатичні), спритності (виконання відносно складних 

гімнастичних рухів). До комплексів вправ атлетичної 

гімнастики включають силові вправи, пов'язані з проявами 
активної і пасивної гнучкості; вони можуть виконуватися в 

підготовчій (як засіб підготовки суглобів до зростаючого 

навантаження), основній (як засіб активного відновлення 
м'язів між підходами) та в заключній частинах заняття.  

Гімнастичні вправи поділяються: за анатомічною 
ознакою – на вправи для верхніх і нижніх кінцівок, шиї, 

тулуба; залежно від спрямованості енергетичного 

забезпечення м'язової діяльності – на вправи, що 
виконуються в аеробному, змішаному аеробно-анаеробному і 

переважно анаеробному режимах; за інтенсивністю – 
низької, середньої, максимальної та субмаксимальної 

інтенсивності, за режимом роботи м'язів – на статичні й 

динамічні; залежно від використання допоміжних 

обтяжувачів, приладів, пристроїв – на вправи без приладів, із 

приладами і на приладах, предметами (тренажери, 

гімнастичні палки, скакалки, еспандери, м'ячі, булави тощо). 
Як засіб додаткового розвитку та активного відновлення між 

підходами до силових занять застосовують вправи на підлозі, 

з предметами тощо, вправи з арсеналу стретчинга. 
Комплекси силової гімнастики мають бути спрямовані й на 

розвиток витривалості, адже, якщо силова витривалість 
зростає зі збільшенням кількості повторень силових вправ, то 

для зростання загальної витривалості необхідна тривала 

робота з помірними навантаженнями, яка включає 
функціонування значної частини м'язів. Також на основі 

власного досвіду наголошуємо на тому, що на початкових 

етапах занять юнаків потрібно навчити раціонально 
виконувати рухові дії і правильно дихати: вдих при 

найменшому зусиллі, видих – при максимальному. Дихання 
повинно бути вільним, не скутим.  

У другій половині 2017 р. протягом 5 місяців автором 

статті було проведене експериментальне дослідження на базі 
загальноосвітньої середньої школи № 8 м. Ужгорода, у 

ньому взяли участь 32 старшокласники 11-х класів віком 16-

17 років, котрі були поділені на дві групи – контрольну (у 
складі 10 юнаків) та експериментальну (12 юнаків). Учні 

контрольної групи займалися фізичною культурою за 
загальною шкільною програмою, в рамках якої 

використовувалися переважно урочні форми занять і 

традиційні форми позакласної роботи; учні 
експериментальної групи, крім цього, тричі на тиждень 

відвідували факультативні заняття з атлетичної гімнастики 
(середня тривалість одного заняття 60 хвилин). Результати 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка змін середніх антропометричних і функціональних показників, а також тестових показників силової 

підготовленості юнаків контрольної та експериментальної груп за час проведення експерименту 

Показники 

Контрольна група Експериментальна група 

Р 
До експ. 

Після 
експ. 

Різниця До експ. 
Після 
експ. 

Різниця 

Маса тіла (кг) 63,0 63,8 + 0,8 63,6 65,7 + 2,1 р<0,05 

Обвід грудної клітини у стані спокою (см) 86,7 87,3 + 0,6 87,0 88,2 + 1,2 р<0,05 

Обвід грудної клітини на вдиху (см) 90,8 91,6 + 0,8 91,2 93,0 + 1,8 р>0,05 

Обвід грудної клітини на видиху (см) 85,3 85,8 + 0,5 85,6 86,5 + 0,9 р<0,05 

Індекс Кетле (г/см) 359,4 362,4 + 3,0 363,6 373,5 + 9,9 р<0,05 

Екскурсія грудної клітини (см) 5,5 5,8 + 0,3 5,6 6,5 + 0,9 р>0,05 

Частота серцевих скорочень (уд/хв) 78,1 77,7 - 0,4 73,2 70,4 - 2,8 р<0,05 

Артеріальний тиск систолічний  

(мм.рт.ст.) 
123,6 122,9 - 0,7 123,0 121,3 - 1,7 р<0,05 

Життєва ємність легенів (уд/хв) 3,3 3,7 + 0,4 3,4 3,4 0,0 р<0,05 

Підтягування на поперечині (разів) 7,8 8,3 + 0,5 8,3 9,7 + 1,4 р<0,05 

Згинання і розгинання рук  
в упорі лежачи (разів) 

28,8 30,0 + 1,2 28,1 33,2 + 5,1 р<0,05 

Динамометрія кисті сильнішої руки (кг) 36,1 36,5 + 0,4 36,5 38,7 + 1,7 р>0,05 

Станова сила (кг) 118,3 119,9 + 1,6 119,1 124,3 + 5,2 р<0,05 

Силовий індекс м'язів спини (%) 187,8 187,9 + 0,1 187,3 189,1 + 1,8 р<0,05 
 

Як видно з табл. 1, в експериментальній групі після 

проведення експерименту практично всі показники вимірів 
і результати тестувань, що засвідчують антропометричні 

дані, функціональний стан і рівень розвитку силових 

якостей, зазнали більш відчутної позитивної динаміки змін 
порівняно з відповідними показниками контрольної групи, 

статистичну значущість більшості показників доведено.  

Висновки та перспективи подальших досліджень у 

даному напрямку.  
1. Спробуємо виділити найбільш характерні для 

сучасної атлетичної гімнастики риси: це одночасне 

комплексне використання всіх засобів атлетизму та 
гімнастики, розмаїття методів розвитку різних груп та 

окремих пучків м'язів із забезпеченням локального впливу на 
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них. Атлетична гімнастика, взявши на озброєння засоби 

атлетизму та основної гімнастики, отримала чудову 

можливість для вдосконалення не лише сили, а і 

гнучкості, координації, швидкісних якостей, витривалості. 

Тренування атлетичних гімнастів збагачують засвоєння 

техніки вправ на гімнастичних снарядах, прийомів 

акробатики. Це важливо, крім іншого, через те, що значна 

кількість гімнастичних вправ на снарядах, пов'язаних із 

проявами сили, має прикладний характер і може знайти 

застосування у трудовій чи побутовій діяльності.  

2. Атлетична гімнастика має великий оздоровчий 

потенціал, який потребує грамотного використання з 

урахуванням деяких тенденцій розвитку юнацького 

організму, зокрема до розвитку силових здібностей і 

морфофункціональних показників. Засоби атлетичної 

гімнастики сприяють покращенню кровообігу, зміцненню 

зв'язок, сухожиль, суглобів, роботи легенів, залоз 

внутрішньої секреції, нирок і потових залоз, нервової 

системи, скелетних м'язів, головного мозку, формуванню 

красивої статури, забезпеченню дієздатності всіх органів і 

систем організму.  

3. Узагальнюючи результати досліджень різних років, 

можемо сказати, що навчально-тренувальні програми і 

комплекси вправ з атлетичної гімнастики для юнаків 

старшого шкільного віку повинні включати вправи на 

розвиток різних фізичних якостей, включати не тільки 

атлетичні, а й гімнастичні елементи та елементи з інших 

видів спортивної підготовки, передбачати чітке дозування 

фізичних навантажень залежно від силової та загальної 

фізичної підготовленості кожного юнака. У ході 

проведеного дослідження експериментально доведено 

ефективність силової та загальної фізичної підготовки 

засобами атлетичної гімнастики у плані покращення 

здоров'я та підвищення рівня фізичної підготовленості 

юнаків старшого шкільного віку.  

4. Подальші дослідження в даному напрямку будуть 

присвячені вивченню потенціалу різних видів сучасного 

атлетизму в плані оздоровлення та розвитку фізичних 

якостей шкільної молоді.  
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SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL PUPILS PHYSICAL QUALITIES AND THEIR HEALTH 

IMPROVING BY MEANS OF CONTEMPORARY ATHLETIC GYMNASTICS 

The article reveals the peculiarities of using of athletic gymnastics as a means of developing strength and other physical 

qualities of senior pupils. Athletic gymnastics has a great health potential. It improves blood circulation, lungs' work, 

strengthens joints, nervous system, ensures the working capacity of all organs and systems of the body. We have based 

methodological approaches concerning the using of means of athletic gymnastics in the system of physical culture training for 

boys aged 16-17. It was experimentally found out positive influence of athletic gymnastics training on the functional status and 

the level of development of power qualities of school senior pupils. 

Key words: athletic gymnastics, senior pupils, health, health improving, physical qualities, strength exercises. 
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Постановка проблеми. Сьогодні головною метою 

вивчення англійської мови полягає у формуванні у 

студентів комунікативної компетентності з урахуванням 

комунікативних умінь, сформованих на основі мовних 

знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками 

спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням 

мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої 

поведінки у типових сферах і ситуаціях. Формування 

комунікативної компетенції означає оволодіння мовою 

як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь 

використовувати мову як інструмент у діалозі культур і 
цивілізацій сучасного світу. Для досягнення комунікативної 

компетенції – комунікативних вмінь, сформованих на 
основі навичок і вмінь, мовних знань, – викладач іноземної 

мови повинен використовувати новітні методи навчання 

для активізації пізнавальної діяльності студентів.  

Отже, активізація пізнавальної активності є однією з 

актуальних проблем науки і практики, хоча її не можна 

назвати новою [6]. Навчання це діяльність студента до 

формування внутрішнього бажання до опанування знань, 

умінь, навичок, що ґрунтуються саме на глибокому 

інтересі, відповідно активізується пізнавальна діяльність 

студентів. Поняття «активізації пізнавальної діяльності 

студентів» з одного боку, означає якісний рівень їх 

діяльності, якому притаманна певна система ознак; з 

іншого – цілеспрямоване керування процесом пізнання 

студентів шляхом створення оптимальних психолого-

педагогічних умов, підпорядковане меті професійної 

підготовки, яке направлене на формування внутрішніх 

мотивів та цілей здобуття знань [4]. 

Варто використовувати на заняттях з англійської 

мови інноваційні методи, щоб зробити заняття цікавим 

та підвищити ефективність навчального процесу і рівень 

знань студента. Досягти високого рівня комунікативної 

компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її 

носіїв, – справа дуже важка і тому важливим завданням 

викладача є створення на уроці іноземної мови реальних 

і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для 

цього різні прийоми роботи. Одним із таких прийомів є 

рольова гра.  

Метою статті є впровадження рольової гри в 

навчальний процес при вивченні англійської мови в 

вищій школі як засобу активізації пізнавальної діяльності 

студентів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато 
педагогів таких як Г.Ващенко, М.Касьяненко, Я.Коменський, 

С. Лісова, А. Макаренко, П. Підкасистий, С. Русова, 

М. Тименко та психологів Б. Ананьєва, Л. Виготський, 

О. Киричука, А. Піаже, В. Роменець, С. Рубінштейн, та 

Т. Титарен присвятили свої праці теорії гри, визначили її 

функції, види, типи, класифікації та пояснили для чого 

потрібна та коли треба використовувати рольову гру, 

підкреслюючи, що навчання приносить успіх в активності 

пізнавальної діяльності завдяки виокремленню та 

сформованості «продуктивної готовності майбутніх 

фахівців до інноваційних перетворень». З педагогічної 

точки зору пізнавальна діяльність спрямована на 

пізнання викладачами вищого навчального закладу 

педагогічної діяльності, під час якого студент оволодіває 

не тільки знаннями, але і способами їх набуття.  

Виклад основного матеріалу. Рольова гра це творчий 

підхід в навчанні іноземної мови, простий і природній 

спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, яка дає 

можливість навчитися використовувати свої знання, 

вміння та навички в процесі навчання та в майбутній 

діяльності. Використання гри у навчанні є дійсно 

актуальною проблемою та розглядається як могутній 

засіб мотивації навчання, як могутній засіб виховання 

волі, формування практичних навичок. Вона мотивує 

розумову діяльність, оскільки студенти опиняються в 

ситуації, коли актуалізується необхідність щось сказати, 

попросити, дізнатися, довести, чимось поділитися зі 

співрозмовником. Таким чином, це безумовно забезпечує 
сприятливі умови для здійснення професійно спрямованого 

навчання іноземній мові. 

На сьогодні не існує однозначного трактування 

поняття «рольова гра», деякі вченні вважають, що 

рольова гра – впливає негативно, бо мати високий рівень 

комунікативної компетенції в іноземній мові, не 

знаходячись серед її  носіїв, дуже важко та ще й 

Стаття аналізує рольову гру як засіб активації пізнавальної діяльності студентів при вивченні 

англійської мови в вищих навчальних закладах. Наведено п’ять модифікацій ділової гри і визначені основні 

психолого-дидактичні принципи створення і застосування ділових ігор у навчальному процесі. Обґрунтовано 

роль і значення ефективного використання рольових ігор у підготовці студентів до іншомовного спілкування. 

Ключові слова: рольова гра, активація пізнавальної діяльності студентів, модифікації ділової гри, 

ефективне використання, іншомовне спілкування. 
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використовувати це в рольовій грі, а інші – вважають, 

що вона дуже допомагає спілкуванню, одержанню знань, 

сприяє розвитку комунікативних навичок, її сприйняття, 

мислення, пам’яті, уяви, розвиваються такі риси, як 

дисциплінованість, спостережливість та ін. 

Скляренко Н.К. вважає, що «у процесі рольової гри 

відбувається одночасне удосконалення і розвиток навичок 

у використанні мовного матеріалу, але це на даному етапі 
периферійна задача, головне – це спілкування, мотивоване 

ситуацією і роллю. Тому рольовій грі варто відводити 

місце на завершальному етапі роботи над темою» [8, с.22-

26]. Існують також і інші твердження авторів, які 

трактують рольові ігри, як «невеликі рольові ігри варто 

вводити в навчальний процес уже на початковій стадії 

роботи над темою, щоб студенти звикали до цього виду 

роботи поступово, тому що в противному випадку від 

ігор не вдається домогтися бажаних результатів через 

бар'єр, що виникає при незвичній формі спілкування, 

характерної для рольової гри» [1]. 

Рольова гра повинна відповідати таким вимогам [5]: 

 Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, 

викликати в студентів інтерес і бажання гарно виконати 

завдання, її варто проводити на основі ситуації, 

адекватної реальної ситуації спілкування. 

 Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко 

організувати з огляду як змісту, так і форми.  

 Рольова гра повинна бути прийнята всією групою. 
 Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій 

атмосфері, викликає у студентів почуття задоволення, 

радості. 

 Гра організовується таким чином, щоб студенти 
могли активно спілкуватися, з максимальною ефективністю 

використовуючи мовний матеріал, що відпрацьовується. 

У ефективність рольової гри повинен вірити викладач, 

тому що в процесі проведення та підготовки гри його 

роль постійно змінюється. На початку гри викладач 

активно контролює діяльність учнів, то вже поступово 

його роль переходить лише як спостерігача за процесом 

гри. Відомо, що рольова гра являє собою умовне 

відтворення її учасниками реальної практичної діяльності 

людей, створює умови реального спілкування.  

Навчання із застосуванням гри передбачає розв'язок 

проблем, які пов'язані із навчальною діяльністю, 

активізацією пізнавальної діяльності, розвитком 

самостійності тощо. З огляду на це важливим питанням є 

вироблення у студентів навичок знаходити вихід із різних 

ситуацій і приймати оптимальні рішення нетрадиційним 

методом. Ефективність навчання тут обумовлена в першу 

чергу вибухом мотивації, підвищення інтересу до 

предмета, також виникає необхідність розробки 

перспективних моделей підготовки конкурентоспро-

можних фахівців, здатних забезпечувати прогресивний 

розвиток сучасного суспільства. 

У рольовій грі практично весь навчальний час 

відведено на розмовну практику. Викладач може 

розвивати усі види мовленнєвої діяльності студентів за 

допомогою рольової гри, і головне – усне мовлення, яке є 

провідним видом мовленнєвої діяльності. Усне мовлення 

учасників завдяки рольовій грі стає змістовнішим, 

складнішим за структурою мовного та мовленнєвого 

матеріалу.  

Організаційною одиницею рольової гри є ситуація, 

що «розігрується», яка розгортається в процесі заняття 

як окремий сюжет, за основу такого сюжету може бути 

покладена навчальна або реальна життєва проблема, 

встановлюється необхідний і достатній набір ролей 

(учасників ситуації), які розподіляються між учасниками. 

Кожен студент, учасник гри, повинен виконати певну 

роль, дотримуючись рольових приписів від педагога-

керівника протягом усієї гри [3]. 

Рольові ігри удосконалюють не лише навички 

діалогічного мовлення. В умовах комунікативного 

навчання іноземних мов монологи студентів також є 

драматизованими та діловими. Студенти грають в ділові 

та рольові ігри, представляючи монологи в ситуаціях, 

оскільки вони постають в певній ситуації та розігрують 

ті ролі, які отримали. На думку автора [7, 68-70] ділова 

гра «це в певному розумінні репетиція виробничої або 

громадської діяльності людини. Вона дає можливість 

програти практично будь-яку конкретну ситуацію в 

особах, що дозволяє краще зрозуміти психологію 

людини, стати на її місце, зрозуміти мотиви її дій в той 

або інший момент реальної події». 

Система активного навчання використовує п’ять 

модифікацій ділової гри і визначає основні психолого-

дидактичні принципи створення і застосування ділових 

ігор у навчальному процесі. 

Перша модифікація ділової гри називається 
«Імітаційна гра» – імітація діяльності будь-якої організації. 

Імітаціями називають процедури з виконанням певних 

простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які 

явища оточуючої дійсності. Учасники імітації реагують 

на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко 

виконуючи інструкцію, наприклад проводячи дослід. Як 

правило, викладач надає під час імітації чіткі 

поопераційні інструкції. Студенти можуть виконувати 

дії індивідуально або в групах. На закінчення певного 

виду діяльності всі отримують подібний результат, але 

він може розрізнятись в залежності від індивідуальних 

особливостей студентів, складу групи, використаних 

ресурсів. Обговорення отриманих результатів діяльності 

та усвідомлення учасниками гри причинно-наслідкових 

зв’язків є дуже важливою процедурою імітації, які 

можна прослідкувати, аналізуючи результати. Імітаційні 

ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, 

сприяють застосуванню на практиці уміння вирішувати 

проблеми. 

Друга модифікація ділової гри називається 

«Операційна гра» пов’язана з виконанням конкретних 

специфічних операцій. В операційних іграх моделюється 

відповідний робочий процес. До операційних ігр 

належить методика проведення дискусії, конференції, 

бесіди, диспуту. В операційних іграх моделюється процес 

діяльності. Вони проходять в умовах, що імітують 

реальну обстановку. Виконання ролей – відпрацьовується 

тактика поведінки, дій, виконання функцій і обов’язків 

конкретної особи. 
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Треття модифікація ділової гри називається «Метод 

інсценування» – своєрідний «діловий театр», коли 

розігрується будь-яка ситуація, поведінка людини в цій 
обстановці. Інсценізація, як метод стимулювання навчання 

та вивчення нових соціальних ролей, використовується у 

вузькому контексті механічного відтворення діалогів чи 

рольового зачитування текстів. Використання методу 

інсценування забезпечує студентам такі умови для 

занять, які не в змозі створити інші методи навчання – 

випробувати на собі результати своїх рішень і дій, 

приміряти на собі різні ролі. Особливо ефективним є 

метод інсценізації при вивченні англійської мови, адже 

від студентів вимагається не просто механічне 

оволодіння фразами, а й усвідомлення специфіки 

їхнього використання у житті через використання їх у 

інсценізації. Емоції, що виникають при такому виді 

роботи, сприяють більш глибокому засвоєнню 

специфіки використання мовленнєвих одиниць та 

усвідомленню обставин, при яких є доречним їх 

використання. Специфічне поєднання елементів 

театрального мистецтва та навчального матеріалу сприяє 

формуванню зацікавленості у вивченні іноземних мов, 

допомагає створити атмосферу присутності у 

іншомовному середовищі, розвиває комунікативні 

здібності, сприяє розвитку мовленнєвої здогадки та 

формуванню загальної культури, демонструючи процес 

розвитку здібностей студентів. 

Четверта модифікація ділової гри називається 

«Виконання ролей» – тактика поведінки, дій, виконання 

функцій і обов'язків конкретної особи відпрацьовується 

у цих іграх. Кожен учасник виконує свою роль. Для 

проведення ігор з виконанням ролі розробляють модель-

п'єсу ситуації, між слухачами розподіляють ролі з 

«обов'язковим змістом». 

П’ята модифікація ділової гри називається 

«Психодрама і соціограма» –соціально-психологічний 

театр, в якому відпрацьовується уміння відчувати 

ситуацію в колективі, оцінювати і змінювати стан іншої 

людини, уміння увійти з нею в продуктивний контакт. 

Це також театр, але вже соціально-психологічний, у 

якому відпрацьовують уміння відчувати ситуацію в 

колективі, оцінювати і змінювати стан іншої людини, 

уміння ввійти з нею в контакт. Такі види ігор найчастіше 

використовують у процесі підготовки майбутніх фахівців. 

Рольова гра складається з таких видів: ознайомлення 

учасників гри з метою, завданнями та умовами гри; 

інструктаж щодо правил проведення гри; утворення 

учасниками гри робочих груп; аналіз, оцінка та висновки 

результатів гри. Рольова гра виконує безліч функцій які 

пов’язані із досягненням цілей тренінгу. Основною 

перевагою ролевої гри є те, що саме у ній, людина 

простіше відкривається та позбавляється захисних 

механізмів, упереджень і стереотипів.  

Розглядаючи етапи рольової гри (рис. 1), можемо 

сказати, що вона включає в себе цілі, завдання цієї гри, 

проблему ситуації, розробляється сценарій гри, рольова 

гра також має правила та функції, зміст та форму в якій 

вона буде проводитися, на останньому етапі прийняття 

та узагальнення важливих рішень та проведення аналізу. 

 

Рольова гра складається з трьох етапів 

 

Перший етап Другий етап Третій етап 

Обґрунтовують вибір гри; 

Визначають ігрові цілі та завдання; 

Сформують проблемну ситуацію; 
Розробляють сценарій гри, 

готують інформаційний і методичний 

матеріал. 

Правила проведення гри та  

функції гравців. 
 

Змісту та форми конкретної гри; 

Поставлених проблем; 
Прийняття узагальнених рішень; 

Аналіз. 

Рис. 1. – Класифікація етапів рольової гри 
 

Рольова гра включає в себе такі можливості й 

характеристики: 

 Рольова гра – модель спілкування. Вона припускає 

імітування дійсності в її найбільш істотних рисах: як і в 

самому житті, мовна й немовна поведінка партнерів 

тісно переплітається; 

 Рольова гра припускає посилення особистісної 

причетності до всього, що відбувається. Студент 

входить у ситуацію, хоча й не через своє «Я», але через 

«Я» відповідної ролі. Це позитивно позначається на 

результаті, і, як підсумок, на засвоєнні дисципліни; 

 Рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази у 

процесі засвоєння матеріалу.  

 Рольова гра сприяє формуванню навчального 

співробітництва й партнерства. Тобто рольова гра – це 

організаційна форма, що сприяє створенню згуртованого 

колективу. Вона має виховне значення; 

 Рольова гра, у якій заохочується всяка вигадка, 

відкриває більші можливості для винахідливості, що 

визначає її освітнє й розвиваюче значення [2, с.24-25]. 

Впровадження рольових ігр для кращого засвоювання 

певного матеріалу включає велику групу методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі 

різних педагогічних ігор. Важливим кроком для кращого 

засвоєння знань, вдосконалення вмінь та навичок є 

впровадження інноваційних технологій в навчально-

виховний процесс. Використання ігрових технологій 

навчання у вищих закладах дасть можливість зацікавити 

студентів у їх навчанні іноземних мов. Гра надає 

гравцям можливості «проживання» в іншій світоглядній 

Етапи рольової гри 
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системі. Слід зазначити, що подібна можливість дуже 

рідко виникає в реальному житті, але її вплив на розвиток 

особливості людини важко переоцінити. Здатність 

«подивитися на світ чужими очима» є одним з важливих 

чинників, що забезпечують розуміння інших, не схожих 

на тебе людей, та більш адекватне саморозуміння.  

Висновок. Таким чином, впровадження рольових ігр 

в навчальний процес при вивченні іноземних мов краще 

розвивають індивідуальні здібності студентів, оскільки 
вони не відчувають психологічного тиску відповідальності, 

як зазвичай буває під час навчальній діяльності. 

Відбувається в ненав’язливій формі засвоєння знань, що 

значно полегшує та покращує запам’ятовування 

інформації. Впровадження гри стимулює розумову 

діяльність студента, який починає мислити нестандартно, 

проявляє себе в іншому амплуа. А це підвищує 

інтелектуальну активність, пізнавальну самостійність та 

ініціативність студентів. Ігровий підхід не є визначальним 

способом засвоєння навчального матеріалу, але він 

значно збагачує педагогічну практику і розширює 

можливості студентів.  
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ROLE PLAY AS A MEANS OF THE STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY ACTIVATING  

WHEN STUDYING ENGLISH AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

The article analyses a role play as a means of the students’ cognitive activity activating when studying English at higher 

educational establishments. It is given five modifications of the business games and the basic psychological-didactic principles 

of creation and application of business games in the educational process are determined. The role and importance of the 

effective use of the role games in preparing students for foreign language communication are substantiated. 

Key words: role-playing game, the students’ cognitive activity activating, business games modifications, effective use, 

foreign language communication.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді. На 

сьогодні відбувається активне реформування середньої і 

вищої освіти. Орієнтири стосовно цього зафіксовані в 

Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), Концепції «Нова українська школа». 

Зокрема зазначено, що метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 

для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій 

основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору 

[39.1]. Очевидно, що будь-які реформи мають 

відбуватися на основі детального вивчення досвіду 

попередніх поколінь, дослідження кращих традицій 

інших країн і аналізу сучасного стану справ у державі. 

Саме тому на сучасному етапі доцільним є насамперед 

звернення до вітчизняного досвіду розбудови системи 

освіти на різних етапах для творчого його використання 

в сучасних умовах. З цією метою варто звернутися до 

аналізу педагогічної спадщини митців ХІХ ст., яке дало 

цілу плеяду прогресивних педагогів-новаторів, які своєю 

практичною діяльністю і теоретичними ідеями сприяли 

розвитку української освіти.  

До таких постатей належить Матвій Номис (1823–

1901), письменник, етнограф, фольклорист, педагог, 

мовознавець, громадський діяч. Звернення до його 

творчої спадщини спричинене, по-перше, необхідністю 

осмислення величі й самобутності цієї постаті; по-друге, 

важливістю його наукових ідей і досвіду практичної 

діяльності для розвитку вітчизняної педагогічної думки; 

по-третє, наявністю зв’язків між практичною діяльністю 

та теоретичними ідеями вченого й актуальними 

проблемами сьогодення. 

Аналіз досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв‘язання проблеми. Аналізом 

методологічних і теоретичних засад для дослідження 

педагогічних персоналій займалися Н. Гупан, Е. Днєпров, 
Г.П’ятницька-Позднякова, О.Сухомлинська, М.Ярмаченко. 

Проте зазначимо, що Матвій Номис як педагогічна 

персоналія фактично залишався поза увагою 

дослідників, яких цікавила в основному етнографічна й 

фольклористична спадщина митця, який став упорядником 

збірки «Українські прислів’я, приказки і таке інше».  

Низка дослідників, серед яких М. Возняк, 

М. Грушевський, С. Єфремов, В. Науменко, М. Сумцов, 

І. Франко, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. зверталися 

до вивчення окремих аспектів діяльності зазначеної 

персоналії. У другій половині ХХ ст. наукова, 

педагогічна і громадська діяльність Матвія Номиса стала 

предметом аналізу Б. Ванцака, А. Лимар, П. Одарченка, 

М. Пазяка, Г.Самойленка, Б.Струмінського, Ю. Шевельова. 

Проте на сьогодні на часі осмислення педагогічної 

спадщини Матвія Номиса, його внеску в розвиток теорії 

і практики навчання і виховання, визначення перспектив 

їх використання у процесі реформування освітньої 

галузі. 
Метою запропонованої статті є визначення особливостей 

вивчення творчої спадщини Матвія Номиса на основі 

феноменологічного підходу.   
Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж 

останніх десятиліть широкого поширення набуває такий 

напрям досліджень у галузі історії педагогіки, як 

персоналістичний, тобто аналіз постаті педагога, його 

творчого доробку, внеску у розвиток теорії і практики 

педагогічної науки.  

На сучасному етапі розвитку історико-педагогічних 

досліджень відбувається активний пошук методологічних 

концепцій для осмислення розвитку педагогічної науки 

загалом і становлення педагогічних ідей на різних 

історичних етапах зокрема. Історико-педагогічне 

дослідження характеризується поєднанням дослідження 

історичного періоду й аналізу розвитку і становлення 

педагогічних ідей у відповідний проміжок часу. Отже, 

історія педагогіки базується на двох наукових 

методологіях, що ускладнює процес наукових 

досліджень у цій сфері.  

У статті визначено особливості дослідження педагогічних ідей та просвітницької діяльності 

українського педагога, етнографа, письменника, мовознавця, громадського діяча Матвія Номиса. Автор 

статті характеризує феноменологічний підхід як основу для вивчення педагогічної персоналії, визначає 

специфіку його використання в процесі аналізу педагогічної спадщини Матвія Номиса. На основі визначення 

основних напрямів просвітницької діяльності Матвія Номиса автор визначає ідеї, що можуть бути 

використані в процесі реформування системи середньої і вищої освіти на сучасному етапі, пропонує шляхи їх 

актуалізації. 

Ключові слова: педагогічна спадщина, просвітницька діяльність, педагогічна персоналія, методологічні 

підходи, феноменологічний підхід. 
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Аналіз літератури з проблеми досліджекння дав 

підстави для висновків, що методологія історико-

педагогічних досліджень загалом і персоналістичних 

зокрема на сьогодні достатньо розроблена провідними 

вітчизняними дослідниками. Вагомий внесок у розвиток 

персоналістичного напряму історико-педагогічних 

досліджень зробила О. Сухомлинська. Вона стверджує, 

що педагогічна персоналія – це більше, ніж наукова, 

освітня чи творча біографія, це швидше персоніфікований 

процес утворення цінностей, культури в межах 

гуманітарної традиції, її певна конкретизована модель 

[2, с.4]. Тому дослідник, який прагне змоделювати етап 

розвитку національної педагогічної думки шляхом 

аналізу життєвого і творчого шляху педагога, має 

звернути увагу на такі складові: життєпис педагога 

(«особистісна» історія); власний підхід до розгляду 

педагогічного процесу (морально-етичний зміст 

творчості); предметний підхід (участь або 

відокремленість від тогочасного педагогічного процесу); 

ідейно-соціальні, культурницькі засади (розмаїття зв’язків 

з епохою, сила їх впливів на педагогічні погляди) [2, с. 4].  

Наголосимо, що персоналістистичний напрям 

вимагає від дослідника добору відповідного 

методологічного інструментарію – наукових методів, 

підходів та принципів дослідження. О. Сухомлинська 

пропонує такі основні підходи до вивчення педагогічної 

персоналії, яківідрізняються шляхами аналізу історико-

педагогічної інформації, що зорієнтовані як на 

внутрішню своєрідність педагогічних феноменів, так і 

на суспільні фактори, що впливають на їхній характер, 

особливості й історичне значення, як-от: біографічний, 

феноменологічний, герменевтичний, синергетичний, 

парадигмальний [2]. Уважаємо, що лише синтез усіх цих 

підходів може забезпечити комплексне дослідження 

історико-педагогічних процесів, оскільки дасть змогу 

всебічно оцінити відповідний факт, подію і явище, по-

різному розставити акценти на значенні педагогічних 

ідей і просвітницької діяльності персоналії. Однак обсяг 

статті не дозволяє усебічно схарактеризувати 

особливості використання зазначених методологічних 

підходів у процесі дослідження педагогічної спадщини 

Матвія Номиса.  

У сучасному науковому дискурсі, зокрема й 

педагогічних дослідженнях, активно використовуються 

ідеї феноменологічної філософії. Термін «феноменологія» 

використовується у філософській науці для визначення 

сутностей та смислових структур об’єктів і понять. Вона 

постає як вчення про факти, явища, учення про сутності 

[3]. Причому сутність понять і явищ із позиції 

феноменологічного підходу розглядається з різних 

боків. Представники феноменології запропонували своє 

бачення: Е. Гуссерль розглядав поняття як результат 

синтезу переживань людини, що супроводжують 

пізнання нею феноменів, потрапляють у її свідомість 

через речі, що сприймаються. Тобто поняття виступають 

не сухими абстракціями, а ейдосами, максимально 

конкретними образами світу (людей, природи, речей). 

Ейдоси зберігають повноту й цілісність насиченого 

почуттями та емоціями життєвого світу (такий підхід 

дозволяє запобігти формалізму і абстракції в побудові 

змісту й виборі інформації). Зміст понять може бути 

редукованим (спрощеним) до чуттєвого сприйняття в 

різних його формах, що дозволяє «розчистити» 

свідомість від будь-яких нашарувань, не дати їй 

«розчинитися в суспільній свідомості» й зосередитися на 

власній творчій місії. Основа людського досвіду 

пов’язана зі світом сутностей, ідей, ідеальних 

конструкцій, вираженням і виявленням яких і є 

феномени свідомості – думка, сприйняття, переживання. 

Поняття може розглядатися і як сукупність «чистих 

сутностей», «ідей» – тоді явище сприймається як 

самодостатній якісний феномен.  

Поняття «феномен» теж розглядають у двох 

значеннях: як надзвичайно рідкісне явище або людину, 

яка наділена унікальними здібностями; у філософії як 

явище, осягнути яке можливо через органи чуття на 

противагу ноумену, який пізнається за допомогою 

розуму (І. Кант) [3]. Наголосимо, що сприйняття 

феноменів не обмежується лише почуттєвим актом 

пізнання. Р. Куренкова наголошує, що для педагогіки 

важливо, що в пізнанні феномену «зустрічаються» 

чуттєвий, мислительний та моральний аспекти, і саме 

моральність є властивою смисловій побудові феноменів, 
об’єднує ці аспекти й надає їм цілісності і нерозривності [4]. 

У зазначеному контексті нам імпонують визначення, 

на які ми натрапляємо в науковій літературі, зокрема: 

феномен – явище (на відміну від його сутності), 

реальний факт, відомий із досвіду; дані, що представлені 

в індивідуальній свідомості, психічні стани та процеси; 

надбання суб’єктивного світу особистості; об’єкти 

чуттєвого споглядання; міркування мислителів із 

приводу баченого й передбачає його (обсяг та зміст 

може бути досить широким). Тобто феноменологічне 

поле – відкрите, насичене й динамічне явище. 

Наприклад, у його просторі можемо споглядати такі 

феномени, як людина (дитина), гра, мова, творчість; 

людські стани – любов, страждання, біль, страх, 

милосердя, добро, краса тощо [39.4]. 

Джерелами для встановлення певних феноменів 

можуть бути спостереження, літературно-художній 

матеріал, автобіографічний нарратив, реальні події, 

зміст індивідуальної свідомості, сліди пережитого, зміст 

мисленнєвих бесід. Цікавим є також підхід М. Гартмана, 

який запропонував виявлення та опис феноменів 

(цілісної єдності внутрішнього й зовнішнього) з позиції 

дослідження їх значень, смислів, сутностей. 

У педагогіці зарубіжжя феноменологічний підхід 

застосовували В. Лох, М. Лангевельд, В. Ліппітц), які 

прагнули гармонійно поєднати теоретичні і чуттєво-

емоційні методи пізнання, розгляд певних феноменів як 

надзвичайних та парадоксальних явищ не тільки на 

підставі чуттєвого сприйняття, а й у смисловому значенні, 

тобто смислопошуковий засіб пізнання внутрішніх 

джерел, зв’язків, механізмів розвитку, смислу явищ. 

Феноменологічний підхід у процесі педагогічних 
досліджень дає змогу розглядати феномен як самодостатнє 

явище, а не лише як комплекс ідей, поглядів, концепцій, 

теорій тощо. Зокрема педагогічну феноменологію 

Р. Куренкова розглядає як педагогічне знання, що 

проблему формування людини розглядає з позицій 

феноменальності її проявів; як конструювання 

індивідуалізованих смислів і значень в освітньому 
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процесі; як самоорганізацію смислопошукової діяльності 

суб’єктів педагогічної комунікації. Феноменологічний 

підхід у педагогіці повинен ураховувати найглибші 

зв’язки людини з живим світом, долати будь-яке 

відчуження від нього, «олюднення» людини у процесі 

саморозвитку; спиратися на центри самоіндивідуалізації, 

що дозволяють людині актуалізувати чуттєвість, 

мислення, моральність і волю [4].  

Погоджуючи із цією думкою, зазначимо, що 

педагогічна думка завжди персоніфікована, вона 

відображає її носія з його поглядами, уподобаннями, 

смаками, віруваннями, переконаннями. З одного боку 

особистість педагога є визначальним фактором його 

творчості, а з іншого – віддзеркалює епоху або ж є її 

творцем. 

Усебічний аналіз просвітницької діяльності і творчої 

спадщини Матвія Номиса дав змогу дійти висновку, що 

його світоглядні позиції сформувалися під впливом 

прогресивних ідей доби. Він був представником когорти 

демократично налаштованих громадських діячів другої 

половини ХІХ ст. На основі дослідження історичних, 

літературознавчих, етнографічних джерел можемо 

констатувати, що просвітницька, педагогічна, 

громадська, літературна діяльність Матвія Номиса 

дійсно стала важливим джерелом й одночасно 

результатом формування його світогляду.  

О. Сухомлинська однією з провідних рис 

феноменологічного підходу вважає відмову від будь-

яких ідеалізацій, упередженості й заданості, тобто в 

можливості незаангажованого навіть власною 

свідомістю дослідника вільного опису процесу пізнання 

дійсності, наукових і художніх текстів, у відмові від 

міфів і стереотипів [39.2, с.15]. У процесі нашого 

дослідження педагогічна спадщина Матвія Номиса 

сприймалася як єдине ціле, у сукупності 

взаємопов’язаних між собою елементів, а також 

просторових, часових та інших аспектах, у яких вона 

знайшла свій вияв. Тобто феномен цієї персоналії 

з’ясовувався у різних контекстах (історичному, суспільно-

політичному, мистецькому), формах вияву (науковій, 

творчій, громадській, педагогічній, адміністративній 

діяльності), стосунках (родинних, службових, дружніх, 

творчих).  

Вивчення просвітницько-педагогічної діяльності 

Матвія Номиса дало змогу визначили основні напрями 

його творчої діяльності в умовах національно-культурного 

відродження: літературно-художній і фольклорно-

етнографічний; організаційно-адміністративний і 

педагогічний; громадсько-просвітницький [5].  

Літературно-художній і фольклорно-етнографічний 

напрям представлений насамперед оповіданнями й 

нарисами Матвія Номиса, які були створені в 50-х – на 

поч. 60-х рр. ХІХ ст.: «Уривки з автобіографії Василя 

Петровича Білокопитенка», «Дід Мина і баба Миниха» і 

«Тітка Настя», етнографічні розвідки, а також збіркою 

паремійного матеріалу «Українські прислів’я, приказки і 

таке інше».  

Організаційно-адміністративний і педагогічний 

напрям представлений діяльністю Матвія Номиса на 

посадах учителя словесності в Ніжинській і 

Немирівський гімназіях, а також першого директора 

(1872–1877) Лубенської гімназії в Полтавській губернії, 

участю у діяльності губернських комісій з налагодження 

освітньої мережі в повіті. Свої погляди на специфіку 

управління навчальними закладами й особливості 

навчального процесу Матвій Номис виклав у праці 

«Замітки до ювілейної з нагоди двадцятип’ятиліття 

Лубенської гімназії записки», яка є важливим 

історичним джерелом до вивчення історії середньої 

освіти ХІХ ст.  

Громадсько-просвітницький напрям представлений 

адміністративною, видавничою й редакторською роботою 

в друкарні П. Куліша і журналі «Основа»; участю у 

створенні словника української мови, обговоренням 

питань стильового розвитку української мови, проблем 

правопису; участю в організації і проведенні 

громадських заходів; популяризацією української 

культури через створення магазину української моди; 

участю в діяльності «Тарасової книгарні» [39.5].  

Аналіз педагогічної спадщини Матвія Номиса на 

основі феноменологічного підходу дав змогу визначити 

ті ідеї науковця, які можуть бути використані в процесі 

реформування вітчизняної системи освіти на сучасному 

етапі, як-от: 

– погляд на етнопедагогіку, фольклорні твори, 

народні звичаї і обряди як на невичерпне джерело 

навчально-виховної мудрості, на основі якого має 

здійснюватись формування майбутніх поколінь; 

– концепція створення національного культурного 

середовища, у якому важливе місце посідають періодичні 

видання, художня література, книгарні, національна 

атрибутика, адже саме ця ідея виразно простежується у 

всіх заходах Матвія Номиса, спрямованих на розвиток і 

популяризацію вітчизняної культури, підвищення рівня 

національної свідомості українського народу; 

– необхідність усебічної підтримки середніх і вищих 

закладів освіти з боку громадськості, органів державної 

влади і місцевого самоврядування; 

– підтримка талановитих учнів і студентів у вигляді 

іменних стипендій з фондів навчальних закладів, 

меценатів, громадських організацій; 

– індивідуальний підхід до кожного учня: система 

опіки та нагляду, усебічне вивчення колективом закладів 

освіти особливостей життєвої ситуації, потреб та 

інтересів учнів, турбота про їхнє працевлаштування; 

– недопустимість застосування адміністративного 

тиску, різних методів покарань у системі середньої і 

вищої освіти; 

– постійний перегляд й оновлення змістового і 

процесуального аспектів середньої освіти; 

– сама постать Матвія Номиса може бути прикладом і 

взірцем постійного саморозвитку та самовдосконалення, 

спрямованого на власне усебічне зростання в різних 
сферах художнього, педагогічного, наукового, громадського 

життя.  

Матеріали, отримані в процесі дослідження, 

створюють умови для актуалізації педагогічної спадщини 

Матвія Номиса в теорії і практиці педагогічної освіти, а 

саме:  

– розширення змісту таких педагогічних дисциплін, 

як «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи 

педагогічної майстерності», «Менеджмент освіти», 
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«Сучасні педагогічні технології» у вищих педагогічних 

навчальних закладах за рахунок розробки нових тем, 

присвячених поглядам Матвія Номиса на освіту, 

виховання, управління освітньою діяльністю, громадську 

діяльність; 

– уведення до змісту курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на базі інститутів 

післядипломної педагогічної освіти тем, що передбачають 

ознайомлення учителів зі спадщиною Матвія Номиса;  

– перевидання його художніх (нагадаємо, що єдиний 

збірник літературних текстів вийшов друком 1900 р.) і 

педагогічних творів, підготовка передмови, а також 

літературознавчих і педагогічних коментарів до текстів; 

– пропаганда творчих надбань Матвія Номиса в 

педагогічних фахових виданнях; 

– ознайомлення викладачів і студентів з працями 

Матвія Номиса шляхом уведення фрагментів до 

хрестоматій з педагогічних і філологічних дисциплін; 

– використання науково-педагогічної спадщини 

Матвія Номиса у процесі написання рефератів, наукових 

доповідей, статей, курсових та кваліфікаційних робіт з 

педагогіки, історії педагогіки, а також у роботі науково-

методичних семінарів та конференцій, які проводяться 

на базі педагогічних навчальних закладів; 

– подальше дослідження маловідомих фактів життя й 

діяльності вченого, що розкривають його внесок у 

розвиток освіти та світової педагогічної думки; 

– діагностика результативності творчого використання 

педагогічних досягнень Матвія Номиса у практиці 

сучасних навчальних закладів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Доведено, що на сучасному етапі під час дослідження 

педагогічних персоналій використовується низка 

методологічних підхолів, зокрема: біографічний, 

синергетичний, феноменологічний, герменевтичний. 

Комлексне дослідження можливе за умови оптимального 

поєднання вказаних підходів.  

У запропонованій статті було використано 

феноменологічний підхід з метою розкриття значення 

суб’єктивного досвіду персоналії як основної 

характеристики сутності особистості Матвія Номиса. Це 

дало змогу розглянути педагогічну спадщину і 

просвітницьку діяльність персоналії в контексті 

суспільно-політичної ситуації другої половини ХІХ ст., 

у взаємозв’язках з етнопедагогікою, педагогічною 

думкою ХІХ ст., а також із здобутками сучасної 

педагогіки. Перспективи дослідження вбачаємо в 

комплексному застосуванні різних методологічних 

підходів для вивчення різних аспектів діяльності Матвія 

Номиса. 
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STUDY OF MATVIY NOMYS’ PEDAGOGICAL HERITAGE IN THE CONTEXT  

OF THE PHENOMENOLOGICAL APPROACH 

The article features the study of pedagogical ideas and educational activities of the Ukrainian teacher, ethnographer, 

writer, linguist, public figure Matviy Nomys. The author describes the phenomenological approach as the basis for the study of 

pedagogical personalities, defines the specificity of its use in the process of analysis of the teaching Matviy Nomys’ heritage. 

Based on the definition of the main areas of educational activity by Matviy Nomys, the author identifies the ideas that can be 

used in the process of reforming the system of secondary and higher education at the present stage, proposes ways of updating 

them. 
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