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ІСТОРІЯ людства – це по-
слідовна еволюція від наймен-

ших форм людської спільноти до най-
більших, від ізоляції до об’єднання,
взаємодії та взаємозалежності. У ре-
зультаті цих інтеграційних змін яви-
ща й процеси сучасного світу мають
глобальний характер.

Системи вищої освіти країн Євро-
пи активно взаємодіють і впливають
одна на одну через спільну роботу
міністрів освіти, проведення націо-
нальних ректорських конференцій,
утворення університетських об’-
єднань (мереж), налагодження парт-
нерських відносин між ВНЗ, особисті
контакти. Однією з найбільших орга-
нізацій Європи, яка поєднує вищі на-
вчальні заклади різного рівня, профі-
лю, організації, форм власності, місця
розташування і т.п., є Європейська
асоціація університетів (EUA).

Предметом пропонованого до-
слідження є аналіз сучасної діяльності
Європейської асоціації університетів
як організації, що активно впливає на
європейську політику в галузі вищої
освіти.

Історія Європейської асоціації уні-
верситетів бере свій початок у 2001р.,
коли на загальному з’їзді Асоціації
європейських університетів (CRE) і
Конфедерації ректорських конфе-
ренцій країн Євросоюзу в Саламанці
(Іспанія) було ухвалено рішення про
злиття цих двох  організацій з метою
створення більш значущої єдиної
організації, що репрезентує  й
відстоює інтереси всього універси-
тетського співтовариства Європи.

Ржевська А. В.
До EUA можуть вступати окремі

університети й національні рек-
торські конференції, а також асоціації
та об’єднання вищих навчальних зак-
ладів. На 1 квітня 2006 року до скла-
ду асоціації входило 777 членів з 45
країн Європи.

Місією EUA є сприяння розвит-
кові гармонійної системи вищої осві-
ти й науки Європи.

EUA реалізує свою місію шляхом
керівництва й надання допомоги ав-
тономним інституціям – членам EUA
у розв’язанні питань поліпшення
якості навчання, проблем взаємодії
навчання та науки, а також соціаль-
ного внеску.

Упродовж року в межах виконан-
ня своєї місії асоціація організує різні
заходи, метою яких є обговорення
всіма зацікавленими особами й
організаціями останніх змін у євро-
пейській і міжнародній стратегії вищої
освіти.

Ці заходи містять у собі:
— тематичні конференції за ре-

зультатами впровадження Болонсь-
ких реформ, інтернаціоналізації вищої
освіти, з питань керування й фінансу-
вання ВНЗ, стратегії та цілей науко-
вої роботи, місії університетів. Тема-
тичні конференції організуються асо-
ціацією двічі на рік;

— з’їзди, що поєднують раз на два
роки лідерів вищої освіти з метою
вироблення офіційної позиції євро-
пейських університетів, яка згодом
буде представлена міністрам освіти
країн Європи та всім зацікавленим
особам;

— семінари й симпозіуми, що
сприяють розв’язанню поточних
питань, кращому розумінню кон-
цепцій і способів їхньої реалізації.

Ì²Ñ²ß ² ÑÒÐÀÒÅÃ²ß
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На 2007 р. заплановано  проведення та-
ких заходів: 4-й з’їзд EUA вищих навчальних
закладів Європи, 29—31 березня 2007 р., Ліса-
бон, Португалія; симпозіум «Керування уні-
верситетами», 19—20 січня 2007р., Мілан, Іта-
лія; осіння конференція – жовтень, Вроцлав,
Польща.

Асоціація приділяє значну увагу проблемі
сприяння інституціональному розвиткові.
Для того, щоб допомогти окремим навчаль-
ним закладам і зміцнити вищу освіту загалом,
EUA впроваджує низку дій, спрямованих на
розвиток у ВНЗ здатності до змін, поліпшен-
ня керування, системи менеджменту, форму-
вання внутрішньої культури якості.

Зокрема, асоціація пропонує університетам
участь у щорічній Програмі оцінювання інсти-
туцій вищої освіти, ініціює та патронує відповідні
проекти, організує семінари й симпозіуми з пи-
тань керівництва та менеджменту.

Так, у створеній 11 років тому Програмі
оцінювання інституцій узяли участь  понад
150 університетів Європи та світу. Головними
результатами участі університетів у Програмі
стало вдосконалювання здатності до форму-
вання стратегії й поліпшення внутрішньої
культури якості ВНЗ, що на цьому етапі є не-
обхідним для вирішення проблем вищої осві-
ти  сьогодення й майбутнього.

Програма складається з етапів самооцін-
ки й зовнішнього вивчення  освітнього закла-
ду, яке здійснюється міжнародним складом
експертів з вищої освіти. З 2001 року EUA та-
кож виконує секторне оцінювання для вияв-
лення й рекомендацій з усунення систематич-
них труднощів і загальних проблем ВНЗ у виз-
наченому секторі.

У 2001—2005 р. EUA здійснила проект з
культури якості (Quality Culture Project), у яко-
му взяло участь понад 150 інституцій вищої
освіти. Проект був націлений на формування
й підтримку культури якості в університетах.

На сучасному етапі EUA реалізує новий
проект з інституціонального розвитку. Це про-
ект «Творчість» (Creativity Project), націлений
на визначення кращих методів розвитку твор-
чості в освіті й науці. У фокусі проекту пере-
бувають питання поліпшення навчального й
наукового середовища, а також відносини ВНЗ
з приватними й суспільними партнерами.

Діяльність асоціації, спрямована на інсти-
туціональний розвиток, дозволяє європейсь-
ким університетам продемонструвати го-

товність узяти на себе відповідальність за
внутрішні процеси якості з метою забезпечен-
ня автономії і, одночасно, задоволення вимог
підзвітності, а також формує стратегічну по-
зицію EUA стосовно європейських стандартів
зовнішньої підзвітності.

Загалом діяльність EUA спрямована на:
• посилення ролі університетів у створенні

зони європейської вищої освіти та європейсь-
кої галузі наукових досліджень шляхом участі
в дискусіях з вироблення стратегії й ініціації
проектів;

• зближення європейських стандартів
вищої освіти й підвищення інформативності
шляхом організації зустрічей і конференцій,
проведення досліджень і публікації їхніх ре-
зультатів, висвітлення прикладів позитивної
практики.

Окрім того, важливими напрямками діяль-
ності асоціації є:

• робота з ВНЗ шляхом надання послуг і
реалізації проектів з найважливіших питань,
спрямованих на поліпшення  якості та
зміцнення профілів окремих європейських
університетів;

• забезпечення інтересів своїх членів на
європейському  рівні для того, щоб сприяти
виробленню загальної стратегії, і на міжнарод-
ному рівні з метою поліпшення співробітниц-
тва й підвищення значущості європейської
вищої освіти в глобальному контексті.

З метою посилення ролі університетів у
європейській зоні вищої освіти та європейсь-
кої галузі наукових досліджень асоціація запу-
стила низку проектів з підтримки своїх членів
у ключових сферах. При цьому університетам
– членам EUA — надається можливість пра-
цювати разом і  завдяки цьому розвивати
здатність до самооцінювання і змін, підтри-
мати обмін ідеями, досвідом і кращою прак-
тикою, зміцнити європейські стандарти цих
процедур.

Більшість проектів поєднують навчальні
заклади різних частин Європи й мають на
увазі виконання низки дій, спрямованих на
об’єднання й проведення оцінювання.

У наш час проектами EUA є:
1) «Європейська кредитно-трансферна

система» (ECTS);
2) «Спільні магістерські програми» (Joint

Masters);
3) «Культура якості» (Quality Culture Project);
4) «Дослідження в галузі соціальних і гу-
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манітарних наук» (MORESS –  Mapping
Research in the Social Science and Humanities);

5) «Програми підготовки аспірантів»
(Doctoral Programmes);

6) «Тенденції у вищій освіті Європи»
(TRENDS).

EUA з самого початку брала активну
участь у Болонському процесі, підтримую-
чи ідею про необхідність зближення систем
вищої освіти й науки в Європі. Головна функ-
ція EUA в Болонському процесі – це забезпе-
чення активної участі в ньому університетів.

До наради європейських міністрів освіти,
яка відбувається один раз на два роки, EUA
готує аналіз тенденцій розвитку вищої освіти
Європи. Цей аналіз у свою чергу є основою
для дискусії міністрів. Окрім того, один раз на
два роки на з’їздах асоціації затверджуються
Декларації, що окреслюють головні пріорите-
ти й позиції інституцій вищої освіти. Декла-
рація Саламанки (2001), Грацька Декларація
(2003), Декларація Глазго (2005) стали осно-
вою для комюніке міністрів, які визначали,
наскільки успішно в Європі втілюються Бо-
лонські реформи.

EUA також репрезентує європейські уні-
верситети в організаціях, що відповідають за
проведення й керування Болонськими рефор-
мами. EUA має право консультативного го-
лосу в Болонській виконавчій групі (Bologna
Follow-Up Group), де роз’ясняє позицію уні-
верситетів і стежить за тим, щоб побажання
університетів було взято до уваги. Президент
EUA професор Георг Вінклер виступав перед
міністрами освіти Європи від імені універси-
тетів у Бергені в травні 2005 р.

EUA вважає, що для досягнення цілей Бо-
лонського процесу інституціям вищої освіти
Європи необхідна суттєва підтримка. У зв’яз-
ку з цим EUA постійно пропонує ВНЗ з усіх
куточків Європи участь у різних видах діяль-
ності й через це надає їм можливість об’єдну-
ватися в роботі над проведенням Болонських
реформ.

Види діяльності EUA у межах Болонсько-
го процесу:

— проведення досліджень і підготовка до-
повідей з Болонського процесу в Європі,
особливо щорічних доповідей TRENDS («Тен-
денції»);

— розробка проекту, спрямованого на виз-
нання докторських програм третім циклом

Болонського процесу й поліпшення євро-
пейської інформаційної бази  ухвали стратегіч-
них рішень;

— пропозиція Програми оцінювання
інституцій і проекту «Культура якості» (Quality
Culture Project), спрямованих на надання до-
помоги європейським університетам у роз-
робці механізмів забезпечення якості;

— керування проектом спільних магі-
стерських програм, у якому об’єднання уні-
верситетів обмінюються досвідом за структу-
рами та послугами, що надаються на магі-
стерському рівні;

— підтримка впровадження системи
європейських кваліфікацій, моніторинг євро-
пейської кредитно-трансферної системи та
використання додатку до диплома в євро-
пейських ВНЗ;

— допомога в інтеграції університетів з
південної і східної Європи і нових членів асо-
ціації в європейську зону вищої освіти.

З’їзд у Саламанці у 2001 р. затвердив
якість як основну цінність європейських уні-
верситетів. Тоді ж якість, підзвітність і ав-
тономія були проголошені основними взає-
мозалежними складовими обов’язку універ-
ситетів перед суспільством. З цього часу EUA
є активним учасником дебатів, пов’язаних з
якістю в Європі та світі.

Беручи участь у дискусіях, EUA виходить
з того, що в європейських стандартах якості
повинні враховуватися:

• центральна роль університетів у розвит-
ку внутрішньої якості;

• необхідність визнання та прийняття
всього розмаїття процедур оцінки якості в
різних державах;

• необхідність забезпечення прозорості,
взаємної довіри й деякого зближення проце-
дур оцінки якості в Європі;

• центральне місце Європи в процесі, не-
обхідність забезпечення її участі в міжнарод-
них дебатах з якості.

На другому з’їзді асоціації в Граці (Авст-
рія) у 2003 р. була визнана необхідність роз-
робки стандартів забезпечення якості для до-
сягнення таких цілей:

— зближення систем вищої освіти країн
Європи при збереженні різноманіття;

— підтримка прогресивних ВНЗ, що ди-
намічно розвиваються  в умовах розмаїтості
місій, рівнів і середовищ;
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— збереження й розширення автономії
вищих навчальних закладів при забезпеченні
їхньої підзвітності;

— розробка нескладних механізмів і про-
цедур забезпечення якості.

Тоді ж були запропоновані такі шість стан-
дартів забезпечення якості:

Стандарт №1: процедури оцінки якості
будуть сприяти вузівській автономії й розмаї-
тості та стимулюють інновації через оцінку
місії і стратегічних цілей ВНЗ.

Стандарт №2: оцінка підвищить організа-
ційну якість.

Стандарт №3: процедури оцінки націлять
освітні заклади на якнайшвидшу розробку за-
собів внутрішнього оцінювання й підкреслять
основну роль самооцінки в процедурі.

Стандарт №4: процедури оцінки підви-
щать суспільну підзвітність ВНЗ шляхом вклю-
чення зацікавлених осіб (stakeholders) у про-
цес оцінки, доведення результатів оцінюван-
ня до відома громадськості, а також допомо-
же вищому закладові освіти стати більш неза-
лежним у результатах своєї роботи від уряду,
зацікавлених осіб та інших ВНЗ.

Стандарт №5: процедури оцінювання
відповідають принципові відкритості гро-
мадськості і ВНЗ та містять у собі апе-
ляційні дії.

Стандарт №6: агенції з оцінювання, там,
де вони існують, будуть проводити внутрішнє
оцінювання своєї діяльності й періодично
оцінюватимуться з метою визначення відпо-
відності їхніх ресурсів та їхнього впливу на
вищі навчальні заклади.

У Грацькій декларації EUA від 2003 р. було
передбачено створення Комітету якості вищої
освіти Європи з такими функціями:

— відстеження європейських тенденцій у
забезпеченні якості й удосконалювання по-
літики EUA у цій галузі;

— узгодження європейських стандартів
забезпечення якості;

— підготовка інформації із забезпечення
якості для Берлінського комюніке міністрів
2003 р.

У межах реалізації своєї місії асоціація  взає-
модіє з іншими міжнародними організаціями,
зокрема, з Асоціацією академічного співробіт-
ництва (АСА), Асоціацією університетів Бри-
танської співдружності (АС), програмою Ме-
неджменту інституцій вищої освіти (IMHE /
OECD), Міжнародною асоціацією універси-

тетів (IAU), Міжнародною асоціацією прези-
дентів університетів (IAUP); міжурядовими
організаціями ЮНЕСКО й організацією еко-
номічного співробітництва й розвитку (ОЕС).

Партнерами EUA також є Американська
Рада з освіти (АСІ), Асоціація університетів і
коледжів Канади (AUCC), Рада США з ВНЗ
(CGS), Рада з акредитації вищої освіти (СНЕА),
Асоціація міжнародних діячів освіти (NAFSA),
Австралійський комітет віце-канцлерів тощо.

Проведений аналіз діяльності Європейсь-
кої асоціації університетів дозволив зробити
такі висновки:

1. EUA є значущою європейською органі-
зацією, що визначає політику в галузі вищої
освіти,  виступає посередником між управлін-
ською ланкою систем освіти країн Європи й
автономними вищими навчальними заклада-
ми.

2. Місією Європейської асоціації універси-
тетів є підтримка розвитку гармонійної сис-
теми вищої освіти й науки Європи. Основ-
ними засобами реалізації цієї місії є з’їзди, кон-
ференції, семінари й симпозіуми, проекти,
програми.

3. Основними напрямками діяльності асо-
ціації на сучасному етапі є: підтримка інсти-
туціонального розвитку, оцінка Болонських
реформ; забезпечення якості вищої освіти
Європи.

4. Асоціація займається широким спект-
ром питань вищої освіти  –  Болонські рефор-
ми, інтернаціоналізація вищої освіти, керуван-
ня й фінансування, баланс освітньої й науко-
вої діяльності ВНЗ, стратегії й цілей наукової
діяльності, місії університетів тощо.

Отже, вивчення досвіду Європейської асо-
ціації університетів відзначається актуальністю
в контексті формування інтегрованого освіт-
нього простору. Окреслена проблема може
стати предметом нашої подальшої наукової
уваги.

Література
1.Glasgow 2005: Strong Universities for

Europe. 3d EUA Convention of European Higher
Education Institutions. Reader. – 2005.

2.Reichert Sybille, Tauch Christian
TRENDS IV: European Universities Implementing
Bologna. EUA Report. – 2005.

3. www.eua.be
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ЛЮДСТВО помітно змінює орієнти-
ри в бік демократії, піднесення авто-

ритету особистості. Усе це робить своєрідний
виклик освіті, зумовлює потребу її радикаль-
ної модернізації.

Тому, починаючи ще з 2003—2004 рр., Ук-
раїна зробила кроки до реформування систе-
ми освіти у напрямку вимог Болонського про-
цесу.

Болонська система пропонує кредитно-
модульну технологію, яка має такі особливості:

• індивідуальний режим навчальної робо-
ти, а саме — вивчення навчального матеріа-
лу в особистому темпі;

• домінування самостійної пізнавальної
діяльності;

• створення спеціальних дидактичних
матеріалів для самостійної роботи;

• зміна функцій викладача (організація,
керівництво, загальна орієнтація в навчаль-
ному матеріалі, консультування, контроль);

• зміна позиції студента (ініціативність у
режимі роботі навчального матеріалу, само-
стійне планування своєї роботи, відпові-
дальність за виконання намічених планів
тощо).

Кредитно-модульну систему навчання
можна назвати особистісно орієнтованою,
оскільки вона орієнтована на формування та
розвиток студентів як суб’єктів навчального
процесу і спрямована на саморозвиток та са-

Îðãàíiçàöiÿ ñàìîñòiéíî¿ ðîáîòè
ñòóäåíòiâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ

ó ñâiòëi Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó
 Балицька Т. В.
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моактуалізацію студентів, через індивідуаліза-
цію та самостійну пізнавальну діяльність.

З розвитком самостійної навчальної діяль-
ності у студентів (з низького рівня до високо-
го) діяльність викладача і студента змінюєть-
ся. А саме, зменшується частка участі викла-
дача в спільній діяльності зі студентом. Від
організуючої, плануючої та контролюючої вона
стає більш рекомендуючою й орієнтуючою.
Студент стає більш активним, тепер він не
об’єкт діяльності, а суб’єкт. А це, у свою чер-
гу, сприяє підвищенню рівня розвитку само-
стійної роботи студентів у процесі пізнання
нового, робить цей процес самокерівним, що
дозволяє студенту займатися самонавчанням
і в подальшому житті. Виходячи з цього, про-
понована тема є актуальною.
Мета нашої роботи – розглянути шляхи

організації самостійної роботи студентів у си-
стемі кредитно-модульного навчання.

По-перше, розглянемо таке поняття, як „са-
мостійна робота”.

 Так, у теорії й практиці мають місце  роз-
біжності, пов’язані з трактуванням цього по-
няття.

Самостійна робота є основою будь-якого
навчання, а особливо навчання у вищій школі.
При підготовці творчого спеціаліста всі інші
форми навчальної діяльності є лише допоміж-
ними, указує А. Г. Молибог [11].

Аналіз наукової літератури дозволив ви-
ділити основні підходи до визначення такого
поняття, як „самостійна робота”. Деякі науковці
вказують, що самостійна робота — це:

1. Різноманітні види індивідуальної та гру-
пової пізнавальної діяльності студентів, які
здійснюються ними на аудиторних заняттях і
в позааудиторний час (Нізамов Р. А., Сагі-
на Н.С. та ін.).

2.  Різноманітні типи навчальних завдань,
які виконуються під керівництвом викладача
(Підкасистий П. І., Гарунов М. К., Нікан-
дров Н.Д., Зоріна Л.Я., Скаткін М.М. та ін.).

3.Система організації роботи, при якій уп-
равління навчальною діяльністю студентів
відбувається за відсутністю викладача й без
його безпосередньої допомоги (Граф В., Ілья-
сов І.І., Ляудіс В. Я., Сагіна Н. С., Чиж О. Н.).

4. Робота студентів, яка проводиться за
спеціальним індивідуальним навчальним пла-
ном, складеним на основі врахування  інди-
відуальних особливостей і пізнавальних мож-
ливостей студентів (Архангельський С. І.,
Деркач Л. С., Шайдур І. А., Сагіна Н.С. та ін.).

Отже, складність вивчення проблеми по-
в’язана з тим, що відсутня єдина думка сто-
совно самостійної роботи студентів. Якщо са-
мостійна робота – метод навчання, то її мож-
на вважати засобом закріплення та тренуван-
ня, вироблення вмінь та навичок. А якщо са-
мостійна робота – форма організації навчаль-
ної діяльності студентів, то вона виступає за-
собом розвитку творчих здібностей та про-
фесійного мислення.

Так, у кредитно-модульній системі навчан-
ня СРС є не чим іншим, як формою органі-
зації навчальної діяльності та засобом форму-
вання самостійності та активності особис-
тості, уміння ставити й самостійно вирішува-
ти теоретичні та практичні завдання. Саме ак-
тивність і самостійність студента сприяє  го-
товності особистості до подальшого самона-
вчання.

В.А.Козаков також вважає самостійну ро-
боту студентів специфічним видом діяльності
навчання, головною метою якого є формуван-
ня самостійності суб’єкта, а формування його
вмінь, знань та навичок відбувається опосе-
редковано через зміст та методи всіх видів на-
вчальних занять [3, 14—15]. Мета самостійної
роботи студентів полягає в розвитку „такої
риси особистості, як самостійність, а саме
здібність організовувати та реалізовувати
свою діяльність без стороннього керівництва
й допомоги” [3, 11].

Отже, ми бачимо, що існує багато тракту-
вань поняття самостійної роботи студентів.
Але якщо всі ці погляди об’єднати та виділи-
ти головне, то виходить, що: самостійна робо-
та студентів – це основна форма організації
навчання, яка включає різноманітні види інди-
відуальної й колективної навчальної діяль-
ності, яка здійснюється на аудиторних та по-
зааудиторних заняттях, з урахуванням індивіду-
альних особливостей і пізнавальних можли-
востей студентів, під керівництвом виклада-
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ча або без його безпосередньої участі. А ме-
тою СРС є не тільки формування в студентів
уміння самостійно поповнювати свої знання
та вільно орієнтуватися в потоці наукової
інформації, а й формування активності та са-
мостійності як необхідної умови для подаль-
шого самонавчання.

Які ж форми організації навчання  перед-
бачає кредитно-модульна система навчання?

Це такі, які були й у традиційної системи
навчання, а саме: аудиторна робота та позаа-
удиторна [8, 18]. Але кредитно-модульна си-
стема навчання більше часу відводить на по-
зааудиторну навчальну діяльність студентів, а
саме самостійну навчальну діяльність без
участі викладача. Самостійна навчальна
діяльність має місце і в аудиторній навчальній
діяльності, хоча вона відбувається під керів-
ництвом викладача.

Перебудова системи освіти висуває нові
вимоги до особи викладача, методів і техніки
викладання. Так, при кредитно-модульній
системі навчання традиційна лекція змінюєть-
ся різноманітними  формами активної лекції,
що дозволяє значно підвищити творчий по-
ведінковий потенціал аудиторії. Це такі лекції,
як:  бінарна лекція, лекція-візуалізація, лекція
із заздалегідь запланованими помилками, лек-
ція-конференція, лекція-діалог, лекція із засто-
суванням ігрових засобів, лекція-консультація
тощо.

А.В.Фурман пропонує проблемно-мо-
дульну організацію лекційного матеріалу, де
кожний навчальний модуль, незалежно від
кількості годин, має диференціюватися на три
типи лекцій, це – науково-інформаційна лек-
ція, науково-проектна лекція та світоглядно-
рефлексивна  [12].

Зупинимось на цьому детальніше.
 Проблемно-модульна лекція —  це орга-

нізоване спілкування лектора зі студентською
аудиторією (50 і більше осіб), у процесі цього
створюється сприятливий соціально-психо-
логічний клімат у ході спільного розв’язання
суспільної або наукової проблеми, також
здійснюється діловий, інформаційний та пси-
хологічний обмін знаннями, уміннями, нор-
мами та цінностями між студентами й викла-

дачами. У ході проблемно-модульної лекції
формується мотивація освітньої діяльності як
основа розвивальної взаємодії.

Науково-інформаційна лекція покликана
висвітлити прогресивні способи добування й
використання теоретичних знань з конкрет-
ної проблемної теми курсу. Головна мета цієї
лекції — виявити й довести фундаментальні
залежності, що організуються в розумовій
діяльності людини у вигляді теорій, законів,
понять, наукових фактів. Лекція будується на
пошуковій взаємодії – це постановка запитань,
спір або діалог. І завершується розв’язанням
пропонованого припущення, версії, гіпотези
реальних соціальних, наукових та особистіс-
них проблем. На цій лекції має місце доміну-
вання наукових знань та пізнавальних умінь
над соціально-культурними нормами й цінно-
стями.

Науково-проектна лекція, указує А.В.Фур-
ман, спрямована на розкриття нормотворчої
функції, подання наукової інформації в прий-
нятих соціальних формах-взірцях, це –
інструкції, програми, методики, технології,
правила. Мета цієї лекції – залучення студентів
до соціального нормотворення, навчання їх
теорії і практики наукового проектування.

Світоглядно-рефлексивна лекція це розши-
рення світобачення студентів, прискорення їх
духовного розвитку та виявлення шляхів гро-
мадського й професійного самоствердження.
Мета лекції – ціннісно-естетичне наповнен-
ня, розгортання процесів критичної і творчої
рефлексії здобутого, збагачення чуттєво-есте-
тичної сфери та моральне зростання в довір-
ливих взаєминах з викладачем. Але для того,
щоб процес розвивальної взаємодії між вик-
ладачем та студентами був довершеним,
А.В.Фурман пропорційно розподіляє про-
грамний зміст кожного навчального модуля на
сім етапів проблемно-модульних лекцій та
практичних занять. Це установчо-мотивацій-
ний етап, теоретико-пошуковий етап, кон-
сультативно-смисловий,  соціально-адаптив-
ний,  системно-довідковий, корекційно-реф-
лексивний та культурно-підсумковий.

Ці етапи мають місце й в інших формах
організації навчання, а саме: семінарах, на-
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вчальних конференціях, навчальних симпозі-
умах, диспутах та ін.

Усі ці форми навчання містять у собі  са-
мостійну роботу студентів під керівництвом
викладача, метою якої є закріплення засвоє-
них на лекції знань, умінь та навичок. Вона
сприяє більш ґрунтовному засвоєнню достат-
ньо доступного матеріалу й додаткової інфор-
мації та виконання творчих робіт [4 ].

Кожна форма організації навчання модуль-
них занять пов’язана з необхідними метода-
ми навчання. Форми навчання та методи
тісно пов’язані між собою, але існує й різни-
ця. Так, форми навчання відображають органі-
заційний бік навчально-виховного процесу, а
методи – процесуальний, методичний.

Методи навчання — це система цілеспря-
мованих дій викладача, які:

— організують пізнавальну та практичну
діяльність студентів;

— спрямовують студентів на засвоюван-
ня знань і формування необхідних умінь, на-
вичок та на загальний розвиток;

— спонукають студентів до засвоєння не-
обхідних знань, формування вмінь, навичок,
фізичного, розумового й морального розвит-
ку та розвитку емоційно-вольової сфери, мис-
лення, уваги, пам’яті тощо.

На модульних заняттях викладачі викори-
стовують три великі групи методів навчання,
а саме:

1)організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності;

2)стимулювання й мотивації навчально-
пізнавальної діяльності;

3)контролю й самоконтролю навчально-
пізнавальної діяльності.

Усі ці методи вміщують у себе й самостійну
діяльність (більш або менш) студентів. Ці мето-
ди засновані на активній взаємодії між  усіма
учасниками навчального процесу (інтерактив-
не навчання). Інтерактивна взаємодія між са-
мими студентами та студентами і викладачем
стає важливим джерелом отримання знань.

Використання різних методів навчання
залежить від знання викладачем індивідуаль-
них особливостей студентів кожної групи. На
необхідність урахування індивідуальних особ-

ливостей і пізнавальних можливостей сту-
дентів указують такі вчені, як: С.І. Архан-
гельський, Л.С.Деркач, І.А. Шайдур, Н.С.Са-
гіна та ін.

Індивідуальний підхід до кожного суб’єкта
взаємодії зробить навчальний процес більш
ефективним. Наприклад, усім студентам на
лекції дається однакова інформація, але зас-
воюють її студенти різними темпами. Й од-
нією з причин цього є індивідуальні особли-
вості сприйняття та пам’яті. Так, є студенти,
у яких більш розвинена зорова або слухова
пам’ять. Тому ще один момент індивідуаль-
ного навчання — це вивчення індивідуаль-
них особливостей кожного студента й групи
в цілому.

Ми пропонуємо на початку семестру про-
водити тестування студентів для складання
психологічного „портрета” всієї групи й кож-
ного студента окремо. Визначається тип інди-
відуальності: рівень інтелектуального роз-
витку, провідний тип темпераменту, мотив,
самооцінка, додатково оцінюється рівень
підготовки з обраної дисципліни. На основі
цього подальше навчання окремого студента
та групи в цілому проводиться за індивідуаль-
ним пакетом завдань з урахуванням рівня
підготовки, здібностей та інтересів. Наприк-
лад: викладач знає психологічний портрет
групи студентів (загальний рівень розвитку
інтелекту – вище середнього й високий, мо-
тив навчання позитивний, пізнавальний інте-
рес стійкий, провідний тип темпераменту —
холерики, загальна самооцінка адекватна, про-
відна модальність візуальна). Виходячи з цьо-
го, свою роботу з цією групою студентів ви-
кладач спланує так: навчальний курс зі свого
предмета розіб’є на глобальні блоки-модулі,
які у свою чергу розчленяться на великі бло-
ки; при структуруванні цілісного циклу на-
вчального модуля більше уваги приділятиме
теоретико-пошуковому та корекційно-рефлек-
сивному етапам; використає нетрадиційні
форми групових та індивідуальних занять з
метою активізації творчості студентів; підклю-
чить студентів до навчально-дослідницької та
науково-дослідної робіт; використає про-
блемні творчі завдання; темп діяльності на
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заняттях буде швидким, з різними формами
робіт; використає багато візуальної інформації;
створить усі умови для спілкування, ініціатив-
ності, самостійності та творчості кожному сту-
дентові.

Для такої групи студентів викладач може
застосувати техніки, які навчають студентів
самостійно вирішувати проблеми та прийма-
ти колективне рішення.

Так, викладач готує для студентів проблем-
не завдання, проблемну ситуацію. Потім об’-
єднує студентів у невеличкі групи, у яких вони
обговорюють проблему. Далі використовуєть-
ся метод „мозкового штурму”, на цьому етапі
жодне рішення або варіант не відкидається й
не коментується. Після запису всіх запропо-
нованих ідей відбувається обговорення пози-
тивних та негативних наслідків кожної ідеї. Та-
ким чином, вибирають найкращий варіант для
вирішення проблеми та 2—3 варіанти ре-
зервні на випадок, якщо перше рішення вия-
виться неефективним.

Розглянемо  ще один метод роботи зі сту-
дентами пропонованої групи. Це метод по-
шуку інформації, а потім відповіді на запитан-
ня. Так, для групи розробляються запитання,
відповіді на які поповнять уже прослуханий
матеріал лекції. Необхідну інформацію можна
знайти в різних джерелах. Це документи,
підручники, довідкові видання, роздатковий
матеріал, доступна інформація на комп’ютері.

Студенти об’єднуються в групи. Кожна
група отримує запитання згідно з темою за-
няття та час, необхідний на пошук та аналіз
інформації. Наприкінці заняття заслуховують-
ся повідомлення від кожної групи та допов-
нюються.

Якщо група студентів буде мати інший пси-
хологічний „портрет”, то й робота з цією гру-
пою буде іншою. Наприклад, група студентів
має загальний рівень інтелекту нижче серед-
нього і низький, слабку або негативну моти-
вацію та пізнавальний інтерес, провідний тип
темпераменту — меланхолічний, самооцінку
низьку. Виходячи з цього, доцільно буде, якщо
викладач свою роботу з цією групою студентів
спланує так: навчальний курс він розіб’є на
глобальні блоки-модулі, які у свою чергу роз-

ділить на маленькі навчальні теми, ідеї та по-
няття; при структуруванні цілісного функціо-
нального циклу навчального модуля більше
уваги приділятиме соціально-адаптивному
етапу; організація занять у малих групах буде
відбуватися на основі діалогу, рольових ігор,
тренінгів; у ході навчання викладач приділя-
тиме більше уваги різним формам фронталь-
ної та диференційної допомоги (фронтальна,
групова, індивідуальна); завдання для сту-
дентів будуть сприяти розвитку розумової
діяльності (уміння виділяти головне, узагаль-
нювати, класифікувати і т.п.); уся навчальна
робота зорієнтована на „зону найближчого
розвитку”; темп діяльності на заняттях по-
вільний; постійна рефлексія навчальної діяль-
ності та увага педагогів до самооцінки знань
та емоційного настрою студентів; створення
ситуації успіху.

З цією групою студентів викладач може
використовувати методи, пов’язані з демон-
страцією розмаїття поглядів на проблему. Цей
метод слід використовувати на початку занят-
тя для зацікавленості студентів пропонова-
ною темою та для демонстрації розмаїття по-
глядів та протилежних думок, які не мають
одної (правильної) відповіді. Так, розглядаю-
чи протилежні позиції, студенти знайомлять-
ся з альтернативними поглядами, прогнозу-
ють, які наслідки матимуть індивідуальні по-
зиції й політичні рішення для суспільства, для
окремих людей, на практиці використовують
уміння захищати власну позицію, вчаться вис-
луховувати інших та отримують додаткові
знання з пропонованої теми.

Знання індивідуальних особливостей кож-
ного студента дозволяє викладачу створюва-
ти індивідуальні програми саморозвитку сту-
дента, ураховуючи особливості інтелектуаль-
ного розвитку, темпераменту, самооцінки та
мотиву діяльності. Такі індивідуальні програ-
ми розвитку сприяють не тільки більш глибо-
кому оволодінню знаннями, але й коректують
особистісні якості студента. Але ми вважає-
мо, що для більш успішного навчання треба
використовувати як індивідуальні, так і гру-
пові форми роботи зі студентами.

Так, ми вже розглянули аудиторні форми
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й методи роботи (лекції, практичні (семі-
нарські, лабораторні) заняття, консультації, кон-
трольні заходи (модульний контроль). А зараз
зупинимося на позааудиторній самостійній ро-
боті, — це лекції, які представлені на аудіо- та
відеокасетах, дискетах, СD, електронні версії
лекцій, розміщені на Інтернет-сайтах. Актив-
но використовуються навчальні комп’ютерні
програми, у тому числі гіпертекстові, мульти-
медіа, інтелектуальні та ін., які дозволяють на-
вчатися у двох режимах – інформаційно-до-
відковому та контрольно-навчальному. Існують
такі форми самостійної роботи, як індивідуаль-
на науково-дослідна робота (публікації, участь
у конференціях, олімпіадах та інших конкурсах)
та робота в навчально-методичних кабінетах,
лабораторіях у позанавчальний час, робота в
інформаційних мережах і опрацювання додат-
кової літератури, остання відбувається без ке-
рівництва викладача.

Один з методів організації самостійної ро-
боти студентів в позааудиторний час можна
здійснювати за допомогою завдань комплексів,
пов’язаних з основними розділами програми.
Завдання, які видаються на навчальний рік,
логічно взаємопов’язані. Так, кожний тема-
тичний комплекс може складатися з 5—6 зав-
дань, наприклад:

— скласти опорну схему або заповнити
опорну таблицю;

— відповісти на питання самоперевірки;
— розв’язати ситуаційні задачі і вправи.
До завдань додається список рекомендо-

ваної літератури.
Контроль використання завдань прово-

диться у вигляді 20-хвилинної співбесіди з
групами студентів по п’ять осіб, за графіком.
У кожну групу підбираються як сильні, так і
слабкі студенти, це сприяє їх самоосвіті.
Співбесіда розпочинається з розминки за ма-
теріалом опорної таблиці і за питаннями для
самоперевірки, потім настає етап розв’язан-
ня ситуаційних задач, що проходить досить
цікаво, кожен намагається знайти своє пояс-
нення. Якщо завдання не можна вважати
прийнятим, співбесіда проводиться повтор-
но, під час консультацій.

Є ще одна форма самостійної роботи сту-

дентів — це індивідуальні завдання, розрахо-
вані на поглиблену та розширену розробку те-
оретичних аспектів курсу. Такі завдання вміщу-
ють у себе різні задачі та практичні запитан-
ня, пов’язані з профілем майбутньої спеціаль-
ності студентів.

Позитивне в цьому те, що в процесі зас-
воєння курсу студенти вчаться самостійно
працювати з різними джерелами, що сприяє
підвищенню рівня професійної підготовки та
самостійного мислення.

На наш погляд, для того, щоб студент міг
успішно навчатися як в аудиторії, так і поза
нею, необхідно, щоб він:

1)  умів сам формулювати й утримувати
свою мету до її реалізації;

2) навчався моделювати особисту
діяльність, тобто виділяти умови, важливі для
реалізації своєї мети;

3)розвивав увагу, пам’ять та процеси мис-
лення;

4)  умів оцінювати кінцеві та проміжні ре-
зультати своїх дій;

5)мав необхідні навички та вміння для на-
вчальної діяльності;

6)мав високий рівень особистої  саморе-
гуляції, високу самосвідомість, адекватну са-
мооцінку, рефлективність, організованість, са-
мостійність, а також сформованість вольових
якостей.

Однак матеріали багатьох досліджень
свідчать про те, що багато студентів не вміють
самостійно працювати. Формування здібно-
стей до самостійної навчальної діяльності —
це не тільки умови, які були вже названі, але
й позитивна  навчальна  мотивація та пози-
тивне ставлення до навчання. Так, за резуль-
татами наших досліджень тільки 30, 6% сту-
дентів мають високий рівень розвитку уваги
на заняттях, уміють слухати лектора — 24 %,
а конспектувати почуте та прочитане – 27, 1%
студентів. Отже, ми бачимо, що приблизно
25—30% студентів володіють навичками СР,
необхідними для успішного навчання у ВНЗ.

Щодо мотивів навчальної діяльності, то ми
обстежували мотиви, які знаходяться в основі
всякої діяльності (у тому числі й пізнавальної),
а саме мотив досягнення успіху або мотив
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уникнення невдач. Було виявлено, що лише
0,97% студентів першого курсу спрямовані на
долання труднощів, а 99,03% студентів спря-
мовані на уникнення невдач, тобто на при-
стосування.

Ю.Г. Опарін, І.О.Зимня, І.В.Мостова роз-
глядають проблему формування здібностей
студентів до самостійної роботи як необхідну
умову для розвитку позитивної навчальної
мотивації й успішного,  цілеспрямованого на-
вчання, яке вміщує в себе:

• формування прийомів моделювання на-
вчальної діяльності;

• усвідомлення раціональних прийомів
роботи з навчальним матеріалом;

• розвиток уваги та пам’яті;
• оволодіння прийомами поглибленого та

динамічного читання;
• складання планів своїх дій;
• конспектування;
• постановка та рішення навчально-прак-

тичних завдань.
Так, сформованість загальних прийомів

організації розумової праці й конкретних на-
вчальних прийомів може служити основою
самостійної роботи студентів над усіма на-
вчальними предметами.

Отже, ми бачимо, що для організації са-
мостійної роботи студентів згідно з вимогами
Болонського процесу необхідні такі умови:

1. Володіння студентами вміннями та на-
вичками самостійної навчальної діяльності.

2. Формування у студентів потреби й інте-
ресу до самостійної роботи.

3. Урахування індивідуальних особливос-
тей студентів під час визначення їм завдань
для самостійної роботи.

4. Урахування групових особливостей сту-
дентів (рівень інтелектуального розвитку, про-
відний тип темпераменту, мотив навчальної
діяльності і т.п.).

5. Розробка індивідуальних творчих зав-
дань студентам для самостійної роботи до
проблемних тем курсу й керівництво нею з
боку викладача.

6. Створення необхідного методичного
матеріалу для організації самостійної роботи
студентів.

7. Грамотне керівництво самостійною ро-
ботою студентів і надання вчасної допомоги
для усунення недоліків.

Виходячи з цього, перспективними зав-
даннями сьогодення є визначення того, як
саме найкраще впровадити запропоновані
умови  в реальну практику діяльності ВНЗ
України.
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ОДНА із закономірностей педагогічно-
го процесу полягає в тому, що його

ефективність зумовлюється активною взаємо-
дією учасників, тобто вчителя та учнів. Так
уже склалося, що увагу науковців більшою
мірою привертає проблема активізації на-
вчальної діяльності учнів і дещо осторонь,
поза увагою залишається організація праці
вчителя. А саме від нього вирішальною мірою
залежать результати навчально-виховної ро-
боти. І якщо ми шукаємо шляхи та засоби по-
ліпшення стану справ у школі, то, імовірно, по-
трібно центр досліджень зосередити на орга-
нізації праці вчителя, на виявленні та задіянні
психолого-педагогічних факторів, які б викли-
кали в нього бажання творчо й результатив-
но працювати, постійно прагнути до профе-
сійного та духовного зростання. Важливу роль
у розв’язанні цієї проблеми відіграє якість оцін-
ки результатів педагогічної діяльності.

Варто зазначити, що оцінка якості педаго-
гічної праці належить до найскладніших і
найактуальніших проблем педагогічної теорії і
практики. До цього часу не розроблено кри-
теріїв і методики вимірювання її ефективності.
Відсутність чітких критеріїв, на думку В.М. Ша-
мардіна, можна пояснити, по-перше, недостат-
ньою визначеністю самого поняття „кінцевий
результат” в освіті; по-друге, очевидним неба-
жанням учених та організаторів народної ос-
віти заглиблюватись у дослідження проблеми,
іти далі загальних, але необов’язкових декла-
рацій; по-третє, великими об’єктивними труд-
нощами розробки, апробації та широкомасш-
табного застосування названих критеріїв у со-
ціально-педагогічній практиці [4].

Äiàãíîñòèêà òà îöiíþâàííÿ
ðåçóëüòàòiâ ïåäàãîãi÷íî¿ ïðàöi:

Тривалий час як науковці, так і педагоги-
практики намагались або зовсім замовчувати
її, або лише побічно згадувати про неї. Однак
стає все очевиднішим, що без якісної оцінки
ефективності роботи педагогічних праців-
ників і відповідного їх матеріального та мо-
рального стимулювання реформи у сфері ос-
віти не дадуть очікуваних результатів.

Як не дивно, але вчителі-практики рані-
ше за науковців взялися за пошуки показників
і методики визначення ефективності роботи
вчителя. На основі логічного аналізу держав-
них документів, нерідко інтуїтивно, вони праг-
нули визначити основні показники педагогіч-
ного процесу та критерії їх вимірювання. Про-
те проблема виявилась настільки складною,
що ці спроби були не зовсім вдалими, а отже,
і малоефективними.

На потреби педагогічної практики відгук-
нулися науковці. Значно активізувалися пошу-
ки стимулювання праці вчителя. З’явилася
низка варіантів атестації педагогічних праців-
ників. Однак, як засвідчують результати дос-
ліджень, відгуки вчителів, керівників різних
ланок освіти, запропоновані моделі атестації
виявилися також недосконалими.

Причин для цього багато, але найголов-
нішою серед них є та, що якість роботи окремо
взятого учителя намагалися встановити, не
беручи до уваги специфіку педагогічної праці,
а саме: її колективний характер. Тому спроби
оцінити якість роботи вчителя поза оцінкою
ефективності роботи всього педагогічного
колективу не завжди були вдалими. При цьо-
му спостерігалась необ’єктивність, що викли-
кало зайве напруження в педагогічних колек-
тивах. Успіхи окремих учителів інколи не по-
мічались колегами або значно затушовувались
недобросовісною працею педагогічного ко-
лективу в цілому.

ïðîáëåìè òà ìåòîäîëîã³÷í³
çàñàäè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ

Сметанський М. І.
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Не задіяні й механізми, які лежать  в ос-
нові активності вчителя. Так, Р.Х. Шакуровим
установлено, що серед регулюючих мотивів
діяльності вчителя найбільш дієвим є прагнен-
ня привернути доброзичливе ставлення до
своїх успіхів з боку колег і керівників, а особ-
ливо — зберегти довір’я і престиж у їхніх очах
(індекс 3,7 за п’ятибальною шкалою). Другий
за значущістю регулюючий мотив пов’язаний
із стимулюючим ефектом творчої атмосфери
в педагогічному колективі (3, 4 бали) [3].

Саме ці стимули поки що не діють на прак-
тиці. На питання анкети «Чи радіють колеги з
ваших успіхів?» 80,2% учителів відповіли не-
гативно. І це в такій важливій справі, як пе-
дагогічна діяльність, де результати завжди зу-
мовлені колективними зусиллями! У нині
діючій системі освіти успіх роботи педагогіч-
них колективів в основному залежить від сум-
лінної, компетентної роботи директора шко-
ли та його заступників. Колективний розум,
його енергія реально ще не залучаються до
розв’язання всіх питань шкільного життя. Ря-
довий учитель фактично усунутий від його
регламентації. Тому в нього й недостатньо
розвинене почуття господаря, взаємної відпо-
відальності та вимогливості.

Відносини взаємодії відповідальності ча-
сто не діють через те, що відсутні «точки до-
тику» інтересів членів колективу. Кожний ба-
чить переважно лише свій предмет і нечітко
уявляє загальну мету та свою роль у її досяг-
ненні. За такої ситуації колектив не виступає
суб’єктом формування особистості, а відно-
сини відповідальної залежності не стають
стимулом самовдосконалення і вчителів, і ко-
лективу.

Серйозною спробою розв’язати пробле-
му стимулювання праці вчителя в нашій країні
були різні варіанти атестації педагогічних пра-
цівників [2]. Проте відгуки в педагогічній
пресі, результати наших досліджень дають
підстави стверджувати, що проведений захід
не став дієвим стимулом у діяльності вчите-
ля. Підтвердженням цього є дані усного опи-
тування та анкетування педагогічних праців-
ників, яке проводилося на базі Вінницького
обласного інституту післядипломної освіти
вчителів та серед працівників педагогічних
закладів Козятинського району. Усього в ан-

кетному опитуванні взяло участь 160 керів-
ників шкіл та 985 учителів.

Аналіз відповідей респондентів засвідчив,
що оцінка проведеної атестації як засобу сти-
мулювання праці вчителя керівниками шкіл і
вчителями має суттєві відмінності. Так, на
питання анкети: «Чи створила атестація нові
стимули до праці у вчителів Вашої школи?»
стверджувально з числа директорів шкіл
відповіли 36,5% респондентів, а з числа учи-
телів — лише 10,9%. На питання «Чи сприя-
ла атестація зростанню професіоналізму?»
стверджувально відповіли 36,4% директорів
шкіл і лише 20,4% учителів.

Викликає інтерес відповідь на питання:
«Чи посилила атестація тривожність серед
учителів?» стверджувально відповіли 50%
керівників шкіл і 47,6% учителів. Проведена
атестація до певної міри поліпшила організа-
цію методичної роботи в школі. На це вказа-
ли 34,6% респондентів з числа керівників шкіл
і 33,3% учителів. На питання «Чи були заці-
кавлені члени комісії в об’єктивній оцінці
Вашої кваліфікації?» стверджувально відпові-
ли лише 48% директорів шкіл і 30,8% учи-
телів. Дещо неоднозначною й водночас три-
вожною є оцінка впливу атестації на якість
навчально-виховної роботи в школі. Свою
впевненість у цьому засвідчили лише 36,5%
керівників шкіл і 16,6% учителів.

Природно, виникає запитання: чому про-
ведена атестація не виправдала очікуваних
сподівань? Причин цього є кілька.

По-перше, через відсутність чітких показ-
ників і належних умінь всебічної перевірки
праці кожного вчителя (а в такій ситуації це
закономірно) виявились суб’єктивізм, необ-
ґрунтованість оцінки. Результати нашого дос-
лідження дають підстави стверджувати, що
значна кількість педагогічних працівників не
вміє аналізувати навчальний процес, його
ефективність. У багатьох педагогічних праців-
ників висновки про свою працю та працю ко-
лег складаються на основі їхнього власного
досвіду чи інтуїції. Результати педагогічного
процесу (рівень навченості, виховності учнів)
часто розглядаються поза прямим зв’язком із
способами реалізації педагогічних впливів
(досягнення педагогічних цілей), що застосо-
вуються в конкретних умовах діяльності. Спо-
стерігаються прояви стереотипного, негатив-
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ного ставлення до наукових розробок, мето-
дичних рекомендацій щодо аналізу результатів
педагогічної праці.

По-друге, не була врахована специфіка
педагогічної праці, продукт якої — результат
колективних зусиль. Ефективність праці од-
ного вчителя може знижуватись недобросо-
вісними діями іншого. Крім того, підвищення
рівня кваліфікації окремих учителів ще не га-
рантує автоматичного підвищення ефектив-
ності праці шкільного колективу.

Спроба оцінювати окремо взятого педа-
гога поза оцінкою всього навчального закла-
ду призводить до дискредитації самих показ-
ників педагогічної праці. Відомо, що один ок-
ремо взятий педагог не може забезпечити
виконання всіх тих завдань, які стоять перед
навчальним закладом. Він несе відпові-
дальність лише за свій предмет, за рівень
знань учнів і частково за його навчально-ме-
тодичне забезпечення. Поза увагою залиша-
ються такі питання, як стан фізичного, психо-
логічного та морального здоров’я школярів. І
як результат маємо вже в початкових класах
лише 20% здорових дітей, а закінчують школу
без виявлених відхилень у стані здоров’я лише
5—8%; нервово-психічні відхилення  вияв-
лені у 33% школярів і в 47% учнів професій-
но-технічних училищ.

Було б помилкою думати, що кількісний
ріст учителів з першою та вищою категорією
допоможе розв’язанню проблеми. Вірогідно,
не зайвим тут буде пригадати висловлення
Наполеона про те, що армія із ста віслюків,
очолювана левом, може досягнути більшого,
ніж армія із ста левів, очолювана віслюком.
Результати педагогічної діяльності залежить
від того, наскільки вдається зосередити увагу
всього колективу на спільних завданнях, за-
цікавити і колектив, і кожного вчителя у їх роз-
в’язані. Лише тоді, коли загальні цілі почина-
ють сприйматись і глибоко осмислюватись
кожним членом колективу, виникає сприят-
ливе середовище для розкриття і взаємозба-
гачення кожного вчителя, для спільної взає-
модії в досягненні спільних завдань, можна
досягнути значних успіхів.

По-третє, під час присвоєння категорій
працівникам школи розраховували, головним
чином, на свідомість адміністрації, педагогіч-
них колективів і вчителів (спочатку пропону-

валося їм самим визначити свою категорію).
Проте, як відомо, свідомість зростає і змінюєть-
ся в умовах соціальної справедливості.
Життєві ситуації різні, і в конкретних з них не
кожний директор школи і не всі члени атес-
таційної комісії виявляють чесність і принци-
повість. Трапляється, що вчителі, які незаслу-
жено, на їхню думку, віднесені до нижчої ка-
тегорії, починають навмисне демонструвати
халатність у виконанні професійних обо-
в’язків. Таким чином, ми немовби узаконили
безвідповідальність.

По-четверте, у школі ще не діє механізм,
який змусив би недобросовісного вчителя
змінити своє ставлення до роботи або по-
міняти її. Кожен учитель уболіває лише за ре-
зультати своєї праці, за якість її оцінки й не-
рідко байдуже ставиться до проявів халатності,
низької результативності роботи своїх колег.
Спроба адміністрації школи чи окремих учи-
телів змусити недобросовісного вчителя
змінити ставлення до професійних обов’язків
далеко не завжди знаходила підтримку з боку
інших членів колективу. Натомість спостері-
гаються випадки, коли добросовісні, високо-
професійні вчителі зазнають недоброзичливих
нарікань з боку посередніх у професійному
відношенні, недобросовісних колег. За таких
умов нерідко знижується престиж професій-
ної майстерності в педагогічних колективах.

По-п’яте, категорії присвоювались учите-
лям поза оцінкою роботи всього колективу. За
таких умов нерідко траплялися випадки, коли
у слабкому педагогічному колективі адмініст-
рація, намагаючись задобрити якомога більше
вчителів, щедро роздавала категорії. У силь-
ному колективі атестаційні комісії прагнули
об’єктивно визначити категорії своїх праців-
ників. У результаті траплялось, що вчитель
нижчого рівня майстерності в слабкому колек-
тиві отримував за рангом вищу категорію, ніж
учитель вищого рівня майстерності в сильно-
му колективі. Зрозуміло, що за таких умов у
майбутньому кожен колектив спробує розда-
ти високі категорії своїм працівникам.

По-шосте, у такому варіанті атестація орі-
єнтує школу не на конкретного замовника
(суспільство, учнів, батьків), а на державу в
особі її представників. У результаті деформу-
ються цілі шкільної освіти. Головним стає не
розвиток особистості, задоволення її потреб
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та інтересів, а якийсь міфічний показник, що
зводиться здебільшого до відсотка успішності.

Й останнє. Проведена атестація не вико-
нала свого основного призначення, оскільки
не стала суттєвим чинником підвищення
ефективності стимулювання праці вчителя. У
чинному Положенні про атестацію існує шість
рівнів атестації: спеціаліст, учитель другої, пер-
шої, вищої категорії, старший учитель, учи-
тель-методист. Присвоєння вчителеві наступ-
ної кваліфікаційної категорії має незначний
вплив на його матеріальне забезпечення. У
результаті матеріальні стимули до підвищен-
ня кваліфікаційного рівня майже відсутні.
Якщо при цьому ще враховувати, скільки кло-
потів виникає при спробі вчителя підвищити
свій кваліфікаційний рівень (курсова підготов-
ка, відвідування уроків, проведення відкритих
уроків, контрольні роботи і т.ін.), то стає оче-
видною недосконалість існуючої системи
фінансового стимулювання професійного зро-
стання педагогічних кадрів.

Практика переконує, що диференціація
оплати вчительської праці поза оцінкою май-
стерності педагогічних колективів і результатів
їхньої діяльності — справа надзвичайно
складна й малоефективна. Продукт педагогіч-
ної праці — сформовані особистості — це
результат дії колективних зусиль. Адже осо-
бистість школяра не формується «по предмет-
но», вона — сукупність усіх тих індивідуаль-
них якостей і тих реальних умов, у яких про-
ходить її життєдіяльність. Забезпечуються ці
умови зусиллями всього колективу. Наявність
спільної мети ще недостатня, щоб забезпечи-
ти ефективні дії всього колективу. Один учи-
тель, наприклад, прагне викликати в учнів
інтерес до свого предмета, сприяти його які-
сному засвоєнню. Інший — продемонстру-
вати себе, свої можливості. Третій — фор-
мально виконати покладені на нього обов’яз-
ки. Їх співробітництво зовні хоч і спрямоване
на спільну мету, проте у своїй основі відобра-
жає особисті цілі й не забезпечує належної ре-
зультативності у формуванні особистості шко-
ляра. За таких умов значного зростання профе-
сіоналізму педагогічного колективу важко до-
сягти лише зусиллями адміністрації чи окре-
мої групи вчителів. Це результат роботи всьо-
го колективу. Особлива роль у цьому нале-
жить стосунками взаємної відповідальності.

Лише за умови, коли кожний учитель бере на
себе моральну й матеріальну відповідальність
не тільки за результати своєї праці, але й за
працю колег, створюються стимули для
справжнього професійного зростання.

Як показують дослідження, позитивний
результат від спільної діяльності людей авто-
матично не настає. Потрібно правильно уз-
годити їхні дії, забезпечити раціональне роз-
ташування кадрів, контролювати результати
виконаної роботи.

У зв’язку з цим виникає необхідність у такій
моделі оцінювання педагогічних працівників,
яка значно посилила б їхні творчі зусилля на-
вколо найважливіших навчально-виховних
проблем, сприяла б виникненню «поля колек-
тивної інтелектуальної напруги», ситуації, за
якої інтереси колективу, учителів, учнів, батьків
і громадськості починають збігатися, яка б із
форми зовнішнього контролю перейшла в
засіб постійного самоконтролю, самоаналізу
та саморегуляції.

Саме таку модель атестації розробила гру-
па викладачів Вінницького державного педа-
гогічного університету імені М. Коцюбинсь-
кого та працівників Шаргородського район-
ного відділу освіти [1]. В основу концепції ате-
стації навчальних закладів ми поклали такі
основні положення:

1. Атестації педагогічних працівників по-
винна передувати атестація навчальних зак-
ладів із встановленням відповідної категорії та
диференціації заробітної плати.

2. Основні показники педагогічної праці
мають відображати загальну мету, яка стоїть
перед школою, а не зводитись лише до рівня
успішності учнів.

3. Характеристикою якості роботи педаго-
гічного колективу є її результати.

4. Пріоритет в оцінці результатів педагогі-
чної праці надається «замовникам»: учням,
батькам, представникам громадськості та со-
ціальним інститутам.

5. Відповідно до названих положень вста-
новлюється рейтинг навчальних закладів,
який зумовлює їх диференціацію в обсягах
фінансування, матеріального та морального
стимулювання.

Аналіз результатів багаторічного експери-
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менту дає підстави стверджувати, що розроб-
лена нами модель атестації педагогічних пра-
цівників спричиняє до появи в них потреби
в самоконтролі, самоаналізі, у постійному про-
фесійному самовдосконаленні. Педагогічні
колективи стають суб’єктами атестаційного
процесу, що якісно змінює суть самої атестації
як засобу стимулювання їх праці.

Наше дослідження (воно триває вже по-
над 10 років) з питань діагностики та оці-
нювання якості результатів педагогічної
праці продовжується, однак уже сьогодні
можна вести мову про певні результати ек-
сперименту:

1. Атестація навчальних закладів сприяла
виникненню в педагогічних колективах си-
туації колективного успіху, що позитивно
вплинуло на характер взаємин між учителя-
ми: пошана, доброзичливість, взаємодопомо-
га, прагнення найкращим чином виконувати
свої обов’язки. Виникла колективна со-
лідарність і турбота про підвищення ефектив-
ності праці. Характерно, що навіть там, де
через соціально-економічні негаразди, норма-
тивну неузгодженість, деякі інші фактори пед-
колективи очікували атестацію з настороже-
ністю, після її завершення жоден педпраців-
ник не висловився проти її проведення.

2. Об’єктивна оцінка роботи навчального
закладу, зацікавленість у колективному успі-
хові мобілізувала зусилля керівників освітньої
установи. Педагогічні працівники виявили за-
цікавленість у «сильному» керівникові школи.
За наслідками атестації в Шаргородському ра-
йоні на вимогу шкільних колективів замінено
двох директорів шкіл і трьох заступників з на-
вчально-виховної роботи.

3. Атестація привернула увагу до проблем
освіти широкого кола громадськості. До оцін-
ки школи були залучені учні, батьки, депутати
місцевих рад, керівники районних організацій
і установ, діяльність яких пов’язана зі школою.
Це сприяло росту авторитету освіти, активі-
зувало шефську допомогу, зумовило поліпшен-
ня виховного процесу.

4. Атестація висвітлила роботу багатьох
талановитих учителів, які з різних причин,
особливо через природну скромність, пере-
бували в тіні. Багато педпрацівників стали на-

шими співавторами під час створення поло-
ження про атестацію освітньої установи.

Найголовніший підсумок експерименталь-
ного дослідження полягає в тому, що розроб-
лено чіткі й зрозумілі критерії оцінки діяльності
школи, технологію визначення кожного показ-
ника. Школи отримали можливість здійсню-
вати постійну самооцінку своєї роботи. Само
атестація стала могутнім стимулом поліпшен-
ня освітянської діяльності.

Наші дослідження переконують, що запро-
понована модель оцінювання результатів пе-
дагогічної діяльності передбачає активізацію
взаємодії всіх учасників цього процесу (керів-
ників обласних, міських, районних, органів
освіти, експертів, адміністрації школи, учи-
телів, учнів, батьків, громадськості), характер
якої зумовлюється мотиваційними тенденці-
ями її учасників. Це суттєво позначається на
ставленні вчителів до результатів навчально-
виховної роботи.

Загалом дані експериментальної апробації
дають підстави стверджувати, що розробле-
на нами модель оцінювання результатів пе-
дагогічної праці більш ефективна, ніж тради-
ційна. Найвагомішими її перевагами є суттє-
вий вплив на результати навчально-виховної
роботи, забезпечення особистісної спрямова-
ності педагогічного процесу, його зорієнтова-
ності на різнобічний розвиток школярів.
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В УМОВАХ гуманізації й демократи-
зації суспільства набуває актуальності

потреба в нових підходах до організації осві-
ти людини. Характерною їхньою ознакою
стає створення умов для розкриття потен-
ційних можливостей кожної особистості, зок-
рема, під час здобуття нових знань у школі.
Це передбачає оптимальний вибір цілей на-
вчання.

Тривалий час функція цілевизначення була
певною мірою поза межами педагогічної на-
уки, її виконували відповідно до директив
зверху. Визначення цілей зводили головно до
побудови ідеологічно адаптованих “моделей
особистості”, де на першому місці було прий-
няття панівних у суспільстві політичних іде-
алів та цінностей. Більшість учителів на прак-
тиці розглядали цілевизначення на уроці як
спосіб організації навчальної діяльності, що
підвищує її результативність. Акцентували на
тому, що мета діяльності повинна бути чин-
ником, активізуючим довільну увагу, оскільки
учень не може обирати собі заняття, а пови-
нен займатися відповідною роботою в пев-
ний момент [3, 17].

Виходячи з цього, процес цілевизначення
був покликаний зосередити увагу для ефек-
тивного управління діяльністю учня, тобто:
забезпечити зібраність, зосередженість, зро-
зумілість і чіткість матеріалу, що сприймаєть-
ся, швидке та якісне виконання навчального
завдання. Мету трактували як конкретне, точ-
не визначення майбутньої діяльності, однак
важко було перевірити, чи сприйнята вона уч-
нями.

Згаданий підхід, який ми умовно називає-
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мо традиційним, використовують у вітчиз-
няній школі впродовж кількох останніх деся-
тиліть. На нашу думку, він не є цілком прий-
нятним для сучасної школи, оскільки не дає
змоги певною мірою перевірити результати
навчальної діяльності школярів, ґрунтується на
засадах біхевіоризму (зведення роботи на
уроці до принципу “стимул-реакція”) та не
бере до уваги вимог особистісно орієнтова-
ної освіти, спрямованих на безпосередню
взаємодію вчителя й учня.

Актуальним ставав діяльнісний підхід, що
є одним з найефективніших у процесі визна-
чення конкретних навчальних цілей і виріз-
няється своєю практичністю. Він передбачає
врахування навчальної, виховної та розви-
вальної мети, але акцентується на конкретній
діяльності, яку повинен проводити на уроці
вчитель під час взаємодії з учнем. Відповідно
структура формулювання цілей має такий виг-
ляд: МЕТА УРОКУ — ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ
(ДІЯЛЬНІСНІ ЦІЛІ) — ті, які спостерігають-
ся; ті, які вимірюються; ті, які вимірюються
критеріально — ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Під час використання діяльнісного підхо-
ду в процесі визначення цілей конкретного
навчального заняття активно застосовують
різноманітні таксономії педагогічних цілей
(теорії класифікації та систематизації об’єктів,
які зазвичай мають ієрархічну побудову), зок-
рема, таксономію Б. Блума, а також підходи
Мейджера, Грунлунда та інших дослідників.
Вищезазначена проблема є предметом ви-
вчення сучасних учених Ю. Васькова, В. Гузє-
єва, В. Загвязинського, С. Максименка, які
особливу увагу звертали на питання цілеви-
значення в навчанні, особливості постанов-
ки мети уроку. Мета нашої роботи – проаналі-
зувати головні підходи до визначення мети
уроку (як важливої форми організації навчан-
ня у школі) та обґрунтувати можливості зас-

Караманов О. В.
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тосування в сучасних умовах діяльнісного
підходу з огляду на його ефективність та прак-
тичність.

Беручи до уваги ці підходи, зазначимо, що
в сучасному розумінні мета уроку визначає для
нас те, чого треба вчити та що слід оцінювати.
Неможливо оцінити ефективність викладання,
якщо ми не знаємо, чого хочемо в результаті
досягти. Так само, як не можна визначити
ступінь досягнення мети без знання процеду-
ри оцінювання. Зазначимо, що визначення
цілей навчання згідно з традиційним підходом
є дещо загальним. Сформульованим у такий
спосіб цілям часто притаманний занадто уза-
гальнений характер. Відповідно вони не мо-
жуть бути орієнтиром для щоденної роботи в
класі: для вчителя важливе визначення конк-
ретних, повсякденних цільових завдань.

Цільові завдання – це діяльнісні цілі, уяв-
лення про очікувані досягнення учнів. У про-
цесі їх формулювання не слід просто опису-
вати зміст курсу замість очікуваних результатів
навчання, оскільки досягнення передбачають
поведінку й конкретну діяльність учнів на
уроці. Навчання можна уявити як сукупність
трьох категорій: завдань–процесу навчання–
оцінювання досягнутих результатів (відповід-
но до поставлених завдань): ДІЯЛЬНІСНА
МЕТА – ОЦІНЮВАННЯ – СТРАТЕГІЇ.

Діяльнісний підхід передбачає визначен-
ня цілей, виконання яких можливе під час
проведення конкретних навчальних занять.
Зауважимо, що виховні й розвивальні цілі не
можуть бути реалізовані впродовж одного за-
няття, їх досить важко визначити діагностич-
но та сформулювати відповідні еталони в кри-
теріальному вигляді для практичної діяльності
педагога.

Сьогодні можна запропонувати формулю-
вати їх не для кожного заняття, а під час пла-
нування системи уроків. У такий спосіб цілі
на кожному занятті виконуватимуть орієнту-
вальну функцію. Таких сформованих цілей
повинно бути небагато. Під час їх визначен-
ня важливо брати до уваги два чинники: ви-
ховні та розвивальні можливості змісту
навчального матеріалу та особливості роз-

витку класу (вікові, інтелектуальні, моральні
тощо).

Урахування вищезазначеного підходу пе-
редбачає, що в разі формулювання навчальні
категорії охоплюють три головні елементи:

• положення про навчальну поведінку
учня, яку можна простежити з боку учня, що
доводить виконане завдання;

• опис умов, за яких виникне очікувана
поведінка учня;

• опис певного рівня поведінки учня, що
доводить виконане завдання.

Положення про навчальну поведінку учня
фактично є очікуваним результатом викона-
ного завдання. Під час формулювання діяль-
нісних цілей учитель повинен уживати ак-
тивні дієслова, які означатимуть, що саме
учень повинен зробити, виконати чи створи-
ти, наприклад, НАЗВАТИ* НАПИСАТИ*
ВИЗНАЧИТИ* КЛАСИФІКУВАТИ* ОХА-
РАКТЕРИЗУВАТИ* УМІТИ* тощо. Ці
дієслова дають змогу простежити й ефектив-
но оцінити досягнутий результат. Водночас
такі дієслова, як ЗНАТИ* ОЗНАЙОМИТИ*
РОЗУМІТИ* АНАЛІЗУВАТИ* ОЦІНИТИ
не є дієвими. Проте, зазначимо, їх досить ши-
роко використовують під час формулювання
загальних стандартів навчання або загальної
мети навчання на національному рівні.

Отже, такі формулювання, як “одержати
систематизовані знання про залізо” або “фор-
мувати в дітей історичне мислення” не будуть
цілями, оскільки визначають лише напрям
діяльності, а не її кінцевий результат – про-
дукт освітньої діяльності. Нижченаведені
цільові завдання передбачають кінцевий про-
дукт діяльності учнів, який можна продіагно-
стувати та оцінити:

• спонукати учнів до пошуку відмінностей
між кислотами й металами;

• з’ясувати вплив “Весни народів” на роз-
виток політичної ситуації в Австро-Угорщині;

• навчити учнів працювати з рельєфною
географічною картою;

• стимулювати школярів розробити власні
версії причини корозії металів;



23

• запропонувати дітям перелічити істо-
ричні події в їхньому житті та аргументувати
їх історичність;

• залучити учнів до ознайомлення з голов-
ними етапами життя й діяльності Піфагора;

• актуалізувати пізнавальну потребу в зас-
воєнні німецьких дієслів з теми “Мої друзі”;

• сформувати прагнення самостійно оці-
нити історичне значення хрестових походів;

• домогтися розуміння учнями явища фо-
тосинтезу;

• розповісти й охарактеризувати значен-
ня хрестових походів для історії людства;

• забезпечити засвоєння на уроці етики
поведінки щодо своїх колег.

Наступне положення поведінкової мети
стосується опису умов, за яких  учень
здійснить бажану поведінку, коли конкретну
мету або завдання буде виконано. На думку
дослідників, це такі умови:

• опис матеріалів, що можуть бути вико-
ристані під час виконання завдання;

• опис того, як саме поведінка буде вико-
нана (з пам’яті, за допомогою книги, ком-
п’ютера);

• часові межі;
• локалізація поведінки (навчальний клас,

гімнастичний зал, бібліотека) [1, 201].
Визначення цільових завдань у межах

діяльнісного підходу передбачає залучення до
них виховного й розвивального (аналог ви-
ховної й розвивальної мети) аспектів. Як було
зазначено вище, ці аспекти слід визначати мак-
симально конкретно до кожного уроку або
системи уроків відповідно до можливості хоча
б часткової перевірки їх реалізації.

Виявлення очікуваних результатів на-
вчального заняття – остання важлива ланка
визначення головних цілей уроку на підставі
діяльнісного підходу. Зауважимо, що від пра-
вильно сформульованих очікуваних резуль-
татів (того, що конкретно планує досягти вчи-
тель під час роботи з учнями) часто залежить
успішне проведення уроку, реалізація його
мети та цільових завдань. Конкретизація цілей
навчання в діях передбачає перелічення пев-

них дій, які очікують від учнів. Зокрема, мета
“вміти користуватися символами на карті по-
годи” може бути конкретизована так:

а) відтворювати по пам’яті символи, що
використовуються на карті;

б) розпізнати їх;
в) читати карту за їх допомогою;
г) уміти по карті надати прогноз погоди.
Наведемо кілька прикладів1, які сприяти-

муть чіткому визначенню очікуваних резуль-
татів уроку.

Наприкінці уроку учні зможуть:
• своїми словами охарактеризувати ос-

танні три законопроекти змін до Конституції
України за 2004 рік;

• привітати англійською своїх друзів і ро-
дичів за кордоном, використовуючи нову лек-
сику;

• після ознайомлення з біографією Лесі Ук-
раїнки назвати головні мотиви написання
поеми “Лісова пісня”;

• пояснити значення умовних знаків на
топографічній карті (кількість правильних
відповідей – до 75%);

• порівняти хімічні властивості магнію й
вольфраму та розповісти про їх застосування
в промисловості;

• перелічити можливості практичного за-
стосування теореми Піфагора в будівництві;

• оволодіти навичками практичного мов-
лення німецькою, розрізняючи активні та па-
сивні дієслова;

• написати юридично грамотно резюме
для влаштування на роботу;

• продемонструвати фізичне явище залом-
лення (дисперсії) світла;

• назвати головних грецьких богів та по-
яснити, які сили природи чи явища вони сим-
волізують;

• на підставі аналізу “Повчання дітям”
В. Мономаха виробити навички самостійної
роботи з історичними джерелами;

• самостійно розробити план зменшення
споживання води у власному помешканні;

1  Приклади наведено для різних дисциплін відповідно
до їх практичного досягнення.
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• використовуючи періодичну таблицю
Д. Менделєєва, назвати атомну вагу перших
десяти елементів.

Проаналізуємо останній приклад. Зазначи-
мо, що він відображає конкретний очікуваний
результат, який запланував досягти на уроці
вчитель, беручи до уваги індивідуальні особ-
ливості учня. Видно, що школярам не дове-
деться заучувати напам’ять атомну вагу еле-
ментів. На цьому етапі вони лише ідентифіку-
ватимуть ці елементи, використовуючи періо-
дичну таблицю.

Отже, діяльнісний підхід до визначення
головних цілей уроку є конкретним, гнучким
та методично правильним, аніж традицій-
ний. Він дає змогу грамотно формулювати
мету, цільові завдання уроку (які вимірюють-
ся, спостерігаються та вимірюються крите-
ріально), а також конкретно відображати очі-
кувані результати сучасного навчального за-
няття.

На підставі проаналізованого матеріалу
виокремимо конкретні вміння педагогічного
цілевизначення, якими повинні оволодіти
вчителі в процесі застосування діяльнісного
підходу:

• визначати власне бачення очікуваних
результатів навчального заняття на стратегіч-
ному, тактичному та ситуативному рівнях;

• діагностувати й брати до уваги під час
визначення тактичних і ситуативних цілей
стан групи вихованців у цілому та окремого
учня;

• визначати пріоритетний напрям у сис-
темі педагогічних цілей та бачити місце конк-
ретної мети в ньому;

• співвідносити можливості вихованців зі
змістом виховної форми на підставі розумін-
ня мотивів їхньої поведінки, ціннісних орієн-
тацій;

• аналізувати досягнуті результати,
співвідносити їх з очікуваними результатами
та відповідними рішеннями.

Дослідження виділяють успішність оволо-
діння вміннями педагогічного цілевизначен-
ня за такими рівнями: знання педагогічної

теорії з проблем цілевизначення, знання й во-
лодіння понятійним апаратом теми, навич-
ками, набуття досвіду вирішення педагогічних
завдань і ситуацій тошо. Діяльнісний підхід
створює можливість надання учневі набага-
то більшого обсягу дидактичних функцій, зок-
рема, залучення до процесів цілевизначення,
відбору змісту освіти, оцінення результатів,
вибору форми спілкування з учителем тощо.

На думку швейцарського вченого У. Трієра,
суспільство знань в епоху інформаційних тех-
нологій може бути зведене до чотирьох твер-
джень:

• набуття й застосування знань – найваж-
ливіший чинник у нашому новому суспільстві,
що має тенденцію до постійного розвитку та
змін;

• в основу таких знань повинна бути по-
кладена співпраця людей, які репрезентують
різні соціальні групи;

• суспільство знань повинно базуватися
на створенні спільноти, яке навчається;

• усі рівні навчання повинні бути спрямо-
вані на підвищення його ефективності (за до-
помогою нових форм організації навчання,
багато з яких отримують комп’ютерне забез-
печення) [2, 17].

Імовірно, що від цих процесів залежатиме
й оптимальний вибір цілей навчання, що по-
винні постійно відповідати вимогам часу й
бути конкретними, гнучкими, визначеними в
просторових та часових межах власного до-
сягнення, зважати на реальні можливості
своєї реалізації та узгоджуватися з іншими зав-
даннями та результатами навчальної діяль-
ності.
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У  ПРОПОНОВАНІЙ статті
здійснюється спроба розкри-

ти деякі додаткові резерви, що дозво-
ляють підвищити рівень професійної
підготовки майбутніх учителів інозем-
ної мови. До таких резервів відносить-
ся включення широкомасштабної сис-
теми дій моделювання до числа про-
фесійно значущих умінь учителя іно-
земної мови. Широкомасштабність заз-
наченої системи передбачає здатність
випускників – майбутніх учителів іно-
земної мови – цілеспрямовано викори-
стовувати моделювання форм та ме-
тодів на таких рівнях: методу пізнан-
ня, засобу навчання та навчальної дії.
Оволодіння засобами моделювання в
зазначених сферах дозволить учителю
самостійно отримувати нові знання та
успішно їх використовувати, знаходи-
ти найбільш ефективні форми органі-
зації та проведення навчальних занять,
виявляти шляхи щодо поглиблення
міжпредметних зв’язків, підвищувати
рівень викладання предмета іноземна
мова.

Моделювання привернуло на себе
пильну увагу та отримало надзвичай-
но широке застосування в багатьох га-
лузях знань: від філософських та інших
гуманітарних розділів знань до ядерної
фізики. Матеріалістичний підхід до мо-
делювання заснований на розумінні
моделі як специфічного засобу відоб-
раження матеріального світу люди-

використання країнознавчого матеріалу як чинник
удосконалення професійних умінь майбутнього

вчителя іноземної мови

Коган Ю. М.,
Маланчук Т. Є.

ною. Взагалі “…модель – це система
дослідження, що служить засобом для
отримання інформації про іншу систе-
му” [1, 48]. Ми, у свою чергу, під мо-
деллю розумітимемо таку “мислено уяв-
лену матеріально реалізовану систему,
що відображає та відтворює об’єкт так,
що її вивчення дає нову інформацію про
цей об’єкт” [2, 19]. До моделювання
звертаються в тих випадках, коли дос-
ліджуваний об’єкт не піддається безпо-
середньому вивченню або у зв’язку з
його складністю, або у зв’язку з харак-
тером його природи, що прихована від
спостереження.

У науці існує велика кількість моде-
лей, що відрізняються за змістом, метою,
засобом їх створення, характером відно-
син з моделлю та оригіналом тощо. До
основних ознак або властивостей мо-
делі відноситься її здатність відобража-
ти, відтворювати предмети та явища
об’єктивного світу, їх закономірний по-
рядок, структуру. Відображальна
здатність моделі ґрунтується на діях ло-
гічної аналогії, що припускає той факт,
що знання про ознаки, властивості,
зв’язки тощо одного з предметів можуть
бути здобутими через його схожість з
іншими предметами. Це означає, що
модель та об’єкт, що відображається,
знаходяться у відношенні схожості, а не
тотожності. Існування певних розбіж-
ностей між моделлю та оригіналом, як
стверджують спеціалісти, є безпереч-
ною умовою виконання моделлю пізна-
вальних функцій: відміна від оригіналу
дозволяє виділяти суттєві зв’язки та
відносини – знаходити певні рішення,
видозмінювати умови, тобто працюва-
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ти з моделлю так, як це не можливо або ут-
руднено діяти з оригіналом.

Суттєвою характеристикою моделей є їх
наочність. Наочність, яка властива ідеальним
моделям, знаходить своє вираження в тому,
що вони зовнішньо фіксуються у вигляді зна-
кових систем (малюнок, креслення, схема,
умовний символ), тобто є матеріалізованими
образами. Це робить їх доступними до чуттє-
вого сприйняття та практичного використан-
ня, завдяки чому вони набувають великої ди-
дактичної цінності – можуть бути засобами
навчання. Вони допомагають “установити
зв’язок між чуттєвим та логічним, окреслити
перехід від конкретного, даного в уявленні, до
наукових абстракцій та навпаки, підсилити
абстрактне, понятійне мислення більш звич-
ними та звичайними чуттєво-наочними об-
разами” [2,  64].

У науково-методичній літературі розроб-
ляються та обговорюються різноманітні мо-
делі щодо навчання іноземної мови. Діючі
НМК (навчально-методичні комплекси) з іно-
земних мов розглядаються в сучасних умовах
як модель системи навчання, що відтворює
образ реального педагогічного процесу [3,
67–68]. У зв’язку з цим дуже гостро постає
питання про якість НМК як моделі системи
навчання в цілому, про необхідність глибоко-
го засвоєння всіх компонентів НМК виклада-
чем та про здатність викладача організовува-
ти адекватну діяльність студентів на його ос-
нові.

У рамках НМК, як відомо, моделювання є
підлеглими підсистеми, що організовують
діяльність учителя та діяльність того, хто на-
вчається. У методиці та дидактиці обговорю-
ються шляхи більш раціональної побудови за-
значених підсистем з метою посилення їхньої
керуючої дії на реальний педагогічний про-
цес. Таке підсилення здійснюється на підставі
даних загальної теорії управління та педаго-
гічної психології. Реалізація вимог теорії уп-
равління, як зазначає В. Вєніков, припускає
наявність трьох специфічних моделей:

— мети навчання;
— змісту навчання;
— процесу засвоєння [4].
При цьому мета навчання пропонується

бути вираженою в одиницях типових задач,
що будуть розв’язувати студенти наприкінці
курсу навчання, а зміст навчання – виражати
у вигляді системи таких прийомів діяльності,
які забезпечують успішне розв’язання цих за-
дач; підкреслюється також, що до змісту на-
вчання повинні входити й логічні прийоми
мислення. Логічні прийоми, засвоєні під час
вивчення одного предмета, можуть у подаль-
шому бути широко застосованими при зас-
воєнні інших навчальних предметів як готові
пізнавальні засоби. У зв’язку з цим у процесі
навчання акцентується необхідність урахову-
вання міжпредметних зв’язків не лише в плані
конкретних знань та специфічних прийомів
діяльності, а також і в плані узагальнених
прийомів пізнавальної діяльності, придатних
для аналізу будь-яких сутностей, які вивчають-
ся. До таких узагальнених прийомів, безумов-
но, відносяться й дії моделювання.

У теорії навчання іноземної мови резуль-
тати моделювання цілей, змісту, а також ме-
тодів навчання знайшли відображення в низці
досліджень учених Г.Рогової,   І. Бім, Т.Капі-
тонової, А.Щукіна. У методичній літературі
широко й різноманітно представлені моделі
засобів навчання такими науковцями, як
Ю. Пасов, М.Ільїн, В. Царькова. Також важ-
ливу роль відіграють наукові дослідження вче-
них Т.Сахарової, О. Старкова, В. Скалкіна
щодо моделювання ситуативних умов на-
вчальної діяльності студентів вищих навчаль-
них закладів.

Кваліфікований підхід до навчання інозем-
ної мови потребує від учителя вільного воло-
діння методикою моделювання в різних сфе-
рах професійної та теоретичної діяльності.

Володіння моделюванням як методом на-
укового пізнання, як вважає І.Бім, надає мож-
ливість учителю адекватно інтерпретувати
новітню наукову, методичну та навчальну літе-
ратуру, що сприятиме розкриттю його твор-
чого потенціалу, підвищенню рівня викладан-
ня предмета — іноземна мова. Використання
моделювання як засобу навчання дозволить
учителю цілеспрямовано урізноманітнити
прийоми роботи з навчальним матеріалом у
процесі застосування основних методів вик-
ладання, якими є:
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1)показ;
2)пояснення, а також спонукання тих, хто

навчається,  до мислення, до усвідомлення
суттєвих ознак одиниць матеріалу, виділення
орієнтирів дії, самостійний пошук цих орієн-
тирів;

3)організація практики в штучних умовах,
спрямованої на запам’ятовування матеріалу та
дії з ним, на їх поелементну обробку та авто-
матизацію;

4)організація застосування та перенесен-
ня дій до власного досвіду тих, хто навчаєть-
ся [3, 134].

Моделі класифікують, виходячи з найбільш
суттєвих ознак об’єктів. Цими ознаками є такі:

1) закон функціонування та характерні оз-
наки вираження властивостей та відношень
оригіналу;

2)підстави щодо перетворювання власти-
востей та відношень моделі до властивості та
відношення оригіналу [4].

У будь-якому випадку процес моделюван-
ня складається з таких етапів:

1.Постановка задачі та виявлення власти-
востей оригіналу, що підлягають досліджен-
ню.

2.Констатація утруднень або неможли-
вості дослідження оригіналу в натурі.

3.Вибір моделі, що достатньо гарно фіксує
суттєві властивості оригіналу та легко
піддається дослідженню.

4.Досліджування моделі у зв’язку з по-
ставленим завданням.

5.Перенесення результатів дослідження
моделі на оригінал.

6.Перевірка цих результатів [5].
У сучасних науково-експериментальних

умовах моделювання розглядається як одне з
головних навчальних  дій студентів, які
здійснюються ними в межах діяльності на-
вчання (Д.Ельконін, В.Давидов, І.Ільясов,
Л.Айдарова, Н.Салміна та ін.). Характерною
особливістю навчальних дій з посиланням на
моделі є їх постійна орієнтація на системність.
Усе це дозволяє враховувати моделювання як
один з ефективних прийомів навчання та фор-
мування дидактичного мислення.

Як свідчить аналіз навчального процесу, у
межах теоретичних курсів студенти в основ-

ному знайомляться з готовими результатами
моделювання (наприклад, з лінгвістичними
моделями в курсах загального та часткового
мовознавства); у практичному аспекті – з мов-
леннєвими зразками як засобом оволоді-
ння усним мовленням на початковому ступені
навчання та засобом навчання школярів у пе-
ріод педагогічної практики; під час підготов-
ки до педагогічної практики в курсі методики
– з модельними схемами побудови різних
типів занять, з різноманітними видами планів
занять; у деяких випадках студенти користують-
ся моделюванням як методом наукового дос-
лідження під час написання наукових допові-
дей, курсових та дипломних робіт. Однак на-
вчальні програми не орієнтують викладача на
цілеспрямоване навчання студентів методів,
прийомів, засобів, форм моделювання. Як
наслідок цього моделювання не входить до
арсеналу професійних методичних умінь ви-
пускників та функціонально не усвідомлюєть-
ся ними як таке.

Підготовка студентів до використання
широкомасштабної системи дій моделюван-
ня в межах предмета іноземна мова може
здійснюватися різними шляхами, але успіш-
ною вона буде лише в тім разі, якщо основні
типи цих дій будуть пропущені крізь власний
досвід навчально-пізнавальної та навчально-
педагогічної діяльності студентів. Це потребує
впровадження в навчальний процес ВНЗ та-
ких форм роботи, які були б основані на само-
стійному моделюванні мовних явищ, які ви-
вчаються, мовленнєвих умов, дій тощо, вик-
ликали б потребу скористатися побудовани-
ми моделями під час розв’язання конкретних
навчально-пізнавальних, комунікативних та
навчально-педагогічних завдань.

Успішному та швидкому засвоєнню мате-
ріалу, у цьому випадку країнознавчому, може
сприяти моделювання реальних побутових
ситуацій на заняттях з іноземної мови. Ситу-
ативність навчання вимагає, щоб усе, що ви-
голошується на занятті, якимось чином сто-
сувалося і студентів, і викладача, їхніх взаємин
та інтересів [6, 119]. Характер ситуації (місце,
час, предмет мови, форма спілкування, вид
мовного спілкування) впливає на вибір і функ-
ціонування мовних одиниць, розвиток мов-
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ної здатності, тому ситуативно-тематична
організація мовного матеріалу є одним з ос-
новних принципів при моделюванні ситуацій
з країнознавства. Ситуації, що моделюються
на заняттях, повинні бути, по можливості (за-
лежно від того, яка мова вивчається), наприк-
лад, типово англійськими (американськими),
головними героями ситуацій – англійці (аме-
риканці). Подібні заняття дозволяють ближ-
че познайомитися зі способом життя носіїв
мови, а також набути необхідних практичних
навичок: знайти потрібну інформацію в газеті,
зателефонувати, прийняти повідомлення,
орієнтуватись у системі Інтернет тощо.
Здійснення принципу реальності на практиці
дозволить зменшити час, що є необхідним для
засвоєння конкретного мовного матеріалу, у
два, а іноді і в три рази, як свідчить практика.

Спробуємо змоделювати ситуації спілку-
вання в процесі навчання іноземної мови у
ВНЗ. Запропонований вид діяльності дозво-
лить створити в навчальній аудиторії ситуації,
максимально наближені до реальних. Він
значною мірою відрізняється від засобів мо-
делювання, що описані в багаточисленних по-
сібниках з іноземної мови, наприклад: “You
arrive in a hotel and the clerk cannot find your
reservation. Imagine the dialogue between you and
the clerk”. Ця ситуація значно обмежена по-
рівняно з прикладами функційного моделю-
вання:

— Безлюдний острів.
— Готель.
— Житловий будинок.
—Підприємство.
— Місто.
— Міжнародна конференція.
— Лікарня.
Ця технологія може бути застосованою на

різних етапах навчання іноземної мови у ви-
щих навчальних закладах. Вона сприятиме
розвитку в студентів  навичок усного та пи-
семного мовлення, розширює їхній словни-
ковий запас, лінгвістичний кругозір, збагачує
інформацією країнознавчого характеру.

Для того, щоб показати широкі можли-
вості, що являє собою ця технологія, наведе-
мо короткий опис трьох з вищезгаданих си-
туацій.

1. Безлюдний острів
Уявіть, що група людей, які зазнали кора-

бельної аварії, опиняються на безлюднім ост-
рові. Вони створюють спільноту, обживають
довкілля, установлюють правила поведінки,
що є обов’язковими для всіх членів спільно-
ти. Студенти спілкуються мовою, що вивча-
ють, та розподіляють між собою обов’язки:
хто приноситиме  воду, хто добуватиме дро-
ва для вогнища, хто полюватиме та ловити-
ме рибу, готуватиме їжу тощо. Вони також
виявляють розмір острова, рослинність, види
тварин, що мешкають на острові. Моделю-
вання цієї ситуації може завершитися рятуван-
ням мешканців острова.

2. Місто
Спочатку необхідно визначити місце та час

проведення. Кожен мешканець (студент) оби-
рає собі ім’я, вік та професію. Учасники вига-
дують історичне минуле міста та описують
біографію одного з видатних людей міста.
Вони також виявляють, чи є в місті які-небудь
підприємства (наприклад, автомобілебуді-
вельний завод, м’ясоконсервний завод та ін.),
моделюють архітектуру міських будівель. Крім
цього, може бути створений орган друку (га-
зета чи журнал), що висвітлює головні події
міського життя. Підсумком моделювання цієї
ситуації може стати візит високопоставлено-
го чиновника чи проведення свята міського
масштабу.

3. Готель
По-перше, необхідно обрати відповідне

місце (місто, курорт, гірськолижну базу) та виз-
начити клас готелю (люкс чи звичайний). Далі
дві групи студентів повинні обрати собі ролі:
працівників готелю (від швейцарів до керів-
ника персоналом) та мешканців готелю (гру-
па туристів, сімейна пара, видатний співак,
група викладачів, які приїхали на міжнародну
конференцію). Студенти дізнаються про ре-
жим готелю, створюють рекламний проспект
з метою залучення клієнтів, заповняють го-
тельні бланки. У готелі можна змоделювати
різноманітні ситуації (приїзд високопоставле-
них гостей, крадіжки та ін.).

Ці ситуації можуть бути використаними на
різних заняттях з іноземної мови – від спря-
мованих на розвиток усного мовлення до за-
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нять, що присвячені культурі країни, мова якої
вивчається.

Кожна ситуація може бути завершена
колективним написанням розповіді або про-
веденням виставки художніх робіт, що ство-
рені в процесі моделювання (плакатів, мап,
картин). Студенти повинні очікувати своєрід-
ного підбиття підсумків під час розігрування
ситуації.

Ця технологія – ефективний засіб при
навчанні усного та писемного мовлення, син-
таксису, лексики та культури. Завдяки їй у на-
вчальній аудиторії створюється атмосфера, що
сприяє спілкуванню іноземною мовою.

Окремо хотілося б розглянути моделю-
вання ситуації “Житловий будинок”. Сту-
денти стають мешканцями будинку. Вони по-
винні уявити, що:

1)вони живуть в іншій країні;
2)вони є цілковито іншими людьми.
Якщо викладається англійська мова, буди-

нок може бути розташований у Нью-Йорку,
Лос-Анджелесі, Лондоні або в будь-якому
іншому англомовному місті. Учасники обира-
ють собі імена. Вони описують себе в при-
ватних щоденниках, що згодом будуть прочи-
тані іншими учасниками. Через деякий час у
студентів з’являється почуття спільності,
міжособистісна взаємодія мешканців будинку
розширюється: вони запрошують один одно-
го в гості, зустрічаються на сходах, на вулиці,
основні міські події також відбиваються на
їхньому приватному житті. Коли герої дізна-
ються один про одного краще, а всередині гру-
пи встановлюються стійкі міжособистісні
зв’язки, викладач пропонує студентам напи-
сати детективне оповідання про злочин, що
скоєний у будинку. Моделювання цієї ситуції
завершується драматизацією сцени з детек-
тивного оповідання, що написали студенти.

Вивчення культури.
Головними засобами вивчення культури в

процесі моделювання ситуації “Житловий
будинок” є:

а) місто, де знаходиться житловий буди-
нок;

б) мешканці будинку;
в) місцеві традиції та звичаї.
а) Місто

Перший етап – вибір міста (це може бути
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон або будь-
яке інше англомовне місто).

Інформацію про обране місто студенти
можуть знайти в мережі Інтернет або зверну-
тися за допомогою до викладача. У першу
чергу необхідно звернути увагу на плануван-
ня міста (ширину вулиць та тротуарів), кількість
пішоходів та автомобілів, культурні пам’ятки.
Також повинна бути врахованою архітектура
будинків (на яких поверхах розташовані мага-
зини, офіси та квартири, якою є конструкція
вікон тощо).

Обстановка у квартирі відображає стиль
життя, культурні традиції та звички. Наприк-
лад, на американській кухні такі предмети
побутової техніки, як мікрохвильова піч та
тостер, скоріше є нормою, ніж винятком з пра-
вил. Телевізори можна побачити в кожній з
кімнат, у тому числі й на кухні.

б) Мешканці будинку
На другому етапі учасники обирають ролі

одного з мешканців будинку. Кожен зі студентів
обирає собі ім’я, вік, професію чи рід занять,
захоплення, членів родини та друзів.

Запропонованими  видами професій мо-
жуть бути: власник будинку, секретар, прода-
вець, повар, адвокат, художник, поет, жур-
наліст, домогосподарка, професійний фут-
боліст, учитель, лікар, студент, бухгалтер.

Захоплення: кіно, читання, танці, спів.
Захоплення допомагають описувати лю-

дей, які займаються тим чи іншим видом діяль-
ності, їхній стиль одягу та засоби взаємодії з
іншими людьми.

Родини можуть бути великими та малень-
кими, мешканці – товариськими чи, навпаки,
нетовариськими людьми.

в) Місцеві традиції та звичаї
Знайомство з культурою країни, мова якої

вивчається, завдяки вивченню самої мови
робить процес засвоєння мови студентами
більш ефективним та легким, допомагаючи
формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію,
під якою мається на увазі цілісна система уяв-
лень про національні звичаї, традиції, реалії
країни, мова якої вивчається, що дозволяє здо-
бувати з мови приблизно ту ж саму інформа-
цію, якою володіють її носії, та досягати тим
самим повноцінної комунікації.
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Нижче наводяться теми, що запропоно-
вані для внесення в процес моделювання си-
туації “Житловий будинок”:

— переїзд на нове місце проживання,
знайомство з сусідами та ін.;

— зустріч з людьми на вулиці, на сходах
або в ліфті житлового будинку, привітання,
ввічливі фрази та ін.;

— відкриття банківського рахунку, сплата
рахунків за телефонні переговори, комунальні
послуги, доставка поштової кореспонденції, а
також газет і журналів;

— установлювання меблів у квартирі;
— купівля продуктів;
— основні національні та релігійні свята

(Різдво, Новий рік, День святого Валентина,
Пасха, День праці, Хелоуін, День подяки),
святкування днів народжень, вечори зустрічі
випускників та ін.;

— пошук роботи: уміння написати резю-
ме (перелік усіх особових досягнень, час всту-
пу до інституту та закінчення його або іншого
навчального закладу, досвід роботи та ін.).
Також студенти можуть описати своє май-
бутнє, порівняти умови роботи (заробітну
платню, перспективи росту та ін.);

— уміння вирішувати серйозні проблеми
на роботі;

— купівля автомобіля та запчастин до ньо-
го;

— життя в будинку 100 років тому (корот-
кий історичний огляд);

— відпустка (де і з ким);
— переїзд до нового місця проживання).
Завершальний етап.
Варіант А – будинок буде знесено для того,

щоб звільнити площу для будівельництва тор-
говельного центру.

Варіант Б – святкування мешканцями де-
сятої річниці проживання в будинку.

Усе це надає широкі можливості щодо оз-
найомлення з іншомовною культурою та фор-
мування іншомовної комунікативної компетен-
тності, тобто здатності до ефективного спілку-
вання іноземною мовою. У студентів з’яв-
ляється мотивація щодо пошуку інформації з
кожної із запропонованих тем та необхідність
оволодіння лексикою для розв’язання кому-

нікативних завдань, що зумовлені певною
ситуацією. Викладач може використовувати
на заняттях фотографії, слайди, відеофільми,
що показують реалії життя країн, мова яких
вивчається (Великобританії, США, Канади,
Австралії, Нової Зеландії та ін.) Студенти бу-
дуть проводити свої власні дослідження, ко-
ристуючись бібліотечним фондом або ресур-
сами мережі Інтернет. Зібрану інформацію
можна зберігати в комп’ютеризованій базі
даних або в спеціально заведених для цієї
мети папках.

Використання країнознавчої інформації в
навчальному процесі сприяє свідомому зас-
воєнню матеріалу, забезпечує підвищення
пізнавальної активності студентів, є сприят-
ливим для створення позитивної мотивації,
дає стимул до самостійної роботи над мовою,
розвиває образно-художню пам’ять, мовлен-
нєве мислення, здатність викладати думки.

Як уже було зазначено вище, учасники ве-
дуть приватні щоденники, у яких вони опи-
сують себе, події свого життя, свої взаємини
з іншими мешканцями будинку. Поряд з цим
вони пишуть твори.

Перевіряючи щоденники студентів, викла-
дач не повинен виправляти кожну помилку.
Головною метою цього завдання є розвиток
навичок писемного мовлення, тому форма
тут не є такою важливою, як зміст. У щоден-
никах викладач може зазначити, на що слід
звернути увагу, а також пояснити деякі гра-
матичні структури.

При перевірці творів, написаних студен-
тами, викладач підкреслює слова, у яких до-
пущені помилки, пояснюючи на полях тип
помилки (наприклад, “Т” – неправильне ви-
користання часової форми дієслова, “S” – ор-
фографічна помилка, “WO” – порушений по-
рядок слів). Студенти отримують свої робо-
ти, виправляють свої помилки, а потім зда-
ють їх на повторну перевірку. Теми творів
визначаються викладачем. Студенти можуть
працювати індивідуально або в групах, в ос-
танньому випадку вони контролюють один
одного.

Використання можливостей мережі Інтер-
нет.

Інтернет надає унікальну можливість ко-
ристування автентичними текстами, слухати
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та спілкуватися з носіями мови, тобто він
створює природне мовне середовище. Без
сумніву, перевагами Інтернету є можливість
доступу до віддалених джерел інформації,
інтерактивність (можливість швидкого зво-
ротного зв’язку та діалогу), робота за допо-
могою пошукових систем та самостійно, пе-
ренесення отриманих матеріалів на власний
комп’ютер, робота з ними, збереження в па-
м’яті комп’ютера протягом необхідного часу.

Дуже важливо, щоб учасники мали мож-
ливість оперативно обмінюватись інформа-
цією (відсилати повідомлення, отримувати їх,
передавати іншим тощо.). Ксерокопіювання
займає дуже багато часу. Електронна пошта
(e-mail), навпаки, дозволяє обмінюватися по-
відомленнями значно швидше, при цьому
інформація передається електронним спосо-
бом через комп’ютерні мережі або через те-
лефонні лінії. Спілкуючись завдяки мережі
Інтернет у режимі реального часу, а не тільки
в навчальній аудиторії, студенти можуть звер-
нутися до викладача з питаннями та отрима-
ти інформацію, що становить для них інтерес.

Проведення моделювання ситуацій
спілкування на заняттях з іноземної мови.

Під час проведення моделювання необхід-
ним вважається дотримування низки умов, а
саме:

1.Студенти мають можливість працюва-
ти в комп’ютерних класах у будь-який час
протягом дня та ввечері.

2.Кожен учасник має свою адресу елект-
ронної пошти, що дозволяє йому оперативно
надсилати та отримувати повідомлення елек-
тронним способом. Також він повинен мати
вільний доступ до Інтернету, де можливо от-
римати необхідну інформацію з різноманітних
тем (географія, історія, спорт, мистецтво та ін).

3.Викладачі можуть відкривати свої сай-
ти в Інтернеті, що містять інформаційні мате-
ріали, які мають відношення до змодельова-
ної ситуації. Інформація на сайті повинна по-
стійно оновлюватися.

4.Слід пам’ятати, що електронна пошта
схожа на звичайну: якщо ви не зазирнули до
своєї поштової скриньки, ви ніколи не дізнає-
тесь, чи є там лист (повідомлення). Тому не-
обхідним з самого початку є залучення сту-

дентів до регулярної перевірки своєї електрон-
ної пошти та своєчасного надсилання зворот-
них повідомлень. Перегляд електронної по-
шти повинен стати звичкою. Наявність парт-
нерів по Інтернет-листуванню – хороший
спосіб підтримувати цю звичку.

5.Важливою є роль викладача в інформу-
ванні студентів про ресурси мережі Інтернет,
що мають відношення до змодельованої си-
туації. Адреса електронних словників та ен-
циклопедій, географічні мапи, каталоги, тури-
стична інформація, інформація про демогра-
фічну ситуацію та економічний розвиток анг-
ломовних країн, інформація про великі ком-
панії – усе це може бути використано під час
“спорудження” житлового будинку.

6.Студенти також можуть створювати
свої сайти в Інтернеті, на яких будуть пред-
ставлені ескізи віртуального житлового будин-
ку, фотографії або малюнки його мешканців,
їхні біографії тощо.

7.Перед написанням детективного опо-
відання про злочин, який було скоєно в бу-
динку, студенти розподіляються на групи по
три особи, які складають план оповідання.
Кращий план вибирається загальним голосу-
ванням. Після цього кожна з груп пише свій
розділ оповідання, що згодом буде “опубліко-
ване”. Моделювання цієї інформації завер-
шується драматизацією сцени з детективно-
го оповідання, яку розігрують групи перед
іншими студентами.

8.Під час цієї “міні-вистави” викладач фо-
тографує окремі сцени. Фотографії можуть
бути “опубліковані”. Це – своєрідний підсумок
роботи студентів протягом семестру (модуля).

9.Слід пам’ятати, що твори та приватні
щоденники мешканців будинку в друкованім
варіанті мають значно кращий вигляд, ніж ті,
що написані від руки. Ці досягнення – пред-
мет пишання студентів. Вони можуть показу-
вати їх батькам та друзям.

10. У моделюванні ситуації “Житловий
будинок” можуть брати участь кілька груп.
Викладачі можуть бути ініціаторами проведен-
ня спільних міжнародних проектів [4, 213—
218].

Для успішного проведення моделювання
викладачеві необхідно:
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— уміти оперативно передавати інформа-
цію студентам;

— бути впевненим у позитивному резуль-
таті;

— уміти організовувати спільну роботу
студентів;

— створювати атмосферу, що сприяє ви-
явленню творчих здібностей;

— мати навички роботи в мережі Інтер-
нет (здобуття інформації завдяки пошуковим
системам і самостійно, перенесення отрима-
них результатів на власний комп’ютер, робо-
та з ними, надсилання повідомлень  елект-
ронною поштою тощо) [5, 77 ].

Запропонований тип моделювання, як
свідчить експеримент, викликає ентузіазм як
у студентів, так і у викладачів. У студентів за-
лишаються приємні спогади про цей вид
діяльності на заняттях з іноземної мови, та
навіть через кілька років вони пам’ятають ці
форми та методи використання країнознав-
чої інформації, ділову атмосферу, що панувала
на заняттях, та впроваджують у навчальний
процес на своїх заняттях. Для викладачів про-
цес моделювання є можливістю “вийти” за
межі навчальної аудиторії та залучити сту-
дентів до процесу активного оволодіння іно-
земною мовою.

Таким чином, широке застосування апа-
рату моделювання при відповідній організації
навчально-пізнавальної діяльності щодо ово-
лодіння країнознавчою інформацією дозволяє
студентам (майбутнім учителям іноземної
мови) наступне:

— досягти заданого рівня навченості в
діяльнісному, предметному та понятійному
плані;

— оволодіти прийомами моделювання та
засобами наочної репрезентації побудованих
моделей;

— навчитися використовувати побудовані
моделі як засоби самоконтролю та самоко-
рекції;

— сформувати елементи дидактичного
мислення – уміння бачити проблеми в мате-
ріалі, що вивчається, знаходити засоби та спо-
соби їх вирішення, класифікувати, системати-
зувати та узагальнювати матеріал, який прой-
дений.

Використання апарату моделювання доз-
воляє також підняти рівень навчального про-
цесу на якісно новий рівень, наблизити його
до вимог ВНЗ, що зорієнтовані на більш гли-
боке проникнення в сутність предмета, що
вивчається, на оволодіння узагальненими
методами та прийомами роботи.

Широкомасштабність сфер застосування
моделювання в умовах педагогічного ВНЗ дає
можливість реалізувати ідею активного про-
фесійно орієнтованого навчання, починаючи
з першого курсу. Цілеспрямоване використан-
ня апарату моделювання при відповідній
організації навчального процесу значно зба-
гачує  випускників у професійному плані,
сприяє розвитку в них готовності до непе-
рервної самоосвіти в подальшій професійній
діяльності.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время из года
в год отмечается устойчивое

снижение (при объективном контро-
ле) уровня успеваемости школьников.
Наблюдаемая тенденция, прежде все-
го, обусловлена тем, что уровень
субъективного контроля у старше-
классников устойчиво смещается с
каждым годом в сторону экстерналь-
ности, уровень потребности в дости-
жениях снижается, волевые качества
проявляются чаще всего в виде  сла-
боволия, нерешительности, податли-
вости,  упрямства. Отчетливо прояв-
ляются  боязнь соревновательности,
а также несоответствие уровня при-
тязаний уровню возможностей. При-
чем у мальчиков процессы снижения

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ-ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

позитивного восприятия протекают
гораздо быстрее, нежели у девочек. В
настоящее время мальчики стабильно
занимают последние места в рейтин-
говом оценивании после своих одно-
классниц. На все это нельзя не обра-
щать внимания. Ведь несоответствие
большой жизненной энергии, с одной
стороны, и отсутствия целей для ее ре-
ализации, с другой, ведут к импульсив-
ному поведению подростка с непред-
сказуемыми последствиями. Необходи-
мо искать причины, изменять условия
и способы адекватных психолого-пе-
дагогических воздействий с целью
хотя бы приостановить растущий пе-
рекос в системе «мальчики—девочки».

Считаем, что задачи , которые
жизнь ставит перед человеком в насто-
ящее время, существенно усложнились
и продолжают усложняться. Поэтому
необходимо все шире прибегать к не-
обязательным для школьников группо-
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вым (игровым) формам взаимодействия в си-
стеме «ученик – учитель», которые мотиви-
руют детей на учебу и саморазвитие.

С целью поиска ответа на вопрос, что
надо делать для того, чтобы ослабить данную
негативную тенденцию, снизить остроту ука-
занной выше проблемы, мы и начали наш
психолого-педагогический эксперимент. На
протяжении двух лет Приазовский государ-
ственный технический университет и учеб-
но-воспитательный комплекс (УВК) г. Ку-
рахово Донецкой области проводили апро-
бацию разработанных нами интеллектуаль-
ных игр-соревнований в начальных классах
УВК.

Для интенсификации процесса решения
учебных задач разной алгоритмизации на
гребне эмоционального подъема учащихся,
чтобы стимулировать их к повышению уров-
ня самоорганизации, с целью повышения це-
леустремленности и активности, обоснован-
ной мотивации, планированию своей дея-
тельности, самостоятельности, быстроте при-
нятия решений и ответственности за них,
критичности оценки результатов своей дея-
тельности, необходимо было алгоритмизиро-
вать и реализовать учебные задачи в виде игр-
соревнований с учащимися  эксперименталь-
ных учебных классов.

Методику проведения игр-соревнований
изложим на примере игры «У кого лучше па-
мять?». Известен ряд методик, позволяющих
экспериментально исследовать память и при-
меняемых в психологии и патопсихологии [2,
6; 7]. Опробовав некоторые из них, пришли к
выводу, что для сформулированных выше
педагогических целей достаточно хорошо
подходит групповой метод воспроизведения
рассказов. При этом используется метод кон-
тент-анализа методических приемов форма-
лизации структурных компонентов текста,
относительных оценок (индексов) их трудно-
стей, в частности для запоминания и с пос-
ледующей рейтинговой (относительной)
оценкой результатов выполнения всех пись-

менно воспроизведенных рассказов каждым
учащимся класса [3; 4].

Для проведения игры с целью определе-
ния относительной оценки уровня сформи-
рованности памяти учащихся класса методом
воспроизведения рассказов необходимо:

1)подобрать мини-рассказы из работы
[6], подобные тем, которые приведены в
Приложении 1;

2)выделить в них ряд структурных ком-
понентов текста (СКТ) и пронумеровать их;

3) сделать специальные бланки для каж-
дого учащегося, на которых будут воспроиз-
водиться рассказы (см. Приложение 2);

4)перед выполнением задания надо по-
мочь детям искусственно создать внутренний
настрой, необходимый для успешного выпол-
нения задания, напомнить основные шаги и
действия. Важно внушить ребенку, что глав-
ное не только сама работа, но и подготовка
себя к ней;

5)провести игру-соревнование, начиная
с инструкции (см. Приложение 1);

6)после воспроизведения рассказа прове-
рить работы всех учащихся путем сопостав-
ления с текстом-оригиналом. При этом не-
обходимо выделить наличие каждого СКТ в
воспроизведенных текстах, поставив на по-
лях  бланка  каждого  учащегося против но-
мера каждого СКТ оценки в виде «+» (при
наличии в тексте учащегося правильно отра-
женного СКТ), «±»  (при искаженно отражен-
ном СКТ), «–» (при неверно воспроизведен-
ном СКТ) и  «=» (если вместо должного СКТ
записано, то что не имеет никакого отноше-
ния к содержанию воспроизводимого текста
рассказа) [5];

7)взять чистый рабочий бланк учителя
(педагога-психолога), который представлен в
Приложении 2, и положить на него стопку
детских работ, выполненных на таких же
бланках. Затем необходимо сдвинуть бланки
влево относительно друг друга  таким обра-
зом, чтобы справа были видны только пра-
вые поля с номерами всех СКТ и их знаки-
оценки, а их одинаковые номера были бы в
одной горизонтальной строчке;
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8)посчитать количество работ (воспроиз-
веденных рассказов) учащихся. Результат за-
писать в верхнем правом углу бланка учите-
ля, обозначив его значение  через х = … (см.
Приложение 3);

9)подсчитать количество «+» , «±» для
первого номера СКТ,  обозначив их  соответ-
ственно х1 = … и х2 = … . Используя формулу,
приведенную в Приложении 3, получить зна-
чение индекса трудности для запоминания
первого СКТ;

10) повторить эту операцию для следую-
щих номеров СКТ и определить индексы
трудностей для запоминания каждого СКТ.
Полученные значения записывать на правом
поле рабочего бланка учителя против соот-
ветствующих им номеров;

11) определить индекс трудности текста в
целом как частное от деления суммы значе-
ний индексов трудностей каждого СКТ на их
количество в данном тексте. Результат запи-
сать в рабочий бланк учителя, сравнить его с
уже имеющимися результатами других ранее
воспроизведенных рассказов;

12) поочередно накладывая бланк каждо-
го учащегося на рабочий бланк учителя и со-
вмещая номер с соответствующим ему номе-
ром СКТ, определить количество очков, на-
бранных каждым учащимся, как сумму индек-
сов трудности каждого СКТ, отраженного
учащимся в его пересказе. За каждый «+»  вер-
но отраженного СКТ в работе учащегося на-
числяется значение индекса трудности дан-
ного СКТ; за каждый «±»  начисляется 0,5 очка
от значения индекса трудности этого СКТ; за
«0» начисляется 0 очков; за «–»  начисляется
минус 0,5 от значения индекса трудности это-
го СКТ, а  за  «=»  — минус 1,0 от значения
индекса трудности этого же СКТ. Алгебраи-
ческая сумма указанных выше значений есть
количество очков, набранных учащимся в со-
ревновании за воспроизведение рассказа.
Данный количественный показатель, по ко-
торому производится ранжирование работ
и определяются  занятые учащимися места
при выполнении работы, записывается на
бланках каждого учащегося;

13) полученный результат необходимо раз-
делить на время выполнения задания. Этот
показатель нужен для ранжирования мест тех
учащихся, которые наберут одинаковое коли-
чество очков, начисленных в пункте 12 (у кого
время меньше, у того место выше), и его зна-
чение  должно быть записано на бланке уча-
щегося;

14) повторный эксперимент выполняет-
ся с самым трудным из всех четырех текстов
воспроизводимых рассказов. Степень труд-
ности текста определяется по значениям ин-
дексов трудности.

Индекс трудности текста является отно-
сительной его характеристикой. Он зависит
не только от трудности  текста, но и от каче-
ственного состава класса, т.е. от сформиро-
ванности у учащихся  навыков осознанного
чтения, устного счета и уровней устойчиво-
сти произвольного внимания. Так, например,
для каждого из текстов, приведенных в При-
ложении 1, которые использовались в экспе-
риментальных классах УВК, были получены
следующие индексы сложности:

a) в четвертом классе (34 учащихся):
1) «Два товарища» – 0,549,
2) «Умная галка» – 0,432,
3) «Муравей и голубка» – 0,414,
4) «Галка и голуби» – 0,283,
5) «Два товарища» – 0,379 (после

повторного выполнения);
b) в третьем классе (37 учащихся):
1) «Два товарища» – 0,499,
2) «Умная галка» – 0,425,
3) «Муравей и голубка» – 0,433,
4) « Галка и голуби» – 0,361,
5) «Два товарища» – 0,424 (после

повторного выполнения).
Из приведенных данных также видно, что

повторное выполнение задания с самым
трудным текстом приводит к снижению его
индекса трудности.

Результаты каждой игры-соревнования
(места, занятые каждым из учащихся) запи-
сываются в правом верхнем углу бланка уча-
щегося. Полученные  результаты учащихся
анализируются и комментируются. Делается
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это на следующий день после выполнения
каждой работы (во вторник, среду, четверг,
пятницу и субботу). В ведомости для учите-
ля, кроме списка учащихся в порядке занятых
ими мест,  отображаются также: время выпол-
нения задания, количество набранных очков
за выполненное задание и темп набора оч-
ков (частное от деления количества очков на
время выполнения задания).

Обобщенные результаты за неделю сооб-
щаются ученикам в понедельник следующей
недели. Из-за дефицита времени зачитыва-
ется только первая половина списка после-
довательности занятых мест. В эти списки для
учителя, который сообщает результаты уча-
щимся,  включены  места, занятые каждым
учащимся по каждой из работ, как среднее из
пяти занятых им мест с учетом  дисперсии
(см. Приложение 4). Ранжирование занятых
учащимися мест производится по средним
значениям занятых мест, а в случае  совпаде-
ния этого показателя у нескольких учащихся
учитывается дисперсия. Чем меньше диспер-
сия, тем выше занятое место.

Каждый раз перед проведением игры-со-
ревнования учащимся необходимо напомнить
о том, что правила начисления очков таковы,
что если кто-либо из них делает правильную
подсказку своему товарищу, то он снижает
оценку себе и всему классу. Если же кто-то
«клюет» на неверную подсказку, то количе-
ство очков у того, кто подсказывает, растет, а
у принимающего подсказку  снижается. Не-
обходимо обратить внимание учеников на то,
чтобы они не спешили, т.к. время учитыва-
ется только в тех случаях (довольно редких),
когда у нескольких учащихся совпадает коли-
чество набранных очков. Творить нужно не
только пересказ, но и себя.

К сожалению, в этом УВК нет параллель-
ных классов, и мы не имели возможности
оценить эффективность проводимой нами
работы методом сравнительного анализа. Но
тем не менее, было обнаружено, что если на
протяжении учебного семестра не было ка-
ких-либо факторов, дезорганизующих учеб-
ный процесс (например, эпидемических за-
болеваний детей или праздничных переры-

вов) и естественно снижающих  уровень до-
минантности ведущего вида деятельности, то
коэффициенты корреляции рангов при пере-
ходе от игры к игре (в однотипных их сери-
ях) устойчиво повышались с 0,5 до 0,9. Осо-
бенно это заметно при сопоставлении рей-
тинговых оценок уровней сформированнос-
ти навыков осознанного чтения, устного сче-
та и уровней устойчивости произвольного
внимания.

Такие игры, которые проводили каждый
день в начале первого или второго уроков
продолжительностью 6–8 минут, позволили
получить объективную информацию об ин-
дивидуальных особенностях формирования у
учащихся навыков осознанного и быстрого
чтения, устного счета, определения  предме-
тов (по загадкам), способности к антиципа-
ции (догадки в процессе чтения), словарно-
го запаса, выявлении некоторых особеннос-
тей произвольного внимания. Дети участво-
вали в них с большим удовольствием  и ин-
тересом, игры-соревнования нравились де-
тям. Многие из ребят, увидев педагога-пси-
холога перед проведением игры-соревнова-
ния, восклицали: «Ура, сейчас тесты будут!»
Во время проведения эксперимента все по-
лученные количественные показатели ис-
пользовались при индивидуальной работе с
учащимися и их родителями.

Мнение большинства учителей было од-
нозначно положительным. Так, например,
учитель 4-го класса В.Н.Грабовская, проведя
срезы по математике за первый семестр, по-
лучила из 34 возможных оценок, шесть «8», а
остальные оценки — от 9 до 12 баллов. Она
убеждена, что в полученном результате по
математике, несомненно, есть вклад и игр-
соревнований. Подобные результаты были
получены и другими учителями. Все они со-
глашаются, что такие ежедневные блиц-тре-
нинги необходимы, но сложность получения
обобщенных результатов снижает творческую
активность педагогов. Использование же
ЭВМ для подготовки материалов, которые
необходимы для проведения игр и обработ-
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ки результатов, полученных после их прове-
дения, позволило нам значительно упростить
весь технологический процесс.

В результате подобного эксперимента в
старших классах также было обнаружено, что
подобные игры-соревнования заметно спо-
собствуют повышению эффективности учеб-
ного процесса и при изучении иностранных
языков.

Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство заданий для контрольных работ по
математике из пособия [1],  адаптированных
нами соответствующим образом, в каждом из
начальных классов были выполнены учащи-
мися в игровой форме. При этом некоторые
учащиеся выполняли их за 4—6 минут вмес-
то 30—35 минут, предусмотренных автора-
ми пособия в качестве нормы для четвертого
класса. В третьем классе минимальное время
выполнения задания было несколько больше,
в то время как максимальное время для тре-
тьих и четвертых классов не превышало 10
минут.

В ы в о д ы
1.Интеллектуальные игры-соревнова-

ния значительно повышают эффективность
учебного процесса. Учителя, работающие с
учащимися начальных классов, отмечают за-
метный вклад игр в учебные достижения
учащихся, особенно по чтению и по мате-
матике.

2. Если процесс проведения игры и обра-
ботки результатов, полученных после их про-
ведения, автоматизировать с помощью ком-
пьютера, то они будут доступны рядовому
учителю начальных классов.
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Приложение   1
И н с т р у к ц и я: Ребята, сейчас я прочи-

таю вам небольшой рассказ. Вы его внима-
тельно прослушайте, как можно лучше запом-
ните и затем письменно воспроизведите на
тех листах, что мы вам дадим. По результа-
там такого пересказа мы попытаемся опреде-
лить,  у кого из вас лучше память. Итак, се-
годня играем в игру «У кого лучше память?».
Как и раньше, мы получим последователь-
ность занятых вами мест. Первые места зай-
мут те из вас, кто точнее воспроизведет про-
читанный мною рассказ. А это значит, что у
них память лучше. (Раздаем листы-бланки и
предлагаем их подписать.)

Старайтесь внимательно слушать, хорошо
запомнить все, о чем говорится в тексте рас-
сказа.

После прослушивания по моей команде
«Приготовились, внимание, начали!» вы нач-
нете писать,  воспроизводя текст так, как за-
помнили. Старайтесь ничего не упустить,
отметить все, о чем  сказано в прочитанном
рассказе. Пишите на тех листах, что мы вам
дали. Закончив писать, скажите  «Все!», и я
сообщу и запишу на доске ваше время выпол-
нения  задания. Каждый из вас должен запи-
сать  это время в соответствующей строчке
данного бланка. Найдите строчку «Время
выполнения задания».
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 Итак, начинаем …
1. Два товарища (1)
Шли по лесу два товарища (2). Вдруг из

кустов выскочил медведь (3) и напал на них
(4). Один бросился бежать (5), влез на дере-
во (6) и спрятался (7). А другой остался на
дороге (8), упал на землю (9) и притворился
мертвым (10).

Медведь подошел к нему (11) и стал об-
нюхивать (12). А он и дышать перестал (13).
Медведь понюхал его лицо (14), подумал, что
он мертвый (15), и отошел (16).

А когда медведь ушел (17), второй  слез с
дерева (18), смеется (19) и спрашивает (20):
«Что он тебе на ухо говорил?» (21).

Он сказал мне: «Плохие люди те, которые
в минуты опасности от товарищей убегают»
(22).

2. Умная галка (1)
Захотела галка пить (2). На дворе стоял

кувшин с водой (3), а в кувшине была вода
(4) только на дне (5). Галке нельзя было воду
достать (6). Тогда она стала искать (7), соби-
рать (8) и кидать (9) в кувшин камешки (10).
И набросала их столько (11), что вода подня-
лась настолько (12), что ее можно было пить
(13).

3. Муравей и голубка (1)
Муравей захотел напиться (2) и спустил-

ся вниз к ручью (3). Волна захлестнула его (4),
и он начал тонуть (5).

Пролетавшая мимо голубка заметила это
(6) и бросила ему в ручей ветку (7). Муравей
взобрался на эту ветку (8) и спасся (9).

 На следующий день (10) муравей увидел,
что охотник намеревается поймать голубку
(11) в сеть (12). Он подполз к охотнику (13) и
укусил его за ногу (14). Тот вскрикнул от боли
(15) и уронил сеть (16). Голубка вспорхнула
(17) и улетела (18).

4. Галка и голуби (1)
Галка услыхала (2) о том, что голубей хо-

рошо кормят (3). Выбелилась она в белый
цвет (3) и влетела в голубятню (4).

Голуби приняли ее как свою (6), накорми-
ли (7). Но галка не удержалась (8) и закрича-
ла по-галочьи (9). Тогда голуби ее прогнали
(10). Она вернулась было к своим (11), но и
те ее тоже прогнали (12).

Приложение 2
Тест для получения относительной оцен-

ки памяти учащихся
Фамилия, имя _________________________
Класс _________      Дата ______________
__________________________________________________________________________
______ 1 *
……………………………………………………
............
………………………........……………………
...........
__________________________________________________________________________
______ 20 *
_________________________________________________________________________
______ 21 *
Время выполнения задания: ____________
Результаты: __________________________

Приложение  3
Формула, используемая нами для опреде-

ления индексов трудности (τ ) каждого струк-
турного компонента текста рассказа:
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где 0x  — количество учащихся, воспроизво-
дивших рассказ;

1x — количество оценок в виде «+»;
2x  — количество оценок в виде  «±».

Приложение 4
Формулы для определения средних из

пяти мест и значения  дисперсий:
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где   M  — среднее из пяти занятых мест;

iM — занимаемые места;
Mσ  — дисперсия;

5=n — количество игр-соревнований.
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ВИХОДЯЧИ з даних психо-
діагностики в системі «учи-

тель—учень», «колектив—учень»,
«учень—учень», «сім’я—учень»,
«сім’я—школа», «учень—суспіль-
ство», «школа—суспільство», на
підставі аналізу та прогнозу впливу
на учнів соціуму, вочевидь, що ще не
в усіх школярів сформовано дос-
татній рівень міжособистісних сто-
сунків, національних і загально-
людських цінностей, виховано ша-
нобливе ставлення до національних
і сімейних святинь та культурно-істо-
ричних традицій, гарно розвинуто
почуття громадянина своєї країни.
Тому актуальною є проблема ство-
рення необхідних умов для вивчен-
ня історії та культури рідного краю,
села, школи; дослідження сімейних
родоводів; збір матеріалів про відо-
мих та видатних земляків, ветеранів
війни та праці, працівників сільсько-
го господарства та соціальної сфери;

організація виставок та проведення
екскурсій самими учнями. З метою
розв’язання цієї проблеми доцільно
створення в школі такого підрозділу
структури виховної системи, як му-
зей-клуб Сім’ї. Поняття Сім’ї має гли-
боке та поширене розуміння. Це, пе-
редусім, батьківська родина, потім
шкільна родина, сім’я побратимів-
односельців і, нарешті, сім’я братніх
народів України. Тому до складу му-
зею-клубу доцільно включити експо-
зиції таких розділів: «Берегиня» (ет-
нографічний куточок); «Роде мій
красний» (дослідження сімейних ро-
доводів); «Наші чудові земляки» (ма-
теріали про відомих та видатних од-
носельців); «Згадаємо всіх поіменно»
(експозиція про ветеранів війни та
праці); «Літопис рідного краю» (істо-
рія села); «Літопис школи».

Планування та організація робо-
ти музею-клубу повинні здійснюва-
тися радою в співпраці з учителями,
учнями та їхніми батьками. Цей про-
ект сприятиме вихованню в учнів
любові до рідного краю, свого села,
родини, поваги до батьків та рідних,
збереженню національних і сімейних
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традицій і звичаїв, зв’язку між поколіннями,
тобто громадянському та патріотичному ви-
хованню дітей.

Ідея створення музею-клубу Сім’ї є ваго-
мо корисною, тому що перед учнями та педа-
гогами розкривається ще ширший діапазон
діяльності та розширюється освітній простір
школи, реалізуються дидактичні принципи
системності, активності, наочності, доступ-
ності, індивідуалізації та диференціації, особи-
стісно розвивального підходу в навчанні  та
вихованні учнів. У музеї можливо узагальню-
вати, класифікувати, систематизувати та екс-
понувати весь матеріал, що збирається зав-
дяки пошуковій роботі. Організація виставок,
екскурсій самими учнями та проведення ви-
ховних заходів дає змогу ефективно викорис-
товувати всю отриману інформацію у ви-
ховній роботі. Мотиваційно-психологічна
підготовка до реалізації проекту здійснюється
шляхом проведення та обговорення цього
питання на засіданні ради школи, методоб’єд-
нанні класних керівників, класних батьківсь-
ких та учнівських зборах. До ради музею-клу-
бу з класних колективів 5—11 класів вибира-
ються насамперед учні, які виявляють інтерес
і бажання та володіють комунікативними,
організаційними, дослідницькими, літератур-
ними та художніми здібностями. Розподіл
членів ради за розділами музею-клубу прово-
диться з урахуванням домінуючих здібностей,
інтересів та ціннісних орієнтирів. З членами
ради доцільно проводити теоретичні семіна-
ри з питань планування та організації робо-
ти, тренінги спілкування, індивідуальні кон-
сультації з питань виконання обов’язків членів
ради та зі створення музею-клубу, семінари-
практикуми  для членів лекторської групи з
організації та проведення екскурсій, бесід, зу-
стрічей та інших виховних заходів. Створен-
ня музею-клубу варто почати з розробки ре-
комендацій для підготовки його розділів, виз-
начення та пошуку об’єктів дослідження, на-
дання конкретних карток-завдань класним ек-
спедиційним загонам для виконання дослід-
ницько-пошукової роботи за розділами. На-
ступним етапом є збір, класифікація та систе-
матизація результатів за темами, розробка схе-
ми-макета музею-клубу, художнє оформлення
приміщення, виготовлення стендів і вітражів
та оформлення експозиції. На базі створеного
музею-клубу Сім’ї можливо проведення таких
навчально-виховних заходів, як уроки   з   на-
родознавства, природознавства, громадянсь-
кої освіти,   історії  України,   географії, еконо-

міки, геоекології, біології; виховні години, бе-
сіди, екскурсії, гурткові та індивідуальні занят-
тя;  конкурси дослідників сімейних родоводів;
зустрічі з відомими та видатними односель-
цями, ветеранами війни та праці; батьківські
збори, лекторії для батьків з досвіду сімейно-
го виховання, заняття школи молодих батьків;
виставки сімейних  захоплень,   дитячої   твор-
чості,   декоративно-прикладного мистецтва.
Матеріали експозиції доцільно використову-
вати учням для підготовки індивідуальних
завдань, повідомлень, рефератів, доповідей та
інших творчих робіт; членам прес-клубу для
підготовки дописів, заміток, нарисів у шкільну
друковану газету, місцеві, обласні та цент-
ральні засоби масової інформації; учителям та
класним керівникам під час підготовки до на-
вчальних занять та виховних заходів.

У розділі «Берегиня» для розвитку й по-
глиблення інтересу учнів до історії та культу-
ри свого народу, розкриття характерних рис
культури етносу, його побуту, видів трудової
діяльності, народної творчості, для формуван-
ня національної самосвідомості дітей доціль-
но мати свій етнографічний куточок. Для
створення експозиції треба  організовувати
пошук і збір відомостей про етнічне оточення
села, національні традиції і звичаї мешканців,
види трудової діяльності, народної творчості,
народних промислів; вести пошук і збір доку-
ментів та речей, що розповідають про госпо-
дарське життя, культуру і побут місцевого на-
селення; збирати зразки продукції народних
промислів краю та підприємств. Треба роби-
ти аудіо- та відеозаписи зустрічей зі старожи-
лами та майстрами народної творчості та на-
родних ремесел, збирати матеріали українсь-
кого народного побуту для  створення
«Світлиці». Така «Світлиця» складається з
трьох «кімнат» — експозицій. У першій роз-
ташовані речі домашнього вжитку: зразки руш-
ників, що були не тільки прикрасами, а й слу-
жили оберегами від усіляких лихих сил; скри-
ня, у якій зберігаються святковий одяг: сороч-
ки, хустки, корсетки, намисто, стрічки, купсіль
(ним прядуть нитки), рубель, качалка тощо. У
господарчий «кімнаті» — піч із заслонкою, ко-
черга, макітерки, макогін, дерев’яні ночовки
для замісу хліба тощо. У «кімнаті» народного
одягу — зразки національних костюмів: со-
рочки жіночі та чоловічі, запаски. Експозиції
повинні бути правдивими та образно-емо-
ційними. Важливо максимально повне роз-
криття історико-культурного контексту окре-
мого етнографічного предмета, його глибини
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й багатогранності. До кожного експонату тре-
ба мати картку, у якій указується, коли й ким
він виготовлений або де й коли був знайде-
ний. Потрібно створювати проблемні експо-
зиції, присвячені актуальним питанням етніч-
ної історії й культури. Обов’язково повинна
бути експозиція, яка свідчить про творчість та
майстерність учнів: усілякі вироби, різні ма-
люнки за жанром виконання.

«Вивчення свого родоводу по батьківській
та материнській лініях, свого генетичного ко-
ріння — ознака цивілізованої людини» – го-
ловна теза у створенні розділу «Роде мій крас-
ний». У кожній сім’ї,  звісно, є свої встанов-
лені традиції, котрі зберігаються й постійно на-
копичуються.  Вони передаються від старшо-
го  покоління  до  молодшого та суттєво
впливають на формування особистості люди-
ни та її морально-етичні якості. У кожній сім’ї
як найсвятішу корогву тримають і несуть честь
свого роду. У кожній сім’ї є про що розпові-
сти та показати  людям, які оточують. Скла-
дання родоводу — сімейна справа, яка про-
водиться спільно з батьками. Дослідницька
робота спрямована на пошук різноманітних
документів,  посвідчень, нагородних листів,
подяк, дипломів, грамот, листівок, газет,
листів, фотокарток, орденів, медалей, відзнак
тощо. Збираються спогади свідків, надсила-
ються запити у військкомати, архіви, музеї,
міжнародні пошукові служби. Знаходяться до-
кументальні підтвердження про  особисті  до-
сягнення,  відгуки,  характеристики,  ксеро-
копії  з  періодичних   видань, художньої та
документальної літератури тощо. Робляться
аудіо-, відеозаписи та записи розповідей
членів сім’ї, родичів, знайомих, співробіт-
ників. Розшукуються особисті речі, сімейні
реліквії, автографи відомих людей, з якими
спілкувались члени сім’ї. Робота такого виду
має тривалий та напружений характер. По-
зитивних результатів може здобути лише
сім’я, яка намагається досягти глибини пошуку
родинного коріння: документального підтвер-
дження різних подій та фактів; знання життє-
вого шляху окремих членів своєї родини та
знаменних штрихів до портрету родичів; умі-
ння передати сімейні традиції. Для зручного
розміщення експозиції пропонуємо виготови-
ти однакові стенди розміром 600 на 800 мм
білого кольору з жовто-блакитним українсь-
ким орнаментом по периметру. Своєрідною
особливістю стендів повинно бути те, що
зміст можна періодично змінювати на нові

підготовлені матеріали інших сімей учнів шко-
ли. Усі стенди мають спеціально підібрані
різноуніверсальні назви, які виливаються в
одну єдину тему і зміст шкільного музею-клу-
бу Сім’ї: «Дім, відчинений для щастя», « Криш-
талеві джерела», «Роде мій красний», «Ноша,
розділена на всіх», «Земля батьків у спадщину
синам», «Батьки трудолюбиві — і діти не
ліниві», «У своїй сім’ї і сам великий», «Землю
красить сонце, а людину — праця», «Сім’я  —
це гавань для душі», «Уся сім’я разом», «Добрі
діти — батькам вінець», «Навіщо скарб, якщо
в сім’ї лад», «Умілі руки не знають суму»,
«Струни серця», «Дерево мого роду», «Я і моя
сім’я», «Мелодії двох сердець», «Вікнами до
сонця і людських сердець», «Портрет моєї
сім’ї»,   «Моя земля — земля моїх батьків»,
«Моя сім’я — найкраща», «Із покоління в по-
коління»,   «Зоряна родина», «Родина, де панує
добробут» тощо. При творчому підході до виз-
начення назв стендів цей перелік можна
продовжувати. Але якщо робота з досліджен-
ня сімейних родоводів проводиться стабіль-
но в усіх класах, матеріалів буде так багато, що
на стендах не вистачить місця. Тому експози-
цію можна розмістити у вітражах у фотоаль-
бомах, розташованих під стендами. Кращі
роботи можуть брати участь у шкільному, а
потім районному конкурсі програми «Обда-
ровані діти» в межах руху «Моя земля — зем-
ля моїх батьків». На екскурсіях учні перекону-
ються, як важливо, щоб кожна людина знала
минуле своєї сім’ї, своєї країни, свого народу.
Без минулого не може бути майбутнього, усе,
що ми дізнаємося про минуле, дуже допома-
гає нам у майбутньому житті. Таким чином
складаються сприятливі умови для вихован-
ня учнів на сімейних традиціях, позитивних
прикладах з нелегкого життя рідних людей,
які жили або живуть поруч і своєю плідною
працею прославляють свою малу батьківщи-
ну, свій рідний край.

Для підготовки експозиції розділу «Наші
чудові земляки» треба збирати інформацію про
відомих та видатних земляків, які прославля-
ли або прославляють рідне село. Її можливо
отримати в сільраді, на підприємствах різних
форм  власності, що знаходяться на території
села, від дітей, їхніх батьків, членів сімей та
інших мешканців села. Потім скласти списки
відомих і видатних земляків. У них включити
такі відомості, як прізвище, ім’я та по батькові,
домашня адреса, ким і де працює (або пра-
цював), розподілити об’єкти пошуку між клас-
ними експедиційними загонами і включити
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їх до карток-завдань. У ході дослідницько-по-
шукової роботи отримувати відповіді на запи-
тання: «Коли і де народилися?»; «Відомості
про походження»; «Найдорожчі згадки дитин-
ства та юності»;  «Хто вплинув на формуван-
ня характеру та поглядів»; «Особистісні якості,
події, факти, що зробили людину непересіч-
ною»; «Що завжди вважали головним у своє-
му житті»; «Основні віхи, етапи, події життє-
вого шляху»; «Розкрити  знайомі та незнайомі
сторінки життя,  зв’язки  з  іншими  відомими
та видатними людьми й земляками». Треба
організувати    пошук   документів,    речей,
книг,    фотокарток,    малюнків,    нагород,
автографів, творів, вирізок з газет, уривків з
книг, відповідей з архівів тощо,  зробити вис-
тавку фотопортретів «Наші чудові земляки».

 Для підготовки експозиції розділу «Згадає-
мо всіх поіменно» треба збирати інформацію
про учасників II Світової війни та інших бо-
йових дій, жертв і свідків Голодомору, вете-
ранів праці, які народились, мешкали або пра-
цювали в селі чи живуть зараз. Цю інформа-
цію можна отримати в сільраді, райвійськко-
маті, районному архіві, у старожилів, батьків
учнів, на підприємствах, розташованих у селі,
тощо. Також використати, якщо є, сільську
Книгу Пам’яті. Потім скласти списки: учас-
ників війни та бойових дій, загиблих у бойо-
вих діях, жертв Голодомору, померлих у по-
воєнний час, померлих ветеранів праці, ве-
теранів війни та праці, які мешкають у селі, і
розподілити об’єкти дослідження між класни-
ми експедиційними загонами. У ході дослід-
ницької роботи виявити такі дані: дата та місце
народження; відомості про походження; вид
занять до початку війни;  дата призиву до Чер-
воної Армії; опис бойового шляху (або праці в
тилу); найзначніші бойові епізоди, що запам’я-
талися на все життя; особистісні якості, що
допомагали у важкий час; одержані державні
бойові нагороди; одержані державні нагоро-
ди за трудові заслуги; спогади про День Пе-
ремоги; згадки про зустрічі з видатними та
відомими людьми; професія, місця роботи та
посади в повоєнний час; відомості про сім’ю.
Необхідно організувати пошук та збір доку-
ментів, речей, фотокарток, посвідчень, вирі-
зок з газет, згадок свідків, спогадів ветеранів
та членів їх сімей, відповідей на запити архівів,
уривків з книг, повідомлень міжнародних по-
шукових служб, нагородних листів, нагород,
листів на фронт та листів з фронту, пам’ятних
подарунків, аудіо- та відеозаписів розповідей
ветеранів тощо.

Для створення розділу «Літопис рідного
краю» треба організувати пошуки документів,
що розповідають про виникнення села або
перші згадки про нього, відомостей про час
виникнення села й людей, які мали до цього
відношення, про історію назви села, чи-
сельність та національний склад населення,
рід занять місцевого населення, його зміни
протягом існування села, про структуру місце-
вої влади, відомості про керівників, про утво-
рення сільськогосподарських та інших
підприємств, зміни в їх складі, про розвиток
кустарних промислів, соціальну інфраструк-
туру села (наявність дитячих навчальних зак-
ладів, клубу, бібліотеки, лікарні або ФАПу
тощо), про перспективи розвитку села.

Для створення експозиції з історії школи
треба збирати таку інформацію: рішення або
постанови місцевих органів влади про будів-
ництво та відкриття школи; дата заснування
школи; за чиєю ініціативою вирішувалося пи-
тання відкриття школи в селі; хто виступав
замовником будівництва; відомості про керів-
ників; яке підприємство було генпідрядником;
відомості про першого директора школи; стис-
ла історична довідка про політичні та еко-
номічні події, які збігалися з терміном засну-
вання школи; народження та розвиток
шкільних традицій; створення символіки шко-
ли; упровадження інноваційних педагогічних
технологій; продовження та народження пе-
дагогічних династій; святкування шкільних
ювілеїв; висвітлювання роботи школи засо-
бами масової інформації.

Ідея створення музею-клубу Сім’ї протя-
гом кількох років реалізується в Опитненській
загальноосвітній школі Артемівського району
Донецької області. Упроваджено розділи «Бе-
региня», «Роде мій красний», «Наші чудові зем-
ляки», «Згадаємо всіх поіменно». У стадії
оформлення експозиція розділу «Літопис шко-
ли». Йде дослідницько-пошукова робота з ви-
вчення історії с. Опитне та оформлення розді-
лу «Літопис рідного краю». Успішне здійснен-
ня проекту сприяє розвитку пізнавальних,
інформаційних, комунікативних, полікультур-
них компетенцій учнів, а внаслідок цього
підвищенню рівня навчальних досягнень
учнів. Експозиція музею-клубу не просто вик-
ликає емоційне враження, інтерес до вистав-
леної інформації документів та речей, а про-
буджує в учнів бажання та прагнення випро-
бувати власні сили, зробити щось самотуж-
ки. Практично всі учні залучені до гурткової
роботи в самій школі, школі естетичного ви-
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ховання, районному будинку культури, дитячій
спортивній школі тощо.  Зросла зацікавленість
учнів до таких інноваційних курсів, як грома-
дянська освіта, інформатика, ділова англійсь-
ка мова, цікава та практична хімія, основи аг-
рохімії, основи бізнесу, основи економіки, ос-
нови філософії, основи журналістики, основи
правознавства, геоекологія. Кожний 5-й учень
є призером районних предметних олімпіад
або переможцем конкурсів районної програ-
ми  «Обдаровані діти». Члени експедиційних
загонів музею-клубу перемагають у номінаціях
«Таємниці народних ремесел», «Юні земле-
роби», «Юні художники», «Дослідники сімей-
ного родоводу». У Всеукраїнських газетах
«Зірка», «Перемена», обласних – «Большая
перемена», «Акцент України», «Донеччина»,
районній – «Вперед», шкільній – «Сім’я та
школа» члени  музею-клубу друкують свої до-
писи в рубриках «Моя бабуся найкраща»,
«Портрет моєї сім’ї», «З досвіду сімейного ви-
ховання», «Майбутнє очима дітей», «Батьків-
щина моя, Україна мила», «Ми пам’ятаємо
Вас», «Жахливі часи Голодомору». Учні є
учасниками   та  переможцями всеукраїнсь-
ких та обласних конкурсів «Мій рідний край»,
«Творча юнь Донбасу», «Моя сім’я найкраща»,
«Я вірю в майбутнє твоє, Україно», «У війни
не жіноче обличчя», «Стежками Великої Пе-
ремоги» тощо. Фонди музею-клубу поповни-
лись нарисами про відомих земляків – на-
уковців – селекціонерів, заслужених учителів,
ветеранів війни та праці, односельців – жертв
та свідків Голодомору в Україні, видатних зем-
ляків-письменників та поетів В.М.Гаршина,
М.О.Рибалко, В.М.Сосюри, видатного вче-
ного, політичного діяча та поета М.Ю.Ша-
повала, відомого співака М.Рейзена. Учні ра-
зом з батьками зробили відеозаписи зустрі-
чей з ветеранами війни та праці і взяли участь
в обласній та всеукраїнській акціях «Живі го-
лоси». До збірки «Творча юнь Донбасу»
ввійшли творчі роботи учнів школи з етно-
графії, літературного краєзнавства, історії бах-
мутського козацтва. Юні дослідники стали пе-
реможцями в обласних акціях «Первоцвіт»,
«До чистих джерел» і всеукраїнської —  «По-
сади сад». Завдяки активній співпраці вчи-
телів, учнів та їхніх батьків досліджено багато
родоводів, зібрано відомості про ветеранів
війни та праці. Зроблено фотоальбоми про
відомих та видатних земляків. Знайдено уні-
кальні документи часів сталінських репресій
та фашистського терору. Народилися та роз-
виваються такі шкільні традиції, як проведен-

ня презентації сімей та виставок сімейних за-
хоплень, ушанування заслужених земляків,
догляд за братськими  могилами загиблих та
безіменними могилами на місцевому цвин-
тарі, допомога самотнім людям похилого віку
та ветеранам, поздоровлення їх зі святами,
святкування шкільних ювілеїв та проведення
вечорів-зустрічей з випусниками, виконання
Шкільного гімну на всіх головних святах.
Організована в музеї-клубі виховна робота по-
зитивно впливає не тільки на рівень вихова-
ності учнів і педагогічну освіту їхніх батьків, а
й професійну майстерність учителів і класних
керівників. Щорічно педагоги школи є учас-
никами, переможцями та лауреатами район-
них, обласних конкурсів «Учитель року»,
«Кращий класний керівник», «Кращий пра-
цівник освіти», «Кращий керівник». Узагаль-
нено та розповсюджується в області досвід
роботи вчителя географії Романюк С.О. Дослі-
дження вчителів О.В. Терещенко та О.В. Кан-
делюк увійшли в збірки з літературного крає-
знавства за творчістю наших талановитих
земляків В.М. Гаршина, В.М. Сосюри,
М.Ю. Шаповала. Досвід роботи музею-клубу
Сім’ї вивчався учасниками районних семі-
нарів учителів географії та рідного краю, учи-
телів біології, педагогів-організаторів, заступ-
ників директорів шкіл з виховної роботи, слу-
хачами обласної школи передового управлі-
нського досвіду з виховної роботи директорів
сільських шкіл, висвітлювався в журналі
«Сільська школа України».
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СУЧАСНІ тенденції розвитку
України як демократичної,

правової держави висунули на пе-
редній план проблему громадянськості
і як якості суспільства, і як якості осо-
бистості. Перед школою як соціальним
інститутом поставлено завдання —
виховати громадянина, найвищою
чеснотою якого була б любов до Бать-
ківщини та свого народу. На виконан-
ня цієї мети має бути спрямований
весь уклад школи, весь навчально-ви-
ховний процес — усе, що сприяє пе-
ретворенню молодої людини на гро-
мадянина.

Однак у силу різних як об’єктив-
них, так і суб’єктивних обставин стан
громадянського виховання учнівської
молоді поки що залишається незадо-
вільним. У значної кількості учнівської
молоді сформувався нігілізм, зневага до
державних проблем, песимізм і па-
сивність у їх розв’язанні.

За даними соціологічних дослі-
джень, тільки 2/5 учнів старшого
шкільного віку хотіли б жити в Україні,
лише 58% пишаються своєю належ-
ністю до українського громадянства, а
захищати свою країну у випадку війни
зголосилися лише 44% юнаків.

Проблема ускладнюється тим, що
в середовищі вчителів ще немає одно-
стайності в поглядах на грома-
дянськість як стрижневу якість особи-
стості. Соціологічні опитування
засвідчили, що тільки 38% учителів
обрали б громадянство України, якби

Кошолап О. Ф.
їм була надана така можливість. Тільки
один учитель з трьох відчуває себе гро-
мадянином України не лише за пас-
портом чи формально-правовим ста-
тусом, а й за цінностями, що сповідує.

Ситуація дещо змінилась на кра-
ще під впливом подій, пов’язаних з
вибором Президента України та депу-
татів до Верховної  Ради . Однак
суспільні процеси іноді бувають не-
контрольовані, а їхні впливи — непе-
редбачувані. Завдання школи полягає
не лише в спрямуванні цих впливів,
але й у підготовці учнів до громадянсь-
ко вивірених дій і вчинків. Тому гро-
мадянське виховання учнівської мо-
лоді залишається однією з найактуаль-
ніших проблем педагогічної теорії та
практики, що змушує як науковців, так
і вчителів-практиків шукати ефективні
шляхи, форми, методи й засоби успіш-
ного їх розв’язання.

Справитись з цим завданням мож-
ливо лише за умови створення науко-
во обґрунтованої системи громадянсь-
кого виховання молодого покоління,
побудованої на національних традиці-
ях, менталітеті та історичному минуло-
му українського народу. З цією метою, як
зазначається в Концепції громадянсь-
кого виховання, необхідно визначити
основні засади, цілі, зміст, форми й ме-
тоди, які цілеспрямовано й ефективно
забезпечували б процес розвитку та
формування громадянських якостей
особистості.
Мета статті полягає в обґрунту-

ванні основних методологічних засад
громадянського виховання учнівської
молоді.

Аналіз теорії та практики грома-
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дянського виховання учнівської молоді дає
підставу стверджувати, що ця проблема при-
вертає увагу науковців різних часів багатьох
країн світу. Ще стародавні мислителі (Арис-
тотель, Платон, Плутарх, Сократ) з’ясували
суть громадянського виховання, обґрунтува-
ли шляхи й методи його реалізації. Ці ідеї
знайшли свій подальший розвиток у працях
багатьох філософів, психологів і педагогів
(А.Адлер, Г.Гегель, Д.Локк, Ж.-Ж. Руссо,
З.Фрейд, Е.Фромм та ін.).

Вагомим внеском у визначенні методо-
логічних засад досліджуваної проблеми є по-
гляди та ідеї відомих українських педагогів,
письменників і державних діячів (Г.Сковоро-
да, О.Духнович, І.Огієнко, Б.Грінченко,
Т.Шевченко, І.Франко, К.Ушинський, С.Ру-
сова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухо-
млинський та ін.).

Сьогодні проблема громадянського вихо-
вання є актуальною не лише для України. Ве-
лика увага їй приділяється за кордоном, зок-
рема, у таких країнах, як Франція, США, Ро-
сія. Особливо заслуговує на увагу досвід гро-
мадянського виховання Російської Федерації,
з якою тісно пов’язане історичне минуле та
сьогодення українського народу. З огляду на
це суттєве значення мають погляди на гро-

мадянське виховання учнівської молоді ро-
сійських науковців (Є.Бондаревська. О.Газман,
А.Гаязов, Т.Заславська, В.Пастухов, Я.Соко-
лов, Г.Філонов та ін.).

Значна увага громадянському вихованню
учнівської молоді приділена в працях сучас-
них науковців нашої країни (І.Бех, М.Бори-
шевський, О.Вишневський, П.Ігнатенко,
О.Киричук, Н.Косарева, Л.Крицька, В.По-
плужний, М.Стельмахович, О.Сухомлинська,
М.Чепіль, К.Чорна та ін.).

У контексті цієї проблеми особливий інте-
рес викликає «Концепція громадянського ви-
ховання особистості в умовах розвитку ук-
раїнської держави», розроблена групою нау-
ковців АПН України під керівництвом О.Су-
хомлинської [3].

Заслуговує на особливу увагу досвід гро-
мадянського виховання у Франції, Сполуче-
них Штатах Америки та Росії. У цих країнах
вирішальна роль у вихованні громадянина
відводиться школі. Її розглядають як своєрід-
ну модель «великого» суспільства, у якій на-
бувається досвід соціалізації: засвоюються гро-
мадянські знання, досвід взаємин, формують-
ся цінності, необхідні для входження в сус-
пільство й самовизначення в ньому.

Про ефективність громадянського вихо-
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вання у Франції та США можна судити, у пер-
шу чергу, за двома соціально-педагогічними
показниками: соціально-політичною й мораль-
но-психологічною стабільністю суспільства,
динамічність розвитку якого, головним чином,
визначається свідомістю, самовідданістю й
патріотизмом середнього класу, який складає
основу громадянського суспільства, не зупи-
няючись на досягнутому. Науковці Франції та
США продовжують удосконалювати систему
виховання, здійснюють пошук більш ефектив-
них шляхів соціалізації особистості, зміцнен-
ня її зв’язків з життям держави, виховання гро-
мадянина полікультурного суспільства.

У Росії такого досвіду громадянського ви-
ховання учнівської молоді, як у США та
Франції, поки що недостатньо. Але завдяки
цілеспрямованої політики уряду відбувається
поступове становлення й «визрівання» за-
гальноросійської системи громадянського ви-
ховання, у всіх ланках системи неперервної
освіти розширюються масштаби та органі-
заційні форми громадянського виховання мо-
лоді. Більшість педагогічних колективів уба-
чає пріоритетне завдання школи та інших на-
вчальних закладів, незалежно від рівня акре-
дитації, у вихованні громадянина Росії, пат-
ріота.

Аналіз вітчизняної теорії та практики ви-
ховання в Україні дає підстави стверджувати,
що її напівколоніальне становище в складі Ро-
сійської імперії, а пізніше тоталітарний харак-
тер державного устрою значною мірою галь-
мували цей процес. Навіть у чотиритомній
енциклопедії (1964—1967 рр.) про «грома-
дянське виховання» як педагогічне поняття не
згадувалось зовсім. А у двотомному «Педаго-
гічному словнику», виданому в Москві в 1960 р.,
громадянське виховання трактувалося як ре-
акційний напрям у буржуазній педагогіці епо-
хи імперіалізму, яке ставить за мету вихован-
ня підготовку покоління молодих робітників
— покірних слуг капіталізму [2].

Вісімдесяті роки повною мірою загостри-
ли увагу всього суспільства до політичних та
економічних проблем, зорієнтувавши нау-
ковців на аналіз і переосмислення напрацю-
вань часів радянської доби. Виникла гостра

потреба у визначенні його основних засад,
цілей, напрямків, змісту, форм і методів, які б
цілеспрямовано й ефективно забезпечували
процес розвитку та формування громадянина,
тобто особистості, у якій органічно поєдну-
ються високі моральні чесноти, громадянсь-
ка зрілість, патріотизм, професійна компе-
тентність, самоактивність, творчі начала, по-
чуття обов’язку й відповідальності перед сус-
пільством, Батьківщиною. Особливої актуаль-
ності набула ця проблема на початку 90-х
років ХХ століття, що зумовлювалося ство-
ренням і початком розбудови незалежної, су-
веренної, правової Української держави.

Проте, як засвідчують результати різних
досліджень, громадянське виховання трива-
лий період здійснювалося дуже повільно.
Значною мірою це пояснюється відсутністю
досвіду, суспільних традицій громадянського
виховання молоді, духовною спустошеністю,
політичною й загальною життєвою апатією
певної кількості громадян українського сус-
пільства. Поки що відсутня і єдність у погля-
дах на громадянськість як якість особистості,
що певною мірою позначається на з’ясуванні
її сутності та структурних компонентів. Так,
представники соціобіологічного напрямку
вважають, що в психіці людини завжди існу-
вав природний потяг до спільності з собі по-
дібними, а конструктивістського — розгляда-
ють громадянськість як соціальне утворення.
На нашу думку, обидві позиції мають право
на існування з тієї причини, що вони не вик-
лючають одна одну.

Аналіз наукової літератури з проблеми до-
слідження дає підстави стверджувати, що ок-
ремі її дослідники намагаються надати грома-
дянськості універсальних характеристик, поз-
бавляючи її національного змісту, етнічних і
соціокультурних позапросторових обмежень,
зорієнтованих на всезагальність  і все-
людськість. Громадянськість при цьому роз-
глядають як сукупність поглядів і переконань,
що передбачають високий ступінь незалеж-
ності й свободи думок індивідуума щодо сус-
пільства, інших людей і активне соціальне
життя в конкретному соціумі.

Ми розглядаємо громадянськість як інтег-
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рований комплекс якостей особистості, що
визначають її соціальну спрямованість, го-
товність до досягнення соціально значущої та
індивідуально-необхідної мети у відповідності
з наявними в суспільстві можливостями й
дотримання при цьому існуючих морально-
правових норм.

Як цілісне особистісне утворення грома-
дянськість виступає у вигляді її складових —
громадянських якостей, у кожній з яких по-
єднується пізнавальний, емоційний і поведін-
ковий компоненти. Основою громадянськості
є громадянська самовідданість, почуття націо-
нальної гідності, громадянського обов’язку й
відповідальності, громадянська мужність,
прихильність до загальнолюдських цінностей.

Як засвідчують результати дослідження, на
громадянське становлення учнівської молоді
впливає весь спосіб їхнього життя та діяль-
ності, налагодження реальних зв’язків з дов-
кіллям. Важливу роль у цьому процесі відіграє
школа, яка через навчально-виховний процес
забезпечує соціалізацію особистості. Важли-
вою складовою цього процесу є позакласна
та гурткова робота, яка розширює та поглиб-
лює отримані на уроках громадянські знання
учнів, робить процес пізнання цікавим та за-
хоплюючим, формує вміння працювати з кни-
гою, довідковою літературою, документами,
рецензувати, узагальнювати зібраний з різних
джерел матеріал, виступати перед аудиторією
з повідомленнями. Роль позакласної та гурт-
кової роботи в громадянському вихованні уч-
нівської молоді значною мірою обумовлена її
специфікацією, сутність якої полягає в наступ-
ному:

1. Якщо урок є обов’язковою формою на-
вчання, регламентований у часі, то позаклас-
на й гурткова робота носить добровільний ха-
рактер, що дає можливість організувати
діяльність старшокласників за певними інте-
ресами, розвиваючи їх ініціативу та пізнаваль-
ну самостійність.

2. Організовуючи позакласну й гурткову
роботу, учитель відносно вільний у виборі її
змісту, тоді як зміст уроків визначається дер-
жавною програмою.

3. Використання різноманітних форм ро-
боти створює можливість для врахування
індивідуальних особливостей її учасників, що
значно активізує процес педагогічної взає-
модії, посилює вплив на розвиток ціннісно-
мотиваційної сфери особистості.

4. Відкривається більша можливість для
формування інтелектуальних і практичних
умінь.

5. Виникає набагато більше можливостей
здійснювати зв’язок минулого з сучасністю,
урізноманітнити форми роботи з учнівською
молоддю, що сприяє активному розвитку гро-
мадянської свідомості особистості.

Доведено, що великі потенційні можли-
вості для громадянського виховання учнівсь-
кої молоді криються в шкільному краєзнавстві.
Ця форма роботи з учнівською молоддю пе-
редбачає глибоке вивчення взаємозв’язків між
предметами та явищами і являє собою засіб
збагачення учнів знаннями про свій край, його
історію й працю людей. Особливо великі по-
тенційні можливості для громадянського ви-
ховання криються в історичному краєзнавстві.
Спираючись на притаманний учням інтерес
до історії рідного міста, села, історичне крає-
знавство допомагає виховувати в них почут-
тя гордості за своє місце проживання, праг-
нення примножувати внесок земляків. Істо-
ричне краєзнавство передбачає оволодіння
знаннями не тільки книг чи інших джерел
фіксованої інформації, але й, що становить
особливу значущість для громадянського ви-
ховання учнівської молоді, шляхом безпосеред-
нього чуттєво-раціонального пізнання конк-
ретних об’єктів історичного минулого. У ньо-
му закладені невичерпні педагогічні можли-
вості для організації пошуково-дослідницької
роботи (вивчення історичного минулого
рідного краю, його культури тощо). Вивчення
історії рідного краю, цілеспрямована
діяльність на збереження пам’яток старови-
ни сприяє формуванню в учнів бережливого,
усвідомленого ставлення до них. Тому істори-
ко-краєзнавчу роботу доцільно розглядати як
важливий засіб педагогічного впливу на роз-
виток усіх компонентів громадянської особи-
стості: когнітивний, емоційний і діяльнісний.
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Результати нашого дослідження засвідчу-
ють, що вплив історико-краєзнавчої діяльності
на громадянське виховання учнівської молоді
значно зростає, коли під час її організації вра-
ховується дія психологічних механізмів розвит-
ку мотиваційно-ціннісної сфери особистості,
закономірностей, які лежать в основі цього
процесу, а також забезпечують відповідні пе-
дагогічні умови.

Серед механізмів, які являють собою гли-
бинні психологічні процеси й складають ос-
нову громадянського виховання особистості,
слід виділити: ідентифікацію, емоційне обу-
мовлення, наслідування, мотиваційне опосе-
редкування, конформність, уживання в со-
ціальну роль, редукцію (зменшення) когнітив-
ного дисонансу.

Аналіз зарубіжної та вітчизняної теорії й
практики громадянського виховання учнівської
молоді, урахування психологічних механізмів,
які лежать в основі цього процесу, дає підста-
ви стверджувати, що вплив історико-крає-
знавчої діяльності на громадянське вихован-
ня школярів значно зростає за таких педагогіч-
них умов: спрямування її цілей на розвиток
історичного мислення та національної свідо-
мості старшокласників; органічне поєднання
засвоєння історичного минулого з формуван-
ням в старшокласників емоційно-позитивного
ставлення до нього; залучення школярів до
науково-пошукової роботи; забезпечення в
процесі історико-краєзнавчої діяльності тісної
взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Слід
також ураховувати, що громадське становлен-
ня особистості пов’язане з її соціальною ак-
тивністю, усвідомленням політичної ситуації,
у якій живе й розвивається нація. У зв’язку з
цим головна увага повинна спрямовуватись,
з одного боку, на розробку форм історико-крає-
знавчої діяльності, а з іншого — на побудову
такої її системи, яка була б спроможна забез-
печити зростання внутрішньої потреби учнів-
ської молоді щодо виявлення своєї грома-
дянської активності. При цьому необхідно, щоб
форми діяльності школярів постійно змінюва-
лись та ускладнювались, що підвищує вимог-
ливість до їх поведінки, вчинків, ставлення до
товаришів.

Особливу роль у громадянському вихован-
ня учнівської молоді відіграють емоції й по-
чуття. Це обумовлене тим, що почуття знач-
но сильніші від знань, ідей, сприйнятих са-
мим лише розумом. Будучи зв’язаними з
підкорковими центрами мозку, вони відзна-
чаються надзвичайно «консервативною си-
лою» (І.Павлов) і надають переконанням ту
сталість, міцність і дієвість, без яких немож-
ливе існування останніх. Громадянські почут-
тя — це почуття любові до рідної землі, свого
народу, його мови, мистецтва, культури, зви-
чаїв, традицій та ін.; почуття відповідальності
за долю держави, за її майбутнє; почуття обо-
в’язку в додержанні правових і морально-
етичних норм в усіх аспектах життєдіяльності
людини. Вони становлять те емоційне тло, на
якому визрівають і проявляються громадянсь-
ка воля та поведінка людини. Громадянські
почуття тісно пов’язані також з такими мо-
ральними категоріями, як обов’язок, честь,
совість. Вони виникають у результаті узагаль-
нення емоційного громадянського досвіду
особистості. Їх предметами стають ті явища
та умови, від яких залежить розвиток значу-
щих для особистості подій і які сприймають-
ся нею емоційно.

На жаль, традиційна організація навчаль-
ного-виховного процесу не тільки не врахо-
вує ролі емоцій та почуттів у розвитку моти-
ваційно-ціннісної сфери особистості, але й
нерідко прагне до їх гальмування. Причини
такого явища різні: заперечення або недооцін-
ка педагогічними працівниками ролі емоцій-
них детермінант, спрощене розуміння понят-
тя «дисциплина», відсутність у навчальному
процесі пошуків, їх підміна завданнями ре-
продуктивного рівня. У результаті знижуєть-
ся рівень як пізнавальної, так і громадянської
активності школярів.

Важливу роль у формуванні громадянсь-
кості учнівської молоді відіграє стан забезпе-
чення в процесі історико-краєзнавчої діяль-
ності тісної взаємодії школи, сім’ї та громад-
ськості. Це пояснюється тим, що виховання
особистості — процес багатофакторний: на
нього впливають і сім’я, і школа, і гро-
мадськість, і всі процеси в суспільстві в ціло-
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му. Школа — це лише один з соціальних інсти-
тутів, який покликаний спрямовувати розви-
ток особистості, формування її громадянської
якості. На жаль, її можливості, на перший по-
гляд, не такі вже й великі. Як стверджують на-
укові дослідження, вирішальну роль у мораль-
ному, а отже, і громадянському становленні
особистості відіграє сім’я: її внесок становить
близько 88%. За даними американського дос-
лідника Роберта Пека (наші соціологи з цим
теж погоджуються), 50% у моральному ста-
новленні особистості відіграє мати, 28% —
батько, 6% — брати й сестри, 4% — інші чле-
ни сім’ї, 6% — ровесники, 3% — інші дорослі,
0,3% — життєвий досвід і лише 3% — школа
та інші соціальні інститути, включаючи церк-
ву [4]. Тому цілком справедливим є вислов-
лювання В.Сухомлинського про те, що один
батько може вплинути на дитину сильніше,
ніж сто вчителів. «У сім’ї, — стверджував він,
— найтоншими доторканнями батька й ма-
тері до дитячого серця й розуму пишеться
наймудріша і водночас найпростіша — тому
що вона доступна кожному батькові, кожній
матері —сторінка книги, яку всі ми називає-
мо суспільним вихованням» [5, 581—582]. У
сім’ї В.Сухомлинський вбачав перше джере-
ло, з якого починається велика ріка патріотич-
них почуттів і переконань.

Неабияку роль у громадянському вихованні
учнівської молоді відіграє організація багато-
гранної духовної діяльності учнів і батьків. Без
неї, справедливо вважав В.Сухомлинський,
немає прагнення до ідеалу, немає живої
людської особистості. Духовна діяльність, як
стверджував він, — це та діяльність, яка
здійснюється за велінням серця, «це відбиття
суспільних відносин, включаючи працю, у
внутрішньому світі людини, у її пристрастях і
прагненнях, у її бажаннях» [5, 459]. У процесі
духовної діяльності виникає духовна бороть-
ба, яка сприяє утвердженню в особистості
найважливіших життєвих принципів, якими
не можна поступитися за жодних умов.

Зазначимо, що саме в історико-краєзнавчій
роботі криються великі потенційні можли-
вості для задіяння всіх сфер впливу на учнів-
ську молодь з метою формування в неї грома-

дянських якостей: вона сприяє її залученню
до активної соціальної діяльності, викликає
великі емоційні переживання, створює мож-
ливості для духовної взаємодії школи, сім’ї та
громадськості.

Проведене експериментальне досліджен-
ня та комплексне врахування означених нами
методологічних засад спричинило позитивні
зміни у сформованості основних громадянсь-
ких якостей старшокласників, дало змогу ви-
значити динаміку загального рівня їх грома-
дянськості.

Аналіз результатів педагогічного експери-
менту дає підстави стверджувати, що в екс-
периментальних класах кількість старшоклас-
ників з активним рівнем громадянськості зрос-
ла з 8,8% до 65,2% (на 56,4%). Одночасно з
41,4% до 25,6% (на 15,85) зменшилась
кількість старшокласників з ситуативно-ак-
тивним рівнем, з 49,8% до 9,2% (на 40,6%)
— з пасивним рівнем громадянськості.

У контрольних класах також відбулися зру-
шення в рівнях громадянської зрілості стар-
шокласників, однак вони мають менш вира-
жений характер. Кількість старошокласників
з активним рівнем сформованості грома-
дянськості зросла тут з 7,2% до 10,8% (на
3,6%), з ситуативно-активним — з 43,2% до
47,4% (на 4,2%). Відсоток старшокласників з
пасивним рівнем громадянськості зменшив-
ся в контрольних класах (з 49,6% до 41,8%),
однак він залишається значно вищим, ніж в
експериментальних класах (9,2%).
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СУЧАСНІ політичні, економічні та іншіперетворення в суспільстві спричи-
нили зміну багатьох соціальних явищ, про-
цесів, а у зв’язку з цим і кардинальний пере-
гляд старих підходів до вирішення актуальних
проблем у різних галузях громадського жит-
тя. У сфері освіти переоцінка цінностей ра-
дянського періоду, отримання державою не-
залежності, сучасні процеси глобалізації по-
ставили перед науковцями й педагогами-
практиками завдання пошуку нових техно-
логій національного виховання сучасної мо-
лоді. Об’єктивна реальність свідчить про
збільшення негативних тенденцій у молодіж-
ному середовищі, що виявляються в со-
ціальній апатії, пияцтві, наркоманії, збільшенні
злочинності. На порядок денний винесені
проблеми духовно-морального здоров’я нації.
У таких умовах, унаслідок соціально-культур-
них метаморфоз, що виникають з новою си-
лою, актуалізується питання виховання осо-
бистості в дусі поваги до людини, її гідності,
зацікавленості громадськими справами,
відродження нації, слов’янських родинних
традицій, української державності тощо. Ідеть-
ся про відновлення патріотичних засад у про-
цесі розвитку й формування свідомості моло-
дого покоління – майбутнього України. Ваги
набувають проблеми сучасного розуміння пат-
ріотичного виховання, а також соціального
значення патріотизму – категорії, яка сьогодні
використовується багатьма вченими у зв’язку
з вирішенням педагогічних завдань у середній
та вищій школі, категорії, яка офіційно закріп-
люється на законодавчому (програмно-декла-
ративному) рівні серед основних принципів
побудови незалежної української соціальної,
демократичної, правової держави.

На нашу думку, у досягненні головних
цілей патріотичного виховання важливим є

таке розуміння змісту самого патріотизму, яке
б співвідносилося не лише з урядовими ідео-
логічними настановами розвинутої євро-
пейської держави, а й походило від коріння
кожного українця як носія народного духу,
його людської природи, що поєднує його із
земляком, іншою людиною, суспільством і
державою.

Нині проблеми патріотичного та грома-
дянського виховання стали предметом низ-
ки дисертаційних досліджень і наукових
праць українських і російських учених (А. Бо-
гульський, З. Гасанов, В. Гонський, В. Дзю-
ба, М. Зубалій, В. Івашковський, В. Коби-
лянський, І. Мартинюк, А. Мовчун, П. Они-
щук, Д. Пащенко, Р. Петронговський, Ю. Ри-
маренко, Ю. Руденко, В. Стрєльніков, О. Су-
хомлинська, В. Усманов, М. Чепіль  та ін.).
Також до наукової літератури, яка предметно
або посередньо присвячена проблемам пат-
ріотизму, можна віднести роботи видатних
філософів і педагогів П. Новгородцева,
І. Ільїна, М. Бердяєва, В. Соловйова, П. Юр-
кевича, К. Ушинського, М. Пирогова, В. Зін-
ківського, П. Каптерева, О. Духновича, В. Су-
хомлинського, Д. Донцова та ін.

Разом з тим, не буде зайвим, а певною
мірою першочерговим, аналіз літературних
джерел історичного й художнього значення,
що дають нам уявлення про історичний ге-
незис патріотизму як соціального явища й
надбання українського народу. Серед них такі
пам’ятки художньої культури, як присяга Хер-
сонесців, текст якої викарбуваний на початку
ІІІ ст. до н.е. на мармуровій колонні старо-
давнього палацу; давньоруський літопис
„Повість временних літ”; Волинський літопис;
Остромирове Євангеліє (1047); „Повчання”
В. Мономаха; своєрідний патріотичний ма-
ніфест домонгольської Русі „Слово о законе и
благодати” митрополита Іларіона; „Слово о
полку Ігоревім”, написане у ХІІ сторіччі; „За-
донщина” – одна з видатних пам’яток давньо-
руської літератури, яка була широко викори-
стана в найбільш популярному  циклу патрі-

Кутовий Р. В.
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отичних творів, присвячених Куликовській
битві – у „Сказанні про Мамаєве побоїще”;
Історія Русів, що віддзеркалює патріотичні ідеї
національного відродження; „Козацька читан-
ка”; цикл дум XVII ст. про боротьбу українсь-
кого народу проти польської шляхти – твори
“Іван Богун”, “Про Хмельницького та Бара-
баша”, “Перемога під Корсунем”, “Про Хмель-
ницького та Василя Молдавського”; твори
українців патріотів Г. Сковороди, Т. Шевчен-
ка, І.Франка та ін.

Дослідження зазначених джерел і творів
виявляє різноманітність підходів до тракту-
вання поняття й змісту патріотизму. Метою
цієї статті є їх аналіз й узагальнення, виокрем-
лення та обґрунтування тих з них, які б відпо-
відали сучасним потребам українського сус-
пільства. У подальшому це дасть змогу виз-
начити магістральні напрямки та найбільш
прийнятні й ефективні засоби патріотичного
виховання особистості в умовах навчально-
виховного процесу.

Численні сучасні дослідження, присвячені
проблемам патріотичного виховання, розгля-
дають патріотизм як необхідний атрибут со-
ціального організму з певними функціями:
інтегративною, активно-перетворюючою й
регулятивною, що діють у системі „людина-
спільнота” [1], та як домінанту індивідуальної
свідомості, навколо якої групуються інші чин-
ники психіки, емоцій і почуттів, діяльно-по-
ведінкової сфери особистості, що є об’єктив-
ною передумовою глибокого впливу на інди-
відуальний розвиток людини. У цьому кон-
тексті називають функції: ідентифікаційну,
цілеутворюючу й мотиваційну [2].

Об’єднуючи ці погляди, патріотизм виз-
начається як одна з глобальних соціально-
психологічних рушійних сил розвитку люди-
ни, нації та всього людства, якому притаманні
розвивальна функція у формуванні особис-
тості та функції творчої, продуктивної сили,
бо він є одним з потужних і постійних мо-
тивів соціальної діяльності [3].

Різноманітність підходів до визначення
патріотизму спонукають одних авторів роз-
глядати його як одну з моральних якостей або
духовно-моральних цінностей [4], а його
структуру — як сукупність моральних почуттів
і рис поведінки [5]. Інші вважають такий по-
гляд на сутність патріотизму й патріотичного
виховання спрощеним, що недооцінює його

ролі у всебічному розвиткові особистості, та
наполягають на визначенні структури патрі-
отизму як складної й потужної системи, ком-
понентами якої є окремі патріотичні якості
емоційно-почуттєвого, інтелектуального та
діяльно-поведінкового характеру [6]. У цьо-
му контексті цікавими виявляються ті праці
вчених, у яких розкривається зв’язок структу-
ри патріотичної свідомості та діяльності, роб-
ляться спроби визначити шляхи патріотично-
го виховання в єдності його ідеологічних,
організаційних і практичних аспектів.

Так, особливості діяльнісно-поведінково-
го характеру патріотизму визначав В. Сухом-
линський. Характеризуючи патріотизм як най-
вищу моральну цінність, він звертав увагу на
те, що справжній патріотизм не споглядаль-
ний, а активний, дійовий. Він надавав вели-
кого значення громадській активності й вва-
жав, що через особисту участь у громадських
справах можна виховати справжніх патріотів.
„Якщо в дитинстві й отроцтві людина піклу-
валась про суспільні інтереси, якщо спільне
стало для неї глибоко особистим, вона в зрілі
роки стане справжнім патріотом” [8]. Педагог
вважав, що патріотизм – це рухи та пориви
духу, прагнення та праця – без гучних слів, без
сподівань на похвалу чи нагороду, а лише з
почуття виконаного обов’язку, із задоволен-
ня вищої моральної потреби, без якої життя
було б порожнє й беззмістовне; це діяльна
спрямованість свідомості, волі, почуттів,
єдності думки й діла [9].

Видатний педагог джерелом патріотизму
вважав також й естетичне начало. У своїх пра-
цях В. Сухомлинський писав, що краса рідно-
го краю, яка відкривається завдяки казці, фан-
тазії, творчості, — це джерело любові до Бать-
ківщини. Розуміння й відчування величі, мо-
гутності Вітчизни приходить до людини по-
ступово та має своїми джерелами красу. Він
не раз повторював, що саме звертання до кра-
си, облагороджування душі, переживання кра-
си потоншує почуття людини, завдяки чому
вона стає сприйнятливою до слова, а значить,
піддається вихованню. Навчити любити за
Сухомлинським можна тільки в діяльності, у
вчинку. Милуватися природою – значить
підтримувати її красу. Милуватися вчинком –
значить прагнути до такого ж красивого вчин-
ку [10]. Сучасні дослідження підтверджують
цей висновок – „дійсна краса невіддільна від
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добра, вона містить у собі моральну характе-
ристику в якості іманентної (органічно влас-
тивої) ознаки прекрасного. Моральне також
не може бути морально позитивним, добрим,
якщо воно не містить у собі прекрасне, якщо
воно не виражається в красі вчинків” [11].
Отже, усвідомлення краси добрих вчинків і
їхнє проектування на власне життя й поведі-
нку є першою сходинкою в розумінні любові
до ближніх і патріотичної настроєності.

Сучасне розуміння патріотизму як інтег-
рованого соціального явища базується на ши-
рокому спектрі наукових підходів до його дос-
лідження. Так, професор Ю. Руденко надав
концептуальне визначення сутності й змісту
цього поняття. Він наголошував, що в трак-
туванні патріотизму мають бути відображені
багатокомпонентність, багатовимірність,
різноплановість складових цього наукового
поняття. На думку вченого, патріотизм – фун-
даментальне й багатогранне, складне понят-
тя, один з найважливіших компонентів інди-
відуального та суспільного способу життя
свідомості. Історичні, географічні, політичні,
культурні, ідейні, соціальні фактори, що сто-
суються минулого та сучасного нашого наро-
ду, у духовному світі особистості трансформу-
ються й відображаються в її патріотичних пе-
реживаннях і почуттях, поглядах, переконан-
нях й ідеалах діяльності та поведінці [12]. Тому
патріотизм диференціюється на різноманітні
елементи, взаємозв’язок яких оформлюється
в складну систему філософських ідеологічних,
психологічних, політичних, правових, мо-
ральних, духовних й естетичних компонентів.

Виходячи з наведеного, формування пат-
ріотичних якостей особистості обумовлюєть-
ся наявністю певного соціального, національ-
но-культурного, політичного середовища, які
утворюють для цього підґрунтя: усвідомлен-
ня власної території  [13], ідентифікація за ет-
нічними й політичними  ознаками [14],
вірність духовній релігійній традиції тощо.

Визначення дефініції патріотизму не буде
повним, якщо не розглядати це явище відпо-
відно до особливостей морфоутворення осо-
бистості, оскільки в процесі патріотичного
виховання та морального розвитку людини
важливу роль відіграє гармонійна розстанов-
ка ціннісних пріоритетів.

Методологічним обґрунтуванням цієї на-
укової проблеми є роботи українських і ро-

сійських філософів кінця ХІХ— початку ХХ ст.
– М. Антоновича, М. Бердяєва, В. Зінківсько-
го, П. Новгродцева, В. Соловйова, М. Лоссь-
кого, В. Вернадського, які стверджували пріо-
ритет духовності особистості, її самоцінності,
розвитку інтелектуального потенціалу, мо-
ральної культури кожного індивіда, та в цьо-
му вбачали умови культурного, морального,
духовного оздоровлення суспільства.

Опираючись на філософсько-релігійні по-
ложення видатних філософів, сучасні дослід-
ники А. Колодіна, К. Корсак, Є. Голіцьких,
В. Серебряк, Л. Петрова розглядають люди-
ну з точки зору філософської антропології,
згідно з якою вона є складним (тілесно-душев-
но-духовним) амбівалентним сущим. Тілесна
складова — це тіло людини, душевна – душа,
духовна – дух.

Тіло людини – тіло природи, яке повністю
визнає на собі дії законів природи та підкоре-
но законам фізики, хімії, біології тощо. З точки
зору наукового поняття, душа – це сукупність
тісно зв’язаних з тілом (організмом) людини
психічних явищ – почуттів, інстинктів, на-
строїв. Імовірно, що тіло й душа людини спо-
ріднюють її з навколишнім фізичним і тварин-
ним світом і лише третя складова її природи –
дух — робить її причетною до нового, духов-
ного способу буття. При житті дух і душа лю-
дини з’єднані в єдину сутність, яку можна на-
звати просто душею, як сукупності всієї діяль-
ності душевної й духовної [16]. Про прояв духу
можна знайти у Священному писанні: „плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22—23)”.

Вивчення людини з точки зору філософсь-
кої антропології дозволило знайти педагогам
нові підходи до виховання особистості відпо-
відно до її ієрархічної структури (єдність ду-
ховного, душевного (психофізичного) й тілес-
ного) та дало підстави стверджувати, що на-
вчально-виховний процес у навчальних зак-
ладах має будуватися відповідно до цієї струк-
тури [17].

Духовне життя людини є новим, особли-
вим, але воно не відокремлене від життя душі
й тіла. Воно визначає нові “якості” життя або
його феномен є початком цілісності й органіч-
ної ієрархічності людини. Духовне життя не є
особливе надпсихофізичне, а є життя основ-
не, провідниками якого в зовні і є психічна та
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фізична сфери. Отже, усе в людині віднесено
до духовного початку. Саме він складає мо-
ральний стрижень людини. Так, В. Серебряк
підкреслює, що духовне середовище пізна-
вально-виховного процесу створюється ви-
користанням сукупності православної педа-
гогіки, усвідомленням необхідності прагнути
до фізичної та духовно-моральної доскона-
лості, яка закріплюється та виявляється в
людських вчинках [18].

У зв’язку з цим заслуговує особливої ува-
ги православний погляд на патріотизм, бо він
несе в собі непорушні основи духовного життя
українського народу, його традиції, віру. Пра-
вослав’я формує особливе ставлення люди-
ни до природного й соціального середовища.
Навколишній світ православна людина завж-
ди сприймає як світ, Богом створений, а ви-
ходить, світ Божий. Так, він перетерпів зміни
в процесі гріхопадіння людини, але при цьому
зберіг споконвічне своє походження як тво-
ріння. „Якщо ти народжений на цій землі, у
цьому конкретному місці, виходить, не випад-
ково Господь призвав тебе з небуття в буття
саме тут. На цій землі ти народжений, це і є
твоя батьківщина, місце життя твоїх батьків –
Вітчизна. У цьому ми бачимо джерела патрі-
отизму православної людини» [19].

Такі міркування про патріотизм дають нам
ґрунт для розуміння любові до людей.
Ближніх, які нас оточують, також невипадко-
во Господь покликав у цей світ. Кожний з них
— це мікровсесвіт, який розвивається за особи-
стісними законами внутрішнього духовного
світу та промислом Божим складає неповтор-
не життя. Але водночас ці люди, навіть зви-
чайні перехожі, невідомим нам чином у конк-
ретну мить нашого особистого життя стають
нашими супутниками в горі та радощах, успі-
хах і невдачах, розділяють з нами неповтор-
ну, тільки нам притаманну долю. Таке розу-
міння покликання людей на землі не може не
наповнювати віруючого серця теплим почут-
тям вдячності й любові навіть до ворогів, які
спонукають нас не миритися зі злом, а тво-
рити добро й усім життям прагнути вічного
спасіння найвищої цінності – душі. Отже, не
можна бути патріотом, не маючи любові до
людей.

Слід погодитись з православним педаго-
гом Є. Шестуном, який вважає, що зароджен-
ня патріотичних почуттів бере початок у ро-

дині. Із сімейної традиції і завдяки їй на основі
особливого шанування предків і батьківських
могил, сімейного вогнища й національних зви-
чаїв, підкреслює він, створювалася культура
національного почуття й патріотичної вірності.
Сама ідея „батьківщини” – лона мого наро-
дження, й „вітчизни”, земного гнізда моїх
батьків і предків, виникла з надр родини [20].

Якщо патріотизм – це насамперед усві-
домлення себе відповідальним за свою зем-
лю, за її добробут, усвідомлення себе в діалозі
з живою історією землі, то це, нарешті, й усві-
домлення себе в ряді поколінь, здатність про-
бачити (не засудити) помилки батьків і дідів,
прагнення cпокутувати їх своїм життям. Ос-
таннє можна назвати випрямленням шляху
роду (родини) та народу в цілому. Про це
стверджував і видатний філософ П. Новгород-
цев, коли говорив, що люди, які не бажають
пам’ятати споріднення та соромляться свого
історичного минулого, ніколи не зрозуміють,
що таке національне почуття та що таке лю-
бов до батьківщини [21]. Таким чином, важ-
ливим у православному розумінні патріотиз-
му та його коренів є духовна спадкоємність по-
колінь.

Треба пам’ятати: виховний досвід народу
закріплюється в традиції, що є виявом його
історичної пам’яті, його самовизначення та
оберегом культури, мови, релігії, звичаїв тощо.
Традиції – дуже стійкі елементи історії, тому,
незважаючи на постійні перепони агресивних
сусідів, українське виховання стійко зберігало
свій національний характер, хоча в останні
десятиріччя, за словами Є.Сверстюка, через
бездуховність, що панувала на теренах колиш-
нього СРСР, між українською виховною тра-
дицією й сучасним вихованням – у сім’ї та в
школі – виникла духовна прірва. А саме ви-
ховні традиції мають вирішальне значення для
відродження національного характеру – у лю-
дині та в народі. Як зазначив американський
педагог Герберт Шльосберг, світовий досвід
довів: можна перейняти технологію, але не
можна перейняти в інших народів дух, духовні
сили; вони народжуються з основ буття на-
роду й є глибоко національними [22].

Таким чином, проаналізовані вище підхо-
ди, безперечно, заслуговують на увагу, оскільки
дають можливість сформувати цілісне уявлен-
ня про патріотизм. Вони наочно демонстру-
ють багатогранність і складність цього яви-
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ща, що має бути враховано в процесі патріо-
тичного виховання та виробленні ефективні-
ших методик формування патріотичних якос-
тей у навчально-виховному процесі. На нашу
думку, сучасні підходи до виховання патріо-
тизму повинні походити не від ідеологічної
потреби сьогодення, партійної або державної
політики, а від його джерел. У такому разі й
держава як політична організація суспільства
буде являти собою „організоване спілкування
людей, пов’язаних між собою духовною со-
лідарністю, які визнають цю солідарність не
тільки розумом, але підтримують її силою пат-
ріотичної любові, жертовною волею, гідни-
ми й мужніми вчинками” [23].

Визначаючи перспективу подальшого дос-
лідження проблеми формування патріотичних
якостей особистості, зазначимо, що предме-
том спостереження й аналізу у виховній пат-
ріотичній традиції повинно бути: життя гро-
мади та сім’ї, православні корені українського
народу, спадкоємність поколінь, духовне жит-
тя людини, морально-етичний зміст людсь-
ких вчинків, толерантне ставлення до інших
народів як основні джерела патріотизму.
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НА СУЧАСНОМУ етапі розвитку су-
спільства досить гостро постає проб-

лема формування  ціннісних орієнтацій
підлітків у галузі музичної культури. Відомо,
що в життєдіяльності індивіда особливу роль
відіграє музика, яка здійснює глибокий вплив
на духовний світ людини. Ціннісна орієнта-
ція особистості у сфері музики виступає пе-
редумовою для розкриття естетичних по-
тенцій, корегує не тільки музично-естетичні
інтереси, а й взагалі потреби, смаки, ідеали,
погляди молоді тощо. Набуваючи зазначених
якостей, індивід прилучається до накопиче-
них людством справжніх цінностей життя і
культури.

Одним із завдань навчальних програм для
12-річної школи, затверджених Міністерством
освіти і науки України (лист від 23. 12. 2004 р.
№ 1 / 11-6611), є виховання ціннісних орієн-
тацій у сфері музики, музичних інтересів
смаків і потреб; розвиток загальних і музич-
них здібностей, творчого потенціалу особис-
тості. Тому зазначена проблема є досить ак-
туальною й потребує негайного розв’язання.

Аналіз наукової літератури з проблем
цінностей і ціннісних орієнтацій дає певне
уявлення про сучасний рівень розробки про-
блеми. У галузі філософії проблему цінностей
і ставлення до них суб’єкта розглядали В. Ва-
силенко, М. Каган, О. Дробницкий, О. Здра-
вомислов, В. Тугаринов, Г. Полушин, Л. Сто-
лович, І. Попов, Н. Чавчавадзе та ін. Психо-
логи (В. Леві, О. Бодальов, Л. Виготський,

В. Крутецький, О. Леонтьєв, В. М’ясищев,
Б. Теплов, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, В. Ядов,
П. Якобсон та ін.) досліджували і досліджу-
ють закономірності взаємозвязків розвитку
психіки, естетичної свідомості та діяльності
суб’єкта, а також структуру, принципи регу-
ляції й саморегуляції цих складних процесів.
У педагогіці проблема ціннісних орієнтацій
розглядається як результат прилучення особи-
стості вихованця до суспільно значущих
цінностей (праці В. Анненкова, І. Зязюна,
В. Дряпіки, Л. Рубашевської, Л. Коваль, С. Ко-
марової, І. Нужної, В. Мухіної, О. Рудниць-
кої, Т. Цвелих та ін.), а музична педагогіка по-
рушила розв’язання проблеми формування
ціннісних орієнтацій особистості в галузі му-
зики (Б. Брилін, В. Дряпіка, О. Олексюк,
О. Ростовський, О.Рудницька та ін.).

І хоча розробкою окремих аспектів поза-
шкільної роботи з підлітками займалися й зай-
маються такі провідні дослідники в галузі пе-
дагогіки, як Т. Сущенко, Л. Бєлобородова,
Б. Брилін, А. Бутник, Г. Шостак, І. Барвінок,
М. Рожков, Ф. Соломонник, І. Фрішман,
А. Волохов, О. Сапожнік, С. Шмаков та інші,
зазначена проблема залишається досить ак-
туальною. Простежується невідповідність
умов організації позашкільного середовища
рівню сформованості ціннісних орієнтацій
підлітків у галузі музичної культури.

Завдання нашого дослідження: проаналі-
зувати можливості та перспективи формуван-
ня ціннісних орієнтацій підлітків у музичній
сфері на матеріалі позашкільних закладів, в
організованих формах дозвілля школярів.

У сучасних умовах підлітки виявляють
ініціативу й самодіяльність у виборі змісту й

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ï³äë³òê³â ó ñôåð³ ìóçèêè

(в умовах діяльності позашкільних закладів)(в умовах діяльності позашкільних закладів)
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Плохотнюк О. С.
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форм позанавчальної діяльності. Проте, за да-
ними Г. Буданової [1, 17], діяльність у сфері
вільного від навчання часу сучасних школярів
не піддається однозначній характеристиці: в
однієї категорії учнів (10–15%) вони доволі
різноманітні, легко диференціюються; в іншої
(20–30%) – визначаються духовною убогістю
й обмежуються сферою “заробляння грошей”;
у третьої (45–50%) – ніяк не виявляються або
виявляються у висловлюваннях на зразок
“немає чим зайнятися”. Поряд з цим більшість
підлітків (51%) не завжди має можливість зай-
матися улюбленою справою, а 5% взагалі поз-
бавлені такої можливості. 2% школярів зайня-
тися улюбленою справою заважають батьки,
котрі вважають, що це відволікає їх від навчан-
ня. Оскільки частка перебування підлітків у
формальних і неформальних молодіжних
організаціях незначна (близько 25%), то по-
стає питання, де вони мають змогу проводи-
ти вільний від навчання час, спілкуючись з
однолітками або старшими товаришами.
Відповідь одна – удома або на вулиці. Так, на
повну незацікавленість дворовими компанія-
ми вказали лише 7% респондентів; на непо-
розуміння з однолітками у дворі – 3%; близь-
ко 5% стверджували, що у дворі вони не ма-
ють друзів. Однак досить багато школярів
відзначили добрі стосунки з однолітками на
вулиці (85%). Деякі разом відвідують гуртки,
клуби, студії, але більшість з них за межі двору
майже не виходить. Провідна роль в об’єд-
нанні підлітків у дворах і мікрорайонах зали-
шається за силовим тиском і законами “ву-
лиці”.

Проведене з учнями ЗОШ № 6 м. Кіровог-
рада та ЗОШ № 8 м. Артемівська Луганської
області вивчення питань: 1) де здебільшого
відбувається музично-естетична діяльність
підлітків у вільний від навчання час; 2) де учні
почувають себе більш комфортно; 3) де
найбільш плідно розвиваються їхня художня
творчість, формуються ціннісні орієнтації
(перше дослідження 2003 р., друге – 2004 р.,
третє – 2005 р.), виявило таку динаміку, що
представлена в таблиці:

Форми прилучення учнів
до музично-естетичної діяльності

в позанавчальний час
(у % до кількості опитаних)

У сьогоденних умовах виховання
ціннісних орієнтацій перебуває сучасний шко-
ляр з новим способом мислення, новою
уявою, іншим рівнем духовних потреб, цілей
життєдіяльності.

За аналізом даних можна виділити кілька
загальних тенденцій:

– зростання домашніх форм прилучення
учнів до музично-естетичної діяльності у
вільний від навчання час можна пояснити
поліпшенням житлових умов, появою нових
дозвіллєвих аксесуарів, скороченням органі-
зованої позанавчальної діяльності в школах,
позашкільних закладах тощо;

– скорочення традицій музично-естетич-
ної діяльності старшокласників у школах (фа-
культативи, предметні гуртки, секції, вечори,
клуби тощо);

– орієнтація більшості позашкільних зак-
ладів на роботу з молодшими школярами
(менше клопоту);

– у підлітків зберігається тенденція прово-
дити свій вільний від навчання час на вулиці
в компаніях, у неорганізованих формах;

– збільшення громадських і державних
центрів дозвілля, здебільшого комерційних,
дещо підвищило кількість підлітків, які займа-
ються музично-естетичною діяльністю в
організованих формах;

РІК КЛАС СТАТЬ ДІМ ДВІР, 
ВУЛИЦЯ 

ШКОЛА ПОЗА–
ШКІЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ 

ВЗЯЛО 
УЧАСТЬ 
УЧНІВ 

Х 11,2 58,8 17,8 2,1 5–6 
Д 14,8 40,2 39,8 3,8 

120 осіб 

Х 12,1 51,9 34,1 1,6 7 
Д 13,0 34,8 50,0 2,3 

100 осіб 

Х 9,7 54,2 33,6 1,7 8 
Д 10,4 30,2 56,6 2,1 

110 осіб 

Х 14,2 42,2 39,5 1,7 

 
2003 

9 
Д 18,3 22,1 57,2 1,8 

80 осіб 

Х 14,8 56,2 21,4 4,3 5–6 
Д 17,2 43,6 41,0 5,6 

200 осіб 

Х 13,9 52,6 17,0 5,1 7 
Д 17,8 38,1 37,6 5,8 

100 осіб 

Х 10,4 51,8 36,4 0,8 8 
Д 11,2 31,4 54,6 1,9 

90 осіб 

Х 15,1 36,2 42,7 1,6 

 
2004 

9 
Д 20,4 20,8 56,3 1,3 

110 осіб 

Х 16,2 61,0 16,7 2,0 5–6 
Д 18,3 46,2 28,5 3,2 

100 осіб 

Х 21,2 56,1 19,4 2,4 7 
Д 26,8 34,0 31,4 2,7 

90 осіб 

Х 26,3 42,8 23,9 2,2 8 
Д 29,4 34,6 22,7 0,9 

60 осіб 

Х 34,6 26,2 34,8 0,4 

 
2005 

9 
Д 34,8 19,9 33,3 0,7 

110 осіб 
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– широке коло міських об’єктів проведен-
ня вільного від навчання часу, що обирають-
ся школярами, групами учнів для спільної
діяльності, ігор, забав тощо. Більшість таких
об’єктів приховані від дорослих, які ставлять-
ся до неформального спілкування школярів
негативно. Стихійні, неформальні групи учнів
концентруються в місцях, що мають оцінку
“центрових”.

Місця позашкільного спілкування школя-
рами обираються як відкриті для спостере-
ження й контролю дорослих, так і приховані
від зовнішнього споглядання, ізольовані від
контролю вихователів. Останню тенденцію
охарактеризував ще Л. Виготський, котрий
зазначив, що в підлітковому віці негативне
ставлення до дорослих неминуче.

Зустрічі школярів удома здійснюються пе-
реважно за відсутністю батьків (дослідження
засвідчило співвідношення таких спілкувань:
11,4% – за присутністю дорослих; 88,6% – за
їх відсутністю). Водночас політика повної ізо-
ляції від дорослих не настільки велика й не-
безпечна. З 100% неформальних зустрічей
“прихованих” приблизно 25%. Доречно заз-
начити, що підлітки кінця другого – початку
третього тисячоліття не так уже й побоюють-
ся сторонніх очей.

З одного боку, спілкування школярів у сфері
позанавчального часу вдома, дворі, на вулиці
– це природний процес, що зумовлений
різнобічними інтересами, домаганнями, по-
требами молодих людей. Зазначений процес
найчастіше є прихованим від спостережень, і
тим паче від контролю й регулювання дорос-
лих, – це майже нерегульовані форми поза-
шкільної діяльності юнаків і дівчат, котрі теж
потребують здорового розвивального спряму-
вання. Зазначені дозвіллєві сфери шкільної
молоді, здебільшого, створюються стихійно,
а тому й діяльність школярів тут здійснюється
сама по собі, що нерідко призводить до неба-
жаних наслідків. З іншого боку, постає нагаль-
на потреба з відновлення роботи позашкіль-
них організацій, центрів із залученням підлітків
до активної соціокультурної діяльності. Важ-
ливо, щоб ця діяльність стала особисто зна-
чущою й соціально корисною. А щоб досягти

цієї мети, потрібні значні зусилля, винахід-
ливість і педагогічний такт, бо без реалізації
намічених шляхів потужний потенціал поза-
шкільної роботи з підлітками як фактора фор-
мування їхніх ціннісних орієнтацій не буде
ефективно використаний.

Тому вважаємо, що головну увагу в дос-
лідженні процесу виховання ціннісних орієн-
тацій підлітків у галузі музичної культури слід
звернути на організацію художньої діяльності
учнів у організованих формах позашкільних
закладів. Група дослідників І. Фрішман,
Л. Байбородова, О. Волохов, М.Рожков,
В. Кочергін, Е. Штейнберг висвітлюють пи-
тання позашкільної роботи з дітьми і підлітка-
ми, прийоми організації їхнього дозвілля в ди-
тячих об’єднаннях різної спрямованості, що
дозволяє враховувати й розвивати різно-
манітні інтереси вихованців [5].

Саме тут процес культурного розвитку
школярів набуде перспективного, формуваль-
ного й організованого характеру, що має по-
значитися й на менш організованих формах
нерегульованої дозвіллєвої діяльності вихо-
ванців.

“Позашкільні заклади – державні й гро-
мадські організаційні та інструктивно-мето-
дичні установи з позашкільної роботи з дітьми
й підлітками. Є позашкільні заклади загально-
го типу (палаци й будинки школярів, дитячі
парки, дитячі сектори профспілкових клубів і
палаців культури) і спеціалізовані (дитячі
бібліотеки, театри, спортивні школи, станції
юних натуралістів, техніків, туристів, дитячі
залізниці, морські та річкові пароплавства,
лісництва). Більшість позашкільних закладів
перебуває у віданні Міністерства освіти і на-
уки України. Робота позашкільних закладів
тісно пов’язана з навчально-виховним про-
цесом у школі” [2, 263]. Позашкільні заклади,
які тривалий час були пов’язані з реалізацією
переважно ідеологічних завдань виховання
підростаючого покоління, сьогодні змушені
адаптуватися до нових соціокультурних умов.
У період переорієнтування цінностей істот-
но зросла соціальна значущість позашкільних
закладів, робота яких має будуватися насам-
перед з урахуванням інтересів, потреб і
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ціннісних орієнтацій дітей та молоді, націлю-
ючи їхню активність на розвиток здорової
ініціативи, творчості, соціальної та культурної
активності.

Утопічним є очікування того, що урок у
школі без розмаїтого позашкільного середови-
ща розв’яже проблему духовно-естетичного
розвитку особистості, сформує свідоме праг-
нення дітей до життєтворчості, до краси ми-
стецтва, цінностей музики. Позашкільне се-
редовище – це “найоптимальніший майдан-
чик” [4, 38] для розвитку внутрішніх сил ди-
тини, джерело її особистісного самовиражен-
ня й самовдосконалення. На жаль, повне ви-
користання його потенціалу ускладнюється
глобальною кризою економіки, культури й
духовного життя. І все ж у позашкільній ро-
боті з підлітками відбуваються глибокі якісні
зміни у зв’язку з процесами відродження на-
ціональної школи та виховання в дітей усві-
домлення своєї власної причетності до пер-
лин мистецтва й художньої творчості.

Зауважимо, що сфера позанавчальної
діяльності бiльш консервативна, анiж сфера
навчання, бо в нiй бiльш сильнi та яскравi зви-
чаї, традицiї, сталi норми буття й вiдпочинку,
звички, забобони, упередження, котрi швид-
ко змiнити не можна [3, 11].

Співробітництво і взаємодія шкільної та
позашкільної роботи має важливу зако-
номірність: творча діяльність, якою дитина
займається в позашкільних формах, стимулює
її пізнавальну активність та аксіологічну зорі-
єнтованість. У свою чергу набуття теоретич-
них знань на уроці передбачає таку діяльність,
у процесі якої діти переконуються в їх необхі-
дності та об’єктивності. Отже, позашкільна
робота в сучасній соціально-культурній ситу-
ації, діючи за принципом “вертикальної на-
ступності” (Т. І. Сущенко), має стати для дітей:

а) виборними формами повноцінної твор-
чої життєдіяльності та розвитку індивідуаль-
ної обдарованості;

б) формами культурного дозвілля підлітків;
в) школою самовдосконалення і виконан-

ня реальних життєвих ролей;
г) місцем вибору справжніх цінностей

життя і мистецтва;

ґ) місцем виправлення вже набутих нега-
тивних орієнтацій.

Першорядне значення у зв’язку з цим має
визначення особливостей і закономірностей
позашкільного виховного процесу. Маючи
статус “необов’язкових” занять, вони природ-
но “добудовують” безперервне становлення
особистості школяра. Свобода й можливість
вибору улюблених занять у позашкільній діяль-
ності для задоволення своїх захоплень, утвер-
дження ціннісної зорієнтованості впливають
на характер самоорганізації, на можливість
уже в ранньому віці визначити гідне місце в
житті, повноцінно реалізувати свої творчі
можливості, зокрема, у сфері музичного мис-
тецтва.

Це дає підстави вважати, що позашкільна
діяльність у загальній системі освіти й вихо-
вання виконує не додаткову, а випереджаль-
ну й прогностичну функції. Оперативно реа-
гуючи на суспільні умови й соціокультурні
ситуації, організатори позашкільної роботи з
учнями можуть порівняно легко та безболіс-
но перебудувати свої програми, навчальні
плани й стратегію навчально-виховної діяль-
ності. Цей процес відрізняється від класно-
урочного тим, що ставить у центр уваги не
предмет, не зміст і навіть не метод, а осо-
бистість дитини, її потреби, інтереси, ціннісні
орієнтири. Тут найважливішим є не засвоєн-
ня знань, а їх відкриття і творче застосування,
інтелектуально-діяльна незалежність і мож-
ливість самовдосконалення вихованців.
Тільки за таких умов можна гарантувати по-
вноцінне виховання ціннісних орієнтацій
учнів у будь-якій сфері життєдіяльності. “Це є
ідеалом сучасної освіти й виховання. Для
шкільного уроку такий ідеал – справа майбут-
нього, для позашкільного виховного процесу
– це основна педагогічна умова”, — справед-
ливо стверджує професор Т. І.Сущенко [4, 39].

Отже, позашкільна робота з підлітками
будується на новій педагогічній технології,
відмовляючись від поурочного професійного
егоцентризму, який виявляється у стосунках
учителя з дитиною за традиційною форму-
лою: “Я знаю, що тобі потрібно робити і як
діяти”. У позакласній діяльності дитина сама
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обирає собі середовище, у якому активно ви-
являє свої ціннісні орієнтації в будь-якій галузі
мистецтва й життєтворчості. Тут усе почи-
нається з питання: “Чого ти хочеш і до чого
прагнеш?”

Принципового значення набуває розгляд
позашкільної діяльності як цілісної педагогіч-
ної системи формування ціннісних орієнтацій
особистості школяра в специфічних умовах її
навчання й життєдіяльності – у сферах навчан-
ня й дозвілля. Найхарактернішими особливо-
стями останньої є невимушене, неформальне
спілкування й самовиявлення, вільний вибір
форм і засобів діяльності, їх використання з
огляду на вже сформовані ціннісні орієнтації,
внутрішні мотиваційні установки вихователя
й вихованців.

Позашкільний педагогічний процес охоп-
лює такі галузі знань, мистецтва, практичної
діяльності, які виходять за межі шкільних
уроків. Його плани й програми, на відміну від
стабільних навчальних програм, не мають
обов’язкових вимог, а є лише рекомендацій-
ними. Вони більше зорієнтовані на місцеві
традиції, а головне на інтереси й ціннісні
орієнтації дітей певного віку, певного регіону,
певних інтересів тощо. Більшість з них – ав-
торські, навіть індивідуальні, розроблені для
конкретного виду естетичної діяльності дітей.

Форми організації педагогічного процесу
поза шкільними уроками відзначаються вели-
кою різноманітністю. Вони спрямовані на
відтворення кращих явищ музичного мистец-
тва на основі творчих ініціатив вихованців і
вихователів, доброї волі всіх і кожного за
принципами самоорганізації й максимально
повного розширення естетичних орієнтацій,
культурного досвіду, духовної єдності особис-
тості й колективу в спільній творчій діяльності.

Відзначимо розмаїття сфер спілкування,
гнучкість структури позашкільної діяльності,
суб’єкт-суб’єктні взаємини вчителів, вихова-
телів і дітей на підґрунті взаємоповаги та взає-
морозуміння. Гуртки, творчі об’єднання, ху-
дожньо-виконавські колективи, клуби тощо
створюються відповідно до творчих можли-
востей і прагнень дітей у певній галузі знань,
мистецтва або практичної діяльності.

Відсутність обов’язкової організаційної струк-
тури дещо ускладнюють діяльність організа-
тора, але компенсуються добровільністю, при-
вабливістю, розмаїттям форм і сфер розвитку
творчих сил дитини.

Таким чином, проблема формування
ціннісних орієнтацій підлітків у музичній сфері
загострюється далеко не повним використан-
ням потенціалів музики і позашкільної діяль-
ності учнів. Адже про шкільний урок говорять:
“провести урок” – це природно й логічно. Але
сказати так про позашкільну роботу не мож-
на, бо її разом з дітьми треба прожити, чітко
виявляючи й відстоюючи свою людську по-
зицію, ціннісну зорієнтованість, свій глибокий
інтерес до особистості дитини, зосере-
дженість на її духовному.

Особистість дитини формується в процесі
різноманітних видів діяльності на всіх етапах
її розвитку й зростання. Водночас кожному
періоду її життєдіяльності притаманна власна
провідна діяльність, яка сприяє формуванню
й розвитку властивостей та якостей особи-
стості. Підлітковий вік характеризується вихо-
дом на перший план ціннісно-орієнтаційної
діяльності, пошуку змісту життя, самостійно-
го визначення моральних, етичних, естетич-
них, художніх і музичних ідеалів.
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ВАЖЛИВОЮ складовою процесу фор-
мування суб’єктних якостей дітей з

обмеженими можливостями  є розробка стра-
тегіїї вирішення проблеми змісту та форм со-
ціально-педагогічної підтримки, яка в нашо-
му випадку базується на основі особистісно
орієнтованого підходу.

Але перш ніж перейти до детальної харак-
теристики такої стратегії, слід визначитись з
поняттям стратегії, і не взагалі, а саме в педа-
гогічному сенсі. У педагогічному словнику пе-
дагогічна стратегія трактується як «загальна
керівна лінія в діяльності вчителя, настанова,
що спрямована на досягнення далеких цілей
у процесі формування особистості» [1, 143].
Саме тому ми при розробці такої стратегії орі-
єнтуємось на її довгостроковість і можливість
використання в різних економічних та со-
ціально-педагогічних умовах регіонів України.

Жанр наукової статті не доволяє детально
зупинятись на характеристиці всіх складових
розробки стратегії, тому ми обмежимось лише
характеристикою її сутністі. Вона полягає в
активізації саморозвитку та самореалізації
дітей з обмеженими можливостями за раху-
нок залучення перш за все стимулюючих і
розвивальних змісту та форм соціально-педа-
гогічної підтримки. Таке стратегічне бачення
визначає особливості мети, змісту та форм
соціально-педагогічної підтримки, яка в на-
шому випадку розуміється як максимальне
розкриття життєвого, професійно-трудового
та творчого потенціалу кожної дитини з об-
меженими можливостями, створення умов
для її розвитку, лікування, навчання, вихован-
ня, реабілітації та соціальної адаптації.

Під змістом соціально-педагогічної

  Тесленко В. В.

Çàãàëüíîïåäàãîãi÷íi ïiäõîäè
äî âèçíà÷åííÿ êðèòåðiàëüíî¿ áàçè

ïåäàãîãi÷íî¿ ïiäòðèìêè äiòåé
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿì

Çàãàëüíîïåäàãîãi÷íi ïiäõîäè
äî âèçíà÷åííÿ êðèòåðiàëüíî¿ áàçè

ïåäàãîãi÷íî¿ ïiäòðèìêè äiòåé
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿì

підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми ми розуміли систему нормативно-право-
вих документів та матеріалів, організаційно-
практичних дій усіх суб’єктів соціально-педа-
гогічної підтримки, які необхідно вжити
відносно дітей з обмеженими можливостями
в процесі їх розвитку, реабілітації, соціальної
адаптації адекватно типу, виду і рівнів обме-
женості розвитку дітей цієї категорії. Ми вва-
жаємо, що зміст соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми, з одного боку, є важливою умовою їх са-
морозвитку й самореалізації, оскільки він
відображає поточні та перспективні потреби
особистості, регіону, України; з іншого – ви-
ступає інструментом реалізації особистісних
потреб дитини з обмеженими можливостя-
ми та її розвитку, лікування, навчання, вихо-
вання, реабілітації та соціальної адаптації. Дос-
ліджуючи процес педагогічної підтримки дітей
з обмеженими можливостями, ми дійшли
висновку, що адекватно він може бути оціне-
ний на підставі системи критеріїв, які б доз-
воляли оцінювати ефективність педагогічної
підтримки. Загальним методологічним орієн-
тиром нам послужила філософська ідея про те,
що перехід системи до більш високого струк-
турного рівня збігається з реалізацією доко-
рінної якості розвитку – накопичення нового
[2, 22].

У нашому випадку це виражається в но-
вих якостях особистості дитини з обмежени-
ми можливостями в процесі її педагогічної
підтримки. Безсумнівно, що ця складна тео-
ретична проблема може бути розв’язана
тільки з орієнтацією на адекватну систему
критеріїв. Прояв усієї сукупності критеріїв у
відношенні фіксованих особистісних змін і
поведінкових актів дитини дасть підставу
ідентифікувати процес педагогічної підтрим-
ки як успішний чи неуспішний.
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Такими критеріями нами визначено обсяг,
глибину й складність реалізації процесу
підтримки.

Паралельно  з розробкою  критеріїв
підтримки перед нами стояло завдання роз-
робити систему їх фіксації, яка б дозволяла
адекватно оцінювати різну ефективність їх
проявів.

У цьому випадку ми як базовоу конструк-
цію обрали рівневу систему, виходячи з того,
що поняття «рівень» відображає якісні зімни
в процесі розвитку досліджуваної якості й
дозволяє ці зміни диференціювати залежно
від якісних проявів. Спираючись на дані, от-
римані в ході експерименту, ми виділяємо чо-
тири рівні їх реалізації: базовий, модифікова-
ний, частково-системний, системно-творчий.

При цьому ми спирались на такі положен-
ня: по-перше, традиційно в педагогіці під
рівнем розуміють співвідношення «високих»
і «низьких» ступенів розвитку досліджуваних
об’єктів, процесів чи якостей, що цілком відпо-
відає логіці нашого дослідження; по-друге,
поняття «рівень» відображає якісну диск-
ретність процесу педагогічної підтримки, але
водночас є показником її цілісності й систем-
ності. Саме цілісна динамічність у розвитку
процесу зумовлює існування системи рівнів
педагогічної підтримки, у яких виражається
варіативність її проявів; по-третє, у системі
критеріїв кожний рівень підтримки взаємодіє
і з попереднім, і з наступним, будучи або його
умовою, або передумовою, або результатом.

Базовий рівень змісту соціально-педаго-
гічної підтримки характерний тим, що допомога
та увага, які приділялися дітям з обмеженими
можливостями, чітко обмежені вимогами дер-
жавних нормативно-правових документів та
застосовувалися в стандартних умовах.

Для модифікованого рівня змісту соціаль-
но-педагогічної підтримки притаманне нама-
гання за наявністю можливості збільшити
обсяг, глибину та складність допомоги та ува-
ги, що надається дітям. Але зміни носять си-
туативний та фрагментарний характер.

Частково-системний рівень змісту соціаль-
но-педагогічної підтримки відрізняється від
попереднього тим, що зміни щодо обсягу, гли-
бини та складності допомоги й уваги мають
системний характер, але реалізуються тільки
за наявністю сприятливих умов.

Для системно-творчого рівня змісту со-

ціально-педагогічної підтримки характерний
найбільш повний системно-інтегрований
зміст допомоги та уваги хворим дітям, що за-
безпечується за будь-яких умов за ініціативою
суб’єктів соціально-педагогічної підтримки.

Особливого розгляду потребує проблема
конструювання та реалізації форм соціально-
педагогічної підтримки дітей з обмеженими
можливостями. Її ми розглядаємо як ціле-
спрямовану, чітко організовану, змістовно на-
сичену та організаційно-методично забезпе-
чену систему взаємодії та спілкування, з од-
ного боку, суб’єктів соціально-педагогічної
підтримки, з  іншого – хворої  дитини як
рівноправних суб’єктів соціально-педагогіч-
ного процесу. Згідно з логікою та завданнями
дослідження ми виділяємо три групи форм:

• традиційно-планові: соціальний аспект
підтримки: пільги, доплати, субсидії, норма-
тиви виділення місць та матеріально-фінан-
сових витрат, що передбачаються державою;
педагогічний аспект підтримки: традиційні
загальнопедагогічні форми та традиційні фор-
ми спеціальної підтримки;

• позапланові: соціальний аспект
підтримки: акції на користь хворих дітей до
певних дат або подій, не заперечення благо-
дійної та спонсорської діяльності юридичних
або фізичних осіб; педагогічний аспект
підтримки: форми за ініціативою соціальних
або педагогічних працівників у позаурочний і
позашкільний час;

• спеціальні: соціальний аспект підтрим-
ки: створення суб’єктами соціально-педаго-
гічної підтримки цільових програм або про-
ведення цільових акцій, які суттєво активізу-
ють допомогу та увагу до хворих дітей з боку
держави, суспільства, громадськості; педаго-
гічний аспект підтримки: розробка та реаліза-
ція особистісно орієнтованих програм та си-
стемних дій із залученням сучасних педагогіч-
них технологій і методик.

Крім того, ми вважаємо за необхідне ди-
ференціювати суб’єкти соціально-педагогіч-
ної підтримки, оскільки вона здійснюється як
органами влади, їх структурами, так і відпо-
відними фахівцями й спеціалістами. Ми ви-
окремлюємо чотири групи суб’єктів соціаль-
но-педагогічної підтримки дітей з обмежени-
ми можливостями:
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I — соціальна група (базова) – структури
органів регіональної й місцевої влади;

II — соціальна група (похідна) – їх закла-
ди та їх спеціалісти;

III — педагогічна група (базова) – навчаль-
но виховні заклади;

IV — педагогічна група (похідна) – їх
підрозділи та фахівці.

Наступною проблемою, від якою залежить
якість педагогічної підтримки, є проблема, що
лежить у технологічній площині, а саме – про-
блема відбору та використання різних підходів
до її реалізації. Процедура відбору передбачає
вирішення проблеми адекватності підходу
поставленим цілям, а використання відпо-
відність та технологічну сумісність підходу
реальним технологічним можливостям, які
реалізуються у формах соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми. Дослідно-експериментальне досліджен-
ня призвело нас до висновку, що підтримка
має здійснюватися на підставі трьох взаємо-
доповнюючих підходів:

• інтеграція та оптимальне співвідношен-
ня впливу соціального та педагогічного ас-
пектів соціально-педагогічної підтримки роз-
витку, реабілітації та соціальної адаптації дітей
з вадами психофізичного розвитку;

• інтеграція та оптимальне співвідношен-
ня зовнішнього (соціально-педагогічної
підтримки) та внутрішнього (активність осо-
бистості) факторів розвитку та реабілітації ди-
тини з обмеженими можливостями;

• рівнева стратегія соціально-педагогічної
підтримки залежно від наявного рівня обме-
женості можливостей розвитку дитини з пси-
хофізичними вадами (мінімальний, нижче се-
реднього, середній, вище середнього, макси-
мальний) та чотири організаційно-управлінсь-
ких рівні (шкільного, районного (міського),
обласного). Окремо ми виділяємо також ро-
дину та спеціальний медичний заклад.

Така логіка формування змісту та форм
соціально-педагогічної підтримки дітей з об-
меженими можливостями на підставі цих
трьох підходів дозволяє створити умови, за
яких пріоритет у вирішенні власних проблем
розвитку й реабілітації в адекватних дозах на-
давався б самій дитині з вадами психофізич-
ного розвитку. Ми вважаємо, що в соціаль-
но-педагогічній підтримці потрібен такий
зміст, який забезпечував би не тільки активну

діяльність суб’єктів соціально-педагогічної
підтримки, але й саморозвиток і самореаліза-
цію дитини з обмеженими можливостями.

Стосовно дітей з мінімальним рівнем
обмеження можливостей розвитку ми обра-
ли співвідношення зовнішнього та внутріш-
нього факторів їх розвитку та реабілітації —
50 на 50%, оскільки розглядали дітей цієї ка-
тегорії як звичайних школярів, які не потребу-
ють будь-яких особливих умов навчання й ви-
ховання. При цьому реалізація зовнішнього
фактора – тобто саме соціально-педагогічної
підтримки – здійснювалася таким чином: тра-
диційно-планові форми — 80%, позапланові
— 15% і спеціальні — 15%. Усі вищезазначені
форми функціонували на чотирьох рівнях, з
яких головним був шкільний (звичайна за-
гальноосвітня школа) — 70%, родина — 10%,
районний (міський) — 15%, обласний — 5%.
Шкільний рівень визначався основним тому,
що саме тут дитина проходила навчання, ре-
абілітацію та соціальну адаптацію. Обласний
рівень був задіяний мінімально — 5%, оскіль-
ки всі основні проблеми вирішувалися на
місцях. Зміст соціально-педагогічної підтрим-
ки дітей цієї групи визначався як базовий за
всіма трьома критеріями — обсягу, глибини,
складності. Основним аспектом змісту
підтримки був більше педагогічний, ніж со-
ціальний, тому основним організаційно-уп-
равлінським рівнем реалізації є саме шкільний
(звичайна загальноосвітня школа).

У роботі з дітьми з максимальним обме-
женням можливостей розвитку також була
розроблена адекватна стратегія. Діти цієї гру-
пи мали такі значні вади психофізичного роз-
витку, що не могли навчатися, лікуватися, ре-
абілітуватися в умовах ані звичайної загаль-
ноосвітньої школи, ані в спеціальному на-
вчально-виховному закладі. За рішенням ме-
дико-психолого-педагогічної комісії місцем їх
перебування визначалася або родина, або
спеціальний  медичний заклад. Тому
співвідношення внутрішнього та зовнішньо-
го факторів було таким: 10 на 90%. Відносно
дітей цієї категорії пріоритет надавався спе-
ціальним формам (80%), проти 15% позапла-
нових та 5% традиційно-планових. Але зміст
соціально-педагогічної підтримки за всіма
трьома критеріями визначався як базовий і
модифікований. Оскільки реабілітація та утри-
мання дітей цієї групи потребує значних ма-
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теріально-фінансових затрат, то зростала роль
таких організаційно-управлінських рівнів, як
міського (районного) та обласного.

Найбільш виразна специфіка логіки фор-
мування змісту та форм соціально-педагогіч-
ної підтримки простежувалася відносно дітей
із середнім рівнем обмеження можливостей
розвитку. У роботі з цими дітьми співвідно-
шення внутрішнього й зовнішнього факторів
складало 30 на 70%. Роль внутрішнього фак-
тора відносно дітей з рівнем обмеження нижче
середнього зростала й становила 40%, а
відносно дітей з рівнем вище середнього,
навпаки, зменшувалась до 20%. Таке розме-
жування пояснюється очевидним зменшен-
ням внутрішніх можливостей дітей щодо са-
морозвитку й самореалізації. Форми соціаль-
но-педагогічної підтримки дітей цих трьох
груп визначались за принципом зменшення
традиційних (40% у дітей з рівнем обмежен-
ня нижче середнього, 30% — з середнім
рівнем, 20% — з рівнем вище середнього) та
зростання групи спеціальних форм (відповід-
но — 30, 40, 50%) при рівній кількості форм
групи позапланові. Такий підхід свідчить, що
ми обрали орієнтиром оновлення форм со-
ціально-педагогічної підтримки за рахунок за-
лучення таких, які пройшли апробацію та
одержали підтримку й схвалення світової на-
укової спільноти.

За рівнем використання вищеозначені
форми розподілялися таким чином: шкільний
рівень був пріоритетним (відповідно 60% у
тих, чий рівень обмеження був нижче серед-
нього, 50% — середній, 30% — вище серед-
нього).   Відносно дітей усіх трьох груп із се-
реднім рівнем характерним було зростання
ролі районного (міського) та обласного рівнів.
Мета такого зростання ролі районного
(міського) й обласного рівнів була в тому, щоб
цілеспрямовано використати великий потен-
ціал промислового регіону та окремих його
міст та районів. Такий підхід дозволяв ство-
рити в спеціальних навчально-виховних зак-
ладах сприятливіші умови для засвоєння та
застосування сучасних технологій лікування,
навчання, виховання, реабілітації та соціаль-
ної адаптації дітей з обмеженими можливос-
тями. Тому за змістом соціально-педагогічна
підтримка змінювалась за всіма критеріями
(обсяг, глибина, складність) таким чином:

відносно дітей з рівнем обмеження нижче
середнього — базовий, модифікований; дітей
з середнім рівнем — модифікований, частко-
во-системний; дітей з рівнем вище середньо-
го — частково-системний, системно-твор-
чий.

На підставі всього вищезазначеного ми
можемо зробити такі висновки:

1. Стратегія формування змісту та форм
соціально-педагогічної підтримки дітей з об-
меженими можливостями повинна ґрунтува-
тися на ідеї особистісно орієнтованої спрямо-
ваності, а її сутність полягає в активізації роз-
витку, самореалізації та самовдосконалення
дітей цієї категорії.

2. Вибір і використання змісту й форм со-
ціально-педагогічної підтримки дітей з обме-
женими можливостями повинно базуватися
на трьох взаємодоповнюючих підходах: інте-
грація й оптимізація співвідношення її соціаль-
них і педагогічних аспектів, внутрішніх та
зовнішніх факторів, а також рівневої стратегії
її використання з урахуванням наявного рівня
обмеження можливостей розвитку.

3. Соціально-педагогічній підтримці по-
трібен такий зміст, що забезпечував би не
тільки активну діяльність усіх суб’єктів, але й
саморозвиток і самореалізацію дитини з об-
меженими можливостями.

4. Механізм реалізації регіональної програ-
ми соціально-педагогічної підтримки дітей з
обмеженими можливостями в промислово-
му регіоні складається з такої сукупності дій:
здійснення соціально-педагогічної діагности-
ки молодіжного середовища взагалі та дітей з
вадами розвитку зокрема, виявлення мети та
пріоритетних напрямків діяльності регіональ-
ного рівня; розробка стратегічних і тактичних
заходів щодо практичної реалізації регіональ-
ної програми дій.
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В УКРАЇНІ завершено пер-
ший, найскладніший етап

політичних та економічних транс-
формацій, створено демократичні
засади в управлінні соціальними
системами, у тому числі освітніми
закладами, розпочато комплексну
інтеграцію до глобальних систем
міжнародної взаємодії.

Теорія і практика управління ос-
вітою постійно розвивається в на-
прямі: від школознавства – науки
про управління навчально-вихов-
ним процесом до менеджменту ос-
віти – науки про ефективне управ-
ління закладами й установами ос-
віти в ринкових умовах.

Аналіз вітчизняної й зарубіжної
літератури показав, що проблема
управління навчальними закладами
розробляється останнім часом до-
сить активно. Про це свідчать нау-
кові дослідження В.Г.Афанасьєва,
В.І.Бондаря, Є.С.Березняка,
Г.В.Єльникової, Г.А.Дмитренко,
Ю.К.Конаржевського, М.М.Поташ-
ника, В.С.Пікельної, Т.І.Шамової та
ін. Однак ці дослідження стосують-
ся загальноосвітніх навчальних зак-
ладів. Проблема управління розвит-
ком педагогічного коледжу зали-
шається поза увагою цих дослі-
джень.

Педагогічний коледж є відкри-

ÎÑÍÎÂÍ²
тою соціальною системою, який сут-
тєво відрізняється від шкіл, ліцеїв,
гімназій. Тому для того, щоб побуду-
вати ефективну систему управління
розвитком педагогічного коледжу,
потрібна спеціальна методологічна
база.

Дослідження процесу змін і роз-
витку в педагогічній реальності дає
нам можливість розглядати розвиток
педагогічного коледжу з точки зору
протиріч, які закладені в ньому як у
динамічній системі, що саморозви-
вається.

Існує чимало протиріч, що мають
місце в розвитку будь-якого освітньо-
го закладу. Ми робимо акцент на таке
протиріччя, яке, з нашої точки зору,
відображає сутність і цілісність педа-
гогічного коледжу як системи, що са-
морозвивається. Це протиріччя між
стабільністю й мінливістю, яке вис-
тупає джерелом самокерованого роз-
витку навчального закладу.

У зв’язку з тим, що педагогічний
коледж як система являє собою ком-
плекс взаємодій, то ми вважаємо, що
в різних умовах на різному рівні роз-
витку провідними, що визначають
специфічні риси цього розвитку, мо-
жуть виступати найбільш переважні
тенденції цього протиріччя.

Особливе значення при вивченні
тенденцій розвитку мають типові
протиріччя в межах самої системи –
навчального закладу, а також між нею
й зовнішнім середовищем, бо саме ці
протиріччя є рушійною силою роз-
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витку всієї системи або її окремих компо-
нентів.

Найбільш загальною тенденцією, що веде
до розвитку, є стійке протиріччя між суспіль-
ними вимогами до якості функціонування на-
вчального закладу, результатом його діяль-
ності, рівнем управлінської культури, які по-
винні відповідати світовим стандартам, пер-
спективам розвитку держави, і реальним ста-
ном справ, який завжди відстає від цих ви-
мог.  Це відмічають багато дослідників: Є.С.Бе-
резняк, В.І.Бондар, Є.М.Хриков, Н.С.Сунцов
та ін.

На думку Т.М.Давиденко, зовнішні уп-
равлінські впливи (суспільні вимоги) ура-
ховуються як відбиті, пройдені через вну-
трішню природу самої системи, її самоке-
рований розвиток. Вони лише забезпечу-
ють умови переходу системи в стан не-
стійкості й формування в цій невизначеності
вибору траєкторії свого розвитку, але цей
вибір обумовлений метою зовнішніх виявів.
Інакше кажучи, має місце діалектика управ-

ління (визначеності) і процесів самооргані-
зації (невизначеності).

З нашої позиції управління педагогічним
коледжем розглядається як взаємодія його
суб’єктів розвитку, де мають місце управлінсь-
кий вплив і самоуправління, які виступають у
якості діалектичних протиріч. Тобто головне
протиріччя ми формуємо як протиріччя між
зовнішніми управлінськими впливами на пе-
дагогічний коледж (його компоненти) та його
внутрішньою активністю, яка проявляється в
прагненні до самостійного вибору траєкторії
самокерованого розвитку та її реалізації.

Значущість основного протиріччя полягає
в тому, що воно робить актуальною пробле-
му конкретизації характеристик зовнішніх
впливів максимально адекватних фактично-
му стану (індивідуальному досвіду освітнього
закладу) і які забезпечують доцільну спрямо-
ваність її самокерованого розвитку.

Звідси можна зробити висновок, що виз-
начає нашу позицію щодо управління розвит-
ком педагогічного коледжу – чим більше
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зовнішній управлінський вплив відповідає
внутрішній природі освітнього закладу й за-
безпечує умови щодо реалізації його власної
активності, тим вище рівень його самокеро-
ваного розвитку, який характеризується внут-
рішньою координацією діяльності учасників
освітнього процесу, компонентів педагогічно-
го коледжу.

У сучасних умовах розвитку нашої держа-
ви визначити достатньо конкретно бажаний
стан педагогічного коледжу надзвичайно
складно, тим більше визначити траєкторію
його руху до мети, яка сама в цих умовах може
змінюватися. Тому вважаємо за доцільне го-
ворити не про стійкість заданої зовнішнім уп-
равлінням траєкторії руху педагогічного колед-
жу, а про стійкість доцільної спрямованості її
самокерованого розвитку. У цьому принци-
пова новизна й відмінність нашої позиції від
традиційної.

В основі традиційного підходу лежить вис-
новок, що стійкість розвитку педагогічного
коледжу забезпечується передачею від систе-
ми, що управляє, до системи, якою управля-
ють, певної інформації про деяку незбалансо-
ваність реального стану освітнього закладу із
заданою траєкторією та змінами, на основі от-
риманих даних відбувається певне коригуван-
ня й відповідне приведення реальної траєк-
торії в норму, тобто до первинно поставленої
мети розвитку.

Ми вважаємо, що розвиток педагогічного
коледжу як перехід від одного стійкого стану
в інший повинен будуватися на позитивному
зворотньому зв’язку. При цьому забезпечуєть-
ся стійкість доцільної спрямованості самоке-
рованого розвитку педагогічного коледжу че-
рез безпосереднє підкріплення позитивної
визначеності кінцевої мети (бажаного стану)
в процесі цього розвитку.

При такому підході траєкторія розвитку пе-
дагогічного коледжу жорстко не задана.
Зовнішні управлінські впливи виступають у

якості умов конкретного проявлення коледжу
та його власної активності в напрямку руху до
бажаного стану. Характер такого руху визна-
чається власне освітньою установою, а ак-
тивність учасників освітнього процесу при
цьому реалізується у двох напрямах: адаптації
до зовнішніх впливів і креативності, яка доз-
воляє їм на підставі власного індивідуального
досвіду, ресурсів внутрішнього й зовнішнього
середовища навчального закладу будувати
траєкторію його самокерованого  розвитку.

Тобто траєкторія розвитку визначається
самим педагогічним коледжем і розглядаєть-
ся як творчість за характером, а управлінські
впливи лише  забезпечують правильність  ви-
бору розвитку навчального закладу за змістом.

Головним завданням управління розвит-
ком педагогічного коледжу, на наш погляд, є
пошук адекватного внутрішній природі колед-
жу управлінського впливу, який є максималь-
но ефективним та може перевести систему в
найбільш ефективний стан.

Як висновок відмітимо, що управління
розвитком педагогічного коледжу як відкри-
тої освітньої системи є актуальним явищем у
педагогічній науці й потребує подальшої тео-
ретичної розробки, а використання отрима-
них результатів у практиці управління колед-
жем має забезпечити його перехід на якісно
новий рівень.
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СУЧАСНИЙ стан вищої шко-
ли характеризується наявні-

стю цілої низки протиріч. Серед них
значне місце займає протиріччя між
зростаючими вимогами до професій-
ної майстерності викладачів вищих на-
вчальних закладів і недостатнім рівнем
їхньої кваліфікації. Це обумовлено, на-
самперед, тим, що існує певний роз-
рив між дійсним станом педагогічно-
го співтовариства й потребами сус-
пільства в новому педагогічному
знанні. Інакше кажучи, сьогодні доко-
рінно міняються вимоги суспільства до
педагога. В ідеальному варіанті — це
яскрава, творча особистість, яка має
широкий кругозір, високий рівень ака-
демічних знань, здатна відтворювати
культуру й діяти в ній, що володіє су-
часними педагогічними технологіями
й ефективними способами психолого-
педагогічної діагностики, що дозволя-
ють будувати позитивні відносини з
суб’єктами освітньої діяльності.

Людина, що вибирає професійну
педагогічну діяльність і починає її
здійснення на початковому етапі тру-
дового становлення, рідко володіє
всіма перерахованими характеристи-
ками. Тому актуалізується проблема
створення необхідних умов для по-
стійного особистісного і професійного
вдосконалювання педагога. У цьому
випадку мова йде про систему непе-
рервної освіти, до якої необхідно вклю-
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чити кожного викладача вищої школи.
В іншому випадку він ризикує зали-
шитися незатребуваним, неконкуре-
нтноздатним і швидко перестає кори-
стуватися повагою студентів, для яких
він не єдине джерело одержання
інформації.

Постійна освітня й самоосвітня
діяльність — неодмінна умова не про-
сто засвоєння нових знань, а головна
умова забезпечення підйому інтелек-
ту людини на більш високий рівень, а
для особистості в цілому – вихід на
нові рівні розвитку. Але, як показує
теорія і практика, включення в систе-
му неперервної освіти дорослих лю-
дей може здійснюватися при наяв-
ності в них стійкої мотивації до освіт-
ньої й самоосвітньої діяльності.

Мета нашої статті – показати, що
мотивація є провідним чинником ре-
гуляції активності особистості, її пове-
дінки й освітньої діяльності викладачів
вищої школи. Виступаючи своєрідним
стрижнем психології особистості, мо-
тивація створює і спрямованість, і ха-
рактер, і здібності особистості, робля-
чи на них вирішальний вплив.

Саме визначення поняття “мотив”
являє собою окрему наукову пробле-
му. Одні вчені під мотивом розуміють
психічне явище, що стає викликом до
дії (К.К.Платонов), інші – визнану при-
чину, що лежить в основі вибору дій і
вчинків особистості. Вважають також,
що мотив – це те, що відбивалося в
голові людини, що спонукає до дії,
спрямовує на задоволення окремої
потреби. При цьому підкреслюють,
що в якості мотиву виступає не сама
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потреба, а  її предмет (О.М.Леонтьєв). У теорії
мотивації, яку розробляють у вітчизняній пси-
хології, прийнято вважати, що, говорячи про
мотиви, слід мати на увазі саме конкретну
потребу.

Зважаючи на сучасні психологічні уявлен-
ня з приводу категорії мотивації (В.К.Вілюнас,
В.І.Ковальов, Є.С.Кузьмін, Б.Ф.Ломов,
К.К.Платонов та ін.), ми будемо розуміти під
мотиваційним середовищем особистості су-
купність стійких мотивів, які мають визначе-
ну ієрархію й висловлюють спрямованість
особистості.

Серед різноманітних класифікацій і моти-
ваційних тенденцій найбільше поширення
отримали: класифікація інстинктоподібних
мотиваційних диспозицій або схильностей, за
Мак-Даугалом; психогенних потреб, за Мюр-
реєм, та ієрархія груп мотивів і потреб, за Мас-
лоу (Хеккаузен Х. – 1986).

Мак-Даугал виділив 12 мотиваційних дис-
позицій: добування їжі, відраза, сексуальність,
страх, цікавість, заступництво й опіка, спілку-
вання, самоствердження, підкорення, гнів,
прохання про допомогу, будівництво, прид-
бання, сміх (висміювання когось), комфорт,
відпочинок і сон, бродяжництво (переміщен-
ня в пошуках нових вражень), тілесні потре-
би (кашель, чхання, дихання, випорожнення
та ін.). Список Мюррея ще більш розширений:
агресія, афіліація ( входження до суспільства),
домінування, досягнення, захист, гра, уник-
нення шкоди й невдач, незалежність, неприй-
няття, усвідомлення, привертання уваги до
себе, пошук допомоги, пошук розуміння, зас-
тупництво, сексуальні стосунки, принижен-
ня, придбання, пізнання, творення, навчан-
ня тощо.

У рамках своєї теорії А Маслоу виділив
п’ять базових потреб у вигляді особливої піра-
міди, основу якої складають фізіологічні (або
інакше органічні) потреби: голод, снага, ста-
тевий потяг, певний температурний режим,
світло та ін. Над органічними потребами над-
будовується нова підсистема, яка вбирає в себе
потреби в небезпеці, прагнення відчувати
себе захищеним, позбутися страху. Далі йдуть,
у порядку підвищення щаблів ієрархії, такі
види потреб:

— потреби в належності (певному людсь-
кому товариству, соціальній групі) і любові:

прагнення належати спільності, знаходитись
серед людей, бути визнаним і прийнятим
ними;

— потреби в повазі, визнанні: прагнення
до компетентності досягнення успіхів, схва-
лення авторитету;

— потреба в самоактуалізації: прагнення
до реалізації своїх здібностей, утілення твор-
чого потенціалу, до розвитку власної особис-
тості. Крім того, виділяються ще дві потреби
– пізнавальні й естетичні, статус яких опи-
сується не дуже виразно.

Така теоретична модель потреб. Однак у
реальності все буває значно складніше. У про-
цесі індивідуального розвитку в кожної лю-
дини формується її власна унікальна система
актуальних саме для неї потреб. При цьому
між життєвими обставинами й ступенем ак-
туальності тієї чи іншої потреби немає пря-
мої, однозначної залежності. Загальна харак-
теристика індивідуальних потребнісно-моти-
ваційних систем не відображає специфіки
педагогічної діяльності. А наше завдання –
розібратися саме в тих особливостях прояву
структурних складових діяльності, які прита-
манні педагогічній професії. Найбільш суттє-
вою ознакою педагогічної діяльності є, як відо-
мо, її спрямованість на іншу людину. Тому в
проекції на педагогічну діяльність головним
критерієм реалізації мотивації як структурно-
го елемента буде представлення в ній інте-
ресів іншої людини. Адже студенти, як і вик-
ладач, мають також систему індивідуальних
потреб і відповідних мотивів.

За визнанням багатьох психологів, моти-
ви і мотивація є стрижнем психології особис-
тості, обумовлюють особливості її поводження
й діяльності. Будучи своєрідним стрижнем
психології особистості, мотивація створює і
спрямованість, і характер, і здатності особис-
тості, роблячи на них вирішальний вплив.

 Мотиви виникають, розвиваються й фор-
муються на основі потреб. Разом з тим вони
відносно самостійні, тому що потреба не виз-
начає сукупність мотивів, їхню силу й
стійкість. Зокрема, викладачі, що мають по-
требу в підвищенні своєї професійної компе-
тентності, вибирають для цього різні шляхи:
ФПК, аспірантура, методичні семінари,
творчі відпустки, стажування і т.п. Освітня й
самоосвітня діяльність може також відрізня-
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тися і за часом: одні постійно включаються в
систему підвищення своєї особистісної і про-
фесійної майстерності, інші — у силу необхід-
ності. Мотиви поведінки й діяльності люди-
ни специфічні й мінливі. Їхній розвиток, ста-
новлення відбувається як під впливом сти-
хійних факторів зовнішнього середовища, так
і під впливом спеціально організованих уста-
новок, виховних впливів. Як було сказано
вище, мотиви зв’язані зі спрямованістю осо-
бистості, тобто з сукупністю найважливіших
цілей, що ставить перед собою людина. Але
також відомо, що саме виникнення цілей обу-
мовлене виконуваною діяльністю, її суспіль-
ною значущістю, ступінь задоволеності люди-
ною цією діяльністю, її статусом, перспекти-
вами росту в певній діяльності, професійним
оточенням тощо. Величезне значення при
цьому мають установки керівників освітньої
установи щодо цієї проблеми. Саме від їхньої
позиції залежить організація системи підви-
щення кваліфікації. Сюди входить і підтримка
тих педагогів, що орієнтовані на постійне са-
мовдосконалення. Функція мотивування є од-
нією зі значущих у системі функцій керівників
будь-якої організації. Грамотний керівник по-
стійно тримає у сфері своєї уваги фактори-мо-
тиватори, серед яких істотне значення має
створення умов для особистісного й профе-
сійного росту (можливість підвищення рівня
кваліфікації). Для того, щоб людина була
підключена до вирішення визначеного завдан-
ня, необхідно знайти ту мотивацію, що спо-
нукала б її до дії. В умовах підвищення вимог
до якості освітнього процесу важливим зав-
данням будь-якого навчального закладу є
організація умов для постійного підвищення
професійної майстерності викладачів. У цьо-
му випадку важливо формувати мотивацію до
навчальної діяльності в дорослих людей. Ро-
бити це досить складно, тому що люди, які
самі звикли учити інших, висувають високі
вимоги як до організації системи підвищення
кваліфікації, так і до тих, хто веде навчання.
Відомо, що успішність навчальної діяльності
залежить від багатьох факторів психологічно-
го й педагогічного порядку. Особливо вели-
чезне значення має, як зазначалося вище,
вплив сили навчальної мотивації на
успішність навчальної діяльності. І, як відзна-
чалося, мотивація дорослих, включених у на-

вчальну діяльність, має свою специфіку. Дос-
лідження показують, що процес навчання для
дорослих виступає як допоміжна діяльність
стосовно його основної, трудової діяльності.
Тому одне з головних завдань тих, хто береть-
ся навчати дорослих,  – розкрити зміст на-
вчальної діяльності, тобто показати перспек-
тиви, що відкриваються перед професіоналом
після навчання. При цьому важливо спира-
тися на життєвий і професійний досвід до-
рослих учнів, одночасно розширюючи його
кордони, що дозволить дорослому більш ефек-
тивно регулювати процес свого навчання.
Обов’язковим також є формування установок
й інтересу до тих питань, що будуть вирішу-
ватися в процесі навчання

Однак необхідно мати на увазі, що це не
тільки внутрішня необхідність у визначеній дії,
не тільки психологічна мобілізованість і го-
товність особистості до його здійснення, але
і багато чого з того, що стосується самого про-
цесу реалізації цих дій, до способів досягнен-
ня бажаного результату. Крім цього, пробле-
ма мотивації включає у сферу свого пояснен-
ня не тільки питання про те, чому і як відбу-
ваються ті чи інші людські вчинки, але і пи-
тання про те, чому часом не реалізується в
зовнішній дії вихідна психологічна готовність
особистості до здійснення чого-небудь. От
чому так важливо глибоко вивчати мотива-
цію людини при організації її діяльності, особ-
ливо якщо ця діяльність вимагає значних тим-
часових витрат, інтелектуальної напруги, тим
більше, якщо вона не є основною діяльністю
людини, та й результат цієї діяльності видний
не відразу.

При аналізі процесу навчання дорослих,
зокрема, при організації підвищення психоло-
гічної компетентності викладачів, необхідно
пам’ятати, що будь-яка діяльність людини
полімотивована. Тому дуже важливо на
кожнім етапі неперервної освіти (короткочасні
курси, аспірантура, ФПК і т.п.) проводити
психодіагностику, з метою виявлення про-
відних потреб і мотивів педагогів, включених
у процес навчання. Результати діагностичних
даних необхідно використовувати при орга-
нізації процесу навчання, тому що з’ясування
мотиваційного клімату навчальної групи,
індивідуальні потреби допоможуть скорегува-
ти навчальні програми, урахувати, по можли-



70

вості, потреби всіх учасників навчання.
Дійсно, освіта для дорослих може бути ефек-
тивною тільки тоді, коли вона спирається на
один принцип — освіта за потребою.

Знання потреб і провідних мотивів діяль-
ності мають важливе значення, але не менш
важливим є урахування можливостей люди-
ни, яка включена в цю діяльність

Величезне значення при активізації пізна-
вальної діяльності також має використання
визначеного алгоритму: мотивація, історія
походження й розвитку нового об’єкта, якіс-
на характеристика об’єкта, його взаємозв’я-
зок з іншими предметами та явищами, про-
гноз розвитку нового об’єкта, результати ви-
вчення об’єкта та їхнє використання, особис-
та думка викладача про цей об’єкт. Прикла-
дом може служити залучення викладачів до
підвищення їхньої психолого-педагогічної
компетентності в рамках ФПК, тобто якщо
прикласти вищезазначений алгоритм до ви-
вчення педагогами психології, то ефективність
засвоєння психологічних знань, бажання їх
використовувати як у професійній, так і осо-
бистісній сфері зросте. Це пояснюється тим,
що якщо людина чітко уявляє необхідність ос-
воєння нового об’єкта, сфери його застосу-
вання, результативність його використання і
якщо в процесі засвоєння нового людина зай-
має активну позицію (не просто є об’єктом
впливу з боку інших), то таке навчання, особ-
ливо дорослих, буде досить ефективним.

У роботах зарубіжних і вітчизняних
дослідників представлений досить багатий
досвід організації навчання дорослих.  При
побудові цього процесу вони спираються на
деякі закономірності, які необхідно враховува-
ти в навчанні дорослої аудиторії:

1. Розходження в навчанні дорослого й
дитини:

а) дитина чекає від навколишніх рішення
про важливість того чи іншого матеріалу, а до-
рослий сам вирішує, що найбільш важливо
для навчання;

б)дитина частіше все сприймає як належ-
не, а дорослий визнає ту інформацію, що ба-
зується на його досвіді й основних цінностях;

в)дитина очікує, що навчальний матеріал
буде корисний у далекому майбутньому, а до-
рослий чекає від нього негайного ефекту;

г) діти орієнтовані на авторитет виклада-
ча, а дорослі – на співробітництво і т.п.

2. Розуміння психології дорослого:
а) дорослі можуть мати упередження;
б)вони спираються на свій життєвий і

професійний досвід;
в)для них важливий зворотній зв’язок;
г) вони чекають можливостей негайного

використання отриманих знань;
ґ) дорослі часто відчувають почуття три-

воги в процесі навчання;
д) вони навчаються на досвіді, практиці

тощо.
 3. Мотивація дорослих у навчанні:
а) навчання допомагає справитися з про-

фесійними  й особистісними  проблемами;
б)навчання означає деякі зміни в житті;
в)навчання прямо зв’язане з кар’єрним

ростом;
г) навчання не замкнуте на самому собі

тощо.
Остання група закономірностей повинна

бути взята за основу, тому що якщо в людини
відсутня стійка мотивація стосовно освітньої
діяльності, немає установок на особистісне й
професійне вдосконалювання, то досить
складно одержати бажаний ефект від органі-
зації будь-яких форм навчання. І навпаки, якщо
освіта є внутрішньою потребою людини, якщо
вона мотивована на постійне вдосконалюван-
ня, то, навіть при відсутності спеціально
організованої системи навчання, вона знай-
де власні шляхи для самоосвітньої діяльності.

Таким чином, у структурі педагогічної
діяльності мотивації належить особливе місце:
“сильні” та “слабкі” фахівці різняться не стільки
за рівнем інтелекту, скільки за рівнем і струк-
турою мотивації. Ставлення до професії, мо-
тиви її вибору й підвищення кваліфікації вик-
ладача вищої школи є надзвичайно важливи-
ми (а при деяких обставинах і вирішальни-
ми) факторами , що зумовлюють успішність
професійної освіти.

До основних перспектив подальших дос-
ліджень ми відносимо вивчення спрямова-
ності особистості педагога вищої школи (осо-
бистісної, ділової, колективної) для вияву пе-
реважаючих мотивів у його діяльності.
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ІСНУВАННЯ «де-факто» і «де-юре» по-
тужного соціального інституту приват-

ної вищої освіти як породження нової со-
ціальної взаємодії в Україні обумовлює потребу
в осмисленні сутності приватної освіти, її
особливостей, визначення ролі та місця при-
ватних ВНЗ у трансформаційному суспільстві
та перспектив їх розвитку. Спроба докладно-
го аналізу соціологічної, психолого-педагогіч-
ної, історичної літератури з проблем соціаль-
ної природи приватної вищої освіти здійсне-
на в роботі «Приватна вища освіта в неза-
лежній Україні» [2]. У вітчизняній науковій
літературі обґрунтовані окремі методологічні
засади, які дали можливість з’ясувати істо-
ричні витоки феномену приватної вищої ос-
віти (І.Добрянський, В.Постолатій, О.Рома-
новський, О.Сидоренко та ін.), періодизацію
розвитку приватних вищих навчальних зак-
ладів (В.Астахова, В.Огаренко, О.Сидоренко,
І.Тимошенко), нормативно-правову базу
діяльності приватних ВНЗ (В.Астахов, В. Жу-
равський, К.Корсак, Т.Фініков та ін.), основи
системи управління та організації приватної
вищої школи (В.Вихрова, В.Дікова-Фаворсь-
ка, С.Жарая, О.Сидоренко, О.Романовський
та ін.), засади інтеграції вищих навчальних зак-
ладів до європейського освітнього простору
(В.Андрущенко, М.Степко, В.Журавський,
В.Згуровський, В.Кремень).

Названі автори обґрунтували соціальну
обумовленість появи та ефективного функціо-
нування приватних ВНЗ:

— наявність попиту на спеціалістів, яких
готує або може формувати приватний заклад;
наявність коштів для функціонування на-
вчального закладу, включаючи матеріально-
технічне, організаційне й кадрове забезпечен-
ня навчальних процесів;

— забезпечення конкурентоспроможності

в підготовці спеціалістів з державними та по-
дібними навчальними закладами;

— забезпечення кращих умов побуту й на-
вчання порівнянно з конкурентами;

— забезпечення вищого рівня оплати
праці викладацького персоналу з метою за-
лучення в приватні ВНЗ кращих викладачів і
спеціалістів з підготовки кадрів;

— надання широкого асортименту послуг
культурно-виховного спрямування порівня-
нно з конкурентними навчальними структу-
рами;

— забезпечення престижності навчально-
го закладу шляхом участі студентів у різних на-
ціональних і міжнародних конкурсах за спе-
ціальністю, завоювання почесних місць тощо
[4].

Чим є вища освіта сьогодні, в умовах роз-
гортання глобалізаційних процесів, —  това-
ром чи суспільним благом?

Рівень актуальності постановки проблеми
саме в такому аспекті прямо корелює з міжна-
родними тенденціями «маркетизації» вищої
освіти. Проявами цієї «маркетизації» на дум-
ку багатьох авторитетних дослідників (Коен,
Гартлі, Меллон, Коттлер), є особлива увага
університетів до конкретних прикладних еко-
номічних, екологічних, соціальних тощо дос-
ліджень та загострення конкуренції між уні-
верситетами за залучення студентів, фінансів.

Клаус Хюфнер, намагаючись знайти
відповідь на питання про природу освіти (ос-
віта — суспільне благо чи товар?), пропонує
розглядати цю проблему в економічній, пра-
вовій і – у першу чергу — нормативно-по-
літичній площинах. Він  виокремлює дві тен-
денції дерегулювання системи освіти:

— зниження ролі держави та
— посилення ролі ринку.
Наявність цих тенденцій у вищій освіті

дозволяє вважати освіту товаром.
В основі першої тенденції лежить ма-

совість вищої освіти, що й обумовлює зусил-
ля урядів «з останніх сил» фінансувати не-
впинно зростаючий контингент студентства,
а університети – нарощувати свою фінансову

Добрянський І. А.,
Федоров О. В.



72

незалежність. Друга тенденція пов’язана з
вибором між вигодами, які суспільство отри-
мує від освіти як суспільного блага, з одного
боку, та прибутками від торгівлі освітніми по-
слугами — з іншого. Якщо розвиток буде про-
довжуватися в тому ж напрямі, вища освіта
значною мірою буде мати ринковий характер.

З правової точки зору вища освіта має бути
суспільним благом, оскільки рівноправний
доступ до цього рівня освіти, — виключно
залежно від здібностей особистості — задек-
ларований у різних міжнародних документах
з прав людини. Однак нині європейська вища
освіта знаходиться в процесі так би мовити
«вільно координованої інтеграціїW поза ме-
жами офіційної юрисдикції ЄС. За цієїї ситу-
ації вища освіта розглядається і як товар, і як
суспільне благо. Так, К.Хюфнер визначає
вищу освіту як благо «змішаного характеру»,
що має виразні ринкові риси [10, 208].

Уряди, академічні кола не можуть досягти
домовленості – одні наполягають на розгляді
освіти як суспільного блага, інші – вважають
його товаром, а треті – хочуть скористатися з
обох точок зору.

Дискусії з цього питання торкнулися й
вітчизняних академічних кіл. Ситуація анало-
гічна. Наведемо приклади найбільш аргумен-
тованих позицій авторів, які мають різні точ-
ки зору на сутність освіти. В.І.Астахова так
обґрунтовує тезу «освіта не є об’єктом купівлі-
продажу»:

— за ефективність освіти однаково відпо-
відальні як той, хто навчає, так і той, що на-
вчається, тобто якість освіти, її цінність ство-
рюються і тим, і іншим. Причому виробницт-
во і споживання тут нерозривно поєднані;

— результати освіти, особливо фундамен-
тальної, виявляються не відразу. Розрив між
навчанням і моментом отримання вигід від
нього є причиною постійної тенденції до не-
дооцінки праці викладача;

— освіта – соціокультурний інститут сус-
пільства, що відповідає за збереження й пе-
редачу культурних цінностей і технологій
діяльності від одного покоління до наступно-
го. При цьому система освіти дотримується
не стільки кон’юнктури ринку, скільки тен-
денцій розвитку культури суспільства;

— чинники, що визначають попит на вищу
освіту, мають переважно неціновий характер.
Вони зумовлені законом зростаючого праг-
нення людини до пізнання себе й навколиш-

нього світу, а також поступальним розвитком
сукупного інтелекту суспільства загалом, який
у сучасних умовах став головним стратегіч-
ним ресурсом життєдіяльності будь-якої краї-
ни. Тому, чим вищий рівень освіти людей і
суспільства загалом, тим більший попит на
освіту з боку і окремих громадян , і держави
[1, 17—18].

Протилежної точки зору дотримується
О.Л.Сидоренко. Відповідно до уявлень нео-
класичної школи «людина економічнаW ке-
рується у своїй діяльності суб’єктивною оцін-
кою корисності блага, а оскільки в основі цієї
оцінки лежить принцип раціональної пове-
дінки ринкового суб’єкта, потреба в освіті,
знаннях набуває форми природної соціальної
потреби. Цим пояснюється постійний попит
на цей специфічний товар. Тому логічна низ-
ка «потреба–суб’єктивна думка–попит–ціна–
пропозиція» може бути застосована до тако-
го блага, яким є послуги освіти, чи йдеться
про державну, чи про приватну освіту [7, 53].
Відтак робиться висновок, що приватна ос-
віта – це ринковий феномен, вивчення якого
може й повинно проводитися в межах дис-
циплінарної матриці макро- і мікроекономіч-
них теорій ринку. Застосовуючи в розкритті
об’єкта терміни й поняття традиційної рин-
кової теорії, автор характеризує освіту як то-
вар, який підпадає під закони попиту й про-
позиції. Попит на освіту в загальному випад-
ку є зворотною функцією ціни. Звертається
увага на нецінові чинники попиту:

— субститути (платна освіта в державних
закладах, робота, яка не потребує спеціальної
освіти);

— очікування й переваги споживачів про-
дукції тощо.

На підставі розглянутих позицій можна
твердити, що освіта має двоїсту природу, па-
радоксальним чином поєднуючи ознаки й сус-
пільного блага, і товару, а приватна вища ос-
віта демонструє це в наочно-реальній формі.

У структурі приватної вищої освіти «сус-
пільним благом» є:

— доступ до вищої освіти всіх суб’єктів
суспільства;

— якісні послуги;
— престижні спеціальності;
— працевлаштування на кращі робочі

місця;
— професіоналізм;
— навчання підприємницьких навичок.
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У той же час «товаром» приватна освіта
є, бо має такі ознаки:

— пропозицію (реклама);
— попит (запит – інтелектуальна і прак-

тична потреба);
— ціну (вільний вибір – ціновий ценз ос-

вітньої послуги);
— можливість купівлі освітньої послуги в

будь-який час;
— можливість „додаткових” послуг і їх

вибір;
— виробника та споживача.
Досвід життєдіяльності приватного секто-

ра вищої освіти в Україні й наукового дискур-
су з цієї проблематики дозволяє припустити,
що осмислення ринкового феномену приват-
ної вищої освіти лише в економічних катего-
ріях не можна вважати достатнім. Міркуван-
ня тут можуть бути такими.

У конкретно-історичних умовах сьогоден-
ня, коли в Україні складається ринок освітніх
послуг, сутність вітчизняної приватної вищої
освіти доцільно описувати в категоріях „ви-
робництво”, „виробник” і „споживач”.

У класичній економічній теорії виробниц-
тво розглядалося як щось відособлене від спо-
живання й обігу (обмін, торгівля, розподіл
тощо). З критикою таких поглядів виступав
К.Маркс: виробництво існує тоді, і лише тоді,
коли виробник створює продукт, а тим самим
– потребу в ньому, тобто  споживача. Перший
історичний акт, за К.Марксом, – виробництво
потреби. Виробник пропонує продукт. Інший
суб’єкт стає споживачем, коли звернеться до
виробника зі своєю потребою в певному про-
дукті, з попитом на нього. Це призводить їх
обох до встановлення особливих взаємин, які
забезпечують рух продукту. Створюється
«простір обігу»; саме в такому просторі вияв-
ляється, що виробник в процесі створення
продукту споживає сировину, робочу силу й
засоби свого виробництва, будучи тим самим
і споживачем. А споживач його продукції є
найсправжнісіньким виробником своєї потре-
би та себе як робочої сили. Звідси звернення
до виробника відбувається в особі спожива-
ча, а до споживача – в особі виробника, тоб-
то тут виникає певне ототожнення того й
іншого.

Категорія виробництва розглядається як
така суспільна форма, у якій здійснюється при-
власнення людьми предметів тощо. Вироб-
ництво є створенням продукту для його сус-

пільного споживання. Продукт виробляється
діяльністю людини, але перетворення діяль-
ності у виробничу передбачає результат, який
відповідає потребам не лише виробника, але
й інших людей, організованих  у суспільство.

Розуміння виробництва не зводиться
тільки до господарсько-економічних інтер-
претацій, бо підґрунтям тут є розвиток сус-
пільного індивіда. Суспільство не є тільки су-
купністю індивідів, що мають потребу лише
задоволення вітальних потреб, саме тому, що
вони не створені соціумом. Їх постійне відтво-
рення значно розширює і сам зміст категорії
«виробництво», яка  включає в себе й вироб-
ництво тих суспільних відносин, у яких може
жити й діяти індивід. Виробництво відтворює
не лише предметні умови існування людей та
їх соціальні відносини, але й спрямоване на
відтворення самої людини як суб’єкта, де
вона виступає не лише як творець і споживач
матеріальних продуктів (цей процес є лише
відтворенням її вітальності), але як така, що
потребує умов для свого духовного розвитку,
що є основним способом її існування. Сус-
пільство покликане, у тому числі через при-
ватну вищу школу, задовольняти потреби
людей в освіті, духовних цінностях тощо.

Розвинуте освітнє виробництво потребує
виробника певного духовного типу, з відпо-
відним рівнем знань, почуттям відповідаль-
ності, комунікативних можливостей,
толерантності тощо.

Соціальна система при всіх умовах не
змогла б ефективно функціонувати й розви-
ватись без індивідного начала. Традиційно
вважається, що останнє набуває детерміную-
чої сили в суспільному розвитку лише на
пізніших його етапах, але в дійсності все на-
багато складніше. Суспільство взагалі не може
існувати за відсутності індивідного як почат-
ку будь-якої зміни, соціального поступу.

Одним з проектів, який органічно поєднує
у своїх засадах особистісне й індивідне нача-
ла, є приватна вища школа.

Важливі аспекти сутності приватної вищої
освіти можна з’ясувати, на нашу думку, через
звернення до діяльності засновників приват-
них вищих навчальних закладів, — тих, хто
втілює істинні риси Homo creator. У спілку-
ванні з колегами, ректорами-засновниками
приватних ВНЗ упродовж ось уже майже
півтора десятиліття, у спостереженнях, інтер-
в’ю, анкетуванні завжди нас цікавили насам-
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перед питання: Як виникла ідея створення
приватного вищого навчального закладу, що
спонукало до цього? Чим є приватний ВНЗ
на думку його засновника – корпорацією, кон-
цептуально-авторською структурою (такою,
що діє за новаторськими авторськими освіт-
німи програмами), експериментальним май-
данчиком з відпрацювання інновацій в освіті?
У чому запорука ефективної діяльності при-
ватного ВНЗ: у команді чи в особистості
організатора? Чи може держава стати голов-
ним замовником освітніх послуг, що надаються
приватним вищим навчальним закладом? Чи
на думку засновника приватний вищий на-
вчальний заклад є особливим, «елітарним», і
з яких причин? Чи є конкуренція на ринку
освіти головним чинником якості освітніх
послуг? Чи повинна приватна вища освіта
регулюватись окремим законодавством? Яки-
ми бачить ректор приватного ВНЗ перспек-
тиви розвитку приватної вищої освіти? і, зреш-
тою, — що означає для засновника приват-
ного ВНЗ  «приватність»?

Освітній бізнес у приватному ВНЗ є само-
стійною, ініціативною діяльністю особи (гру-
пи) за власний рахунок, під свою відпові-
дальність, на свій страх і ризик. Ним займа-
ються не тільки з метою отримання стійкого і
тривалого прибутку, а головне полягає в тому,
що бізнес одночасно дозволив енергійним
діяльним людям – ректорам приватних ВНЗ
— реалізувати свій талант, знайти і проявити
себе, докласти свої вміння та здібності до
справи. Їхній бізнес спрямовується на розви-
ток власної справи, підвищення іміджу, ста-
тусу своєї „фірми” – приватного ВНЗ.

Приватний вищий навчальний заклад є
особливою підприємницькою структурою, де
ректор — творча особистість, для якої іманен-
тним є досягнення цілей: освіта для суспіль-
ного блага й освіта – якісний товар вищого
ґатунку. Для реалізації такої соціально-твор-
чої мети він здійснює підприємницьку
діяльність , де є «підприємцем–homo
economicus». Типи поведінки під час підприє-
мницької діяльності в соціальній онтології
пов’язуються з більшим загальним поняттям
– „підприємлива людина”. Сучасний ректор
приватного вищого навчального закладу є
підприємливою людиною вищої кваліфікації
– «інтелектуальним підприємцем». Він є тією
особистістю, яка має підприємницький та-
лант, підприємницькі риси характеру, само-

стійно і творчо займається всіма видами
діяльності, ставлячись до всього як справжній
дбайливий (приватний) господар. Для кож-
ного з них їх праця є апробацією всіх твор-
чих компонентів душі, де соціальне гармо-
нійно поєднується з особистісним. У соціаль-
но-економічному житті, в умовах ринкової
економіки, для ректора приватного вищого
навчального закладу характерним є прагнен-
ня до творчого самовираження, прагнення
робити  справу, починати інші власні справи,
які працюють на головне його дітище – ВНЗ.
Особистісні характеристики мають такі ком-
поненти: пошук можливостей та ініціа-
тивність, завзятість і наполегливість, го-
товність до ризику, орієнтація на ефективність
і якість, залучення до робочих контактів,
цілеспрямованість, прагнення бути поінфор-
мованим, систематичне планування і спос-
тереження, уміння та здатність переконувати
і встановлювати зв’язки, незалежність і впев-
неність у собі, творчий підхід до розв’язання
проблем.

В образі «інтелектуального підприємця»,
засновника українського приватного ВНЗ, при-
сутні твердість характеру, непохитність у до-
веденні до завершення кожної з розпочатих
справ, етична поведінка, дотримання ”купець-
кого” слова, благородство, благочинність.
Підприємницька етика є для них необхідною
складовою Справи. «Освітянські підприємці»
такого ґатунку виступають меценатами,
підтримують розвиток науки, культури, осві-
ти, спорту, медицини, допомагають хворим і
непрацездатним, безробітним і сиротам.

Особливості підприємництва, підприєм-
ницьких навичок, рис  характеру і типів по-
ведінки не можна ототожнювати з високим
рівнем тільки професійної кваліфікації:
„Підприємництво, на відміну від будь-якої
професійної діяльності, вимагає не просто
розв’язувати, а творчо розв’язувати пробле-
ми. Підприємець відрізняється від професіо-
нала так само, як, наприклад, композитор –
від музиканта або художник – від маляра. Ви-
сока освіченість, грамотність, професійність,
комунікабельність, презентабельність тощо –
усі ці якості лише тільки підтримують підпри-
ємницькі навички, але зовсім не рівноцінні
їм, не можуть їх замінити” [6, 15].

Узагальнюючи багаторічні спостережен-
ня, можемо твердити, що вітчизняна приват-
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на вища школа народжена ментальністю твор-
чих, ініціативних і підприємливих особисто-
стей, засновників ВНЗ, які ставали ректора-
ми й розбудовували авторські приватні вищі
школи. Така підприємлива людина, осо-
бистість визначається спрямованістю своєї
діяльності на освітнє підприємництво, вироб-
ництво освітнього товару.

Прагнення узагальнити риси «інтелекту-
ального підприємця», ректора сучасного
вітчизняного приватного вищого навчально-
го закладу, дати йому якомога об’єктивнішу
характеристику призводять нас до висновку
про відродження (без специфічного («ринко-
вого») досвіду, без достатньої підтримки сус-
пільства та держави) засновниками українсь-
ких приватних ВНЗ архетипово-національно-
го, етноментального – «автономії душі».

Саме поняття національної ментальності
дає можливість уявити той внутрішній духов-
ний чинник, який подвигав цих інтелектуаль-
них підприємців у часи мінливі, динамічні,
соціально та економічно «неврівноважені».

Сама соціальна природа національної
вищої школи, а приватної в першу чергу, по-
лягає в тому, що вона органічно ідентифікуєть-
ся не тільки з універсальною своєю сутністю,
а й з інтересами нації, питомими формами
вираження їх, усвідомлює свою роль у бутті
нації, народу, а тим самим – і кожної людини,
ментальності народу.

Менталітет народу відображає суспільну
психологію, етнічні стереотипи й архетипи,
історичну пам’ять, бажані настрої. У ньому
перехрещуються релігійні, епохальні, вікові,
політичні, культурні обумовленості, які форму-
ють модус взаємодії індивіда соціальної гру-
пи із зовнішнім середовищем, як природним,
так і соціо- та етнокультурним.

Ментальність — світовідчуття, світо-
сприйняття, що формується на глибокому пси-
хічному рівні індивідуальної або колективної
свідомості; сукупність  психологічних,
поведінкових установок у надрах певної куль-
тури під впливом традицій, соціальних інсти-
тутів, середовища проживання. Ментальність
є дуже стійким утворенням, що змінюється
дуже повільно й непомітно для своїх носіїв.

Культура етнічна — певна організація ду-
ховної, соціальної та матеріальної життєдіяль-
ності та світосприйняття. У її основу покла-
дені звичаї, традиції, норми та цінності —
інтуїтивні та раціональні; міфологічні та тех-

нологічні моделі виживання, притаманні саме
цьому етносу. До певного часу, коли етнос був
цілком чи переважно замкненим, культура
етнічна мала форму унікальну й повністю при-
таманну лише йому. Війни та переселення
призвели до запозичення, насаджування, ди-
фузії сусідніх культур. Виникнення та поши-
рення метарелігій призвели до сприйняття
етносами універсальних моделей світосприй-
мання та життєдіяльності низки етносів. Ме-
гатенденції поширення універсальних демок-
ратичних та економічних моделей діяльності
роблять етноси надто відкритими і схожими.
Особливо процеси розмивання етнічності
пов’язані з комп’ютеризацією (універсальні,
широкоосяжні й всепроникаючі інформаційні
потоки і технології) та масовою культурою.
Вони руйнують найтоншу етнічну основу —
мову і ментальність, нав’язуючи примітивні
стереотипи. Тому сьогодні йдеться не про
цілісну культуру етнічну, а про те, якою мірою
етнос зберігає ознаки культури етнічної, уні-
кальність за умов глобальної універсалізації та
стандартизації.

Стійкими ментальними особливостями
українського народу, пов’язаними з українсь-
кою духовною культурою, є:

— природна толерантність до ближньо-
го, сусіда і просто чужого. Сповідуючи ідеї
рівності і свободи, не терплячи  ніякого на-
сильства щодо себе, українці не чинять його
над іншими. Як наголошував свого часу
М.Костомаров, «в Південній Русі не видно
щонайменшого прагнення підпорядкувати
інших, асимілювати інородців» [4]. Від віку
структура  населення України була поліетніч-
ною, і характерні риси представників різних
національностей відбилися на  українському
менталітеті й національному характері, взає-
модія і взаємовплив в одних випадках при-
водили до запозичення українцям тих чи
інших соціально-психологічних  якостей інших
народів, в інших – обумовлювало все  своє-
рідне, властиве тільки українцям, вирішення
таких проблем, як становлення й розвиток
державності, відносини суспільства й інди-
віда, розуміння природи демократії тощо;

— домінування в українській психіці чут-
тєвості, етичності й естетизму, що духовно уш-
ляхетнює, усуває своєрідний фаталізм –
більше сподіватися на долю, а не на власні
сили. Ірраціонально орієнтовані українці
схильні до поетичного  споглядання з інди-
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відуально-особистісного світу. На думку
Т.Рильського, українцям властиві «вишукана
чуйність», «серцева вразливість», «чуйність до
краси» [6, 112]. Сентиментальність і ліризм ук-
раїнців веде до підвищеної рефлексії, меди-
тацій, здатних відволікати від конкретних
справ і власне цивілізаційних перетворень;

— працьовитість, уміння господарювати,
кращим чином розпоряджатися результатами
праці. Українська родюча земля, як підкрес-
лював М.Костомаров, «споконвіку давала
можливість тим, хто на ній селився, не тільки
вижити, а й жити в достатку». Клімат, на-
явність торгових шляхів, багатющий тварин-
ний та рослинний світ, родюча земля, бага-
товіковий досвід господарювання – усе це
збіглося й разом сформувало психологію пра-
целюбного господаря;

— індивідуалізм, що розуміється не як
егоїзм, а як здатність самостійно вирішувати
проблеми, постояти за себе. Ю.Липа підкрес-
лював, що спосіб життя, середовище  прожи-
вання, успадковані від предків норми і пра-
вила поведінки, сформували такі риси мен-
талітету українців, як опору на власні сили,
обережність, незалежність думок [8, 157]. Для
українців характерне також і те, що вони важ-
ко ухвалюють рішення, мало піддаються
впливу інших, стримані й напористі.

Менталітет проявляється у звичаях, тра-
диціях, стереотипах поведінки, певних стан-
дартних реакціях на особливо значущі події
тощо. Менталітет соціальної групи, класу, на-
роду, нації позначає рід  їх духовності, у якому
зосереджені типові риси та ознаки  соціаль-
но-психологічного, розумового, діяльнісного
складу людей, котрі успадковують духовні над-
бання попередніх  поколінь у різних формах
цього процесу й користуються  ними відпо-
відно до потреб.

Ментальність нації не є сталою, нерухо-
мою  формою, а навпаки, вона є діяльним
феноменом. Але все ж є  щось таке, що є кон-
стантою в самому цьому діяльнісному виді.
Це та особлива і специфічна програма – ком-
плекс діяльності, дій, вчинків певної групи ду-
ховно споріднених індивідів, які, неусвідом-
лено реалізуючи цю програму, відтворюють
те безтілесно специфічне, що є етнічною мен-
тальністю.

Така діяльнісна комплексна програма є
своєрідною «зверненістю» цього етносу до
всіх інших етносів, а передусім – сусідніх,

ближніх, через яку відбувається «впізнавання»
цього етносу серед інших.

Національна ментальність втілюється в
характерних особливостях світосприйняття,
змістовно представлена в моральних вимо-
гах, нормах та цінностях, – переважаючих
життєвих настроях, типах характеру, різних
формах взаємин, ставленні до освіти,  праці,
організації побуту тощо.

Збереження ментальності народу полягає
в тому, що вона є особливо й неповторно
цінною для перетворення етногенезу на та-
кий процес, що надає кожному окремому
представникові людства можливість збагачен-
ня результатами творіння соціуму, яке
здійснюється впродовж  значного історично-
го часу та різноманітних природних  умов.
Ментальність також, особливо в сучасності,
постає і як дух нації, народу, що є несвідомим
і «зовнішнім» виявом і виробничих зв’язків,
які втілені в традиційних звичаях і зазнають
змін під впливом соціальних  і цивілізаційних
трансформацій.

Визначаючи національний менталітет,
виходять з того, що за змістом у головних своїх
позиціях він складається з елементів:

— Національний Дім – сімейно-родинні
зв’язки, спільна територія мешкання й рідна
земля, національний одяг, їжа, житло, госпо-
дарський уклад життя;

— Духовна Культура – мова, музичний і
словесний фольклор, національні риси харак-
теру, звичаї, традиції, мистецтво, віроспові-
дання;

— Історична Доля – необхідність зберег-
ти себе як народ, можливість відчути свою
приналежність до рідного народу, національні
кривди, національне лихо (соціальні кривди,
стихійні лиха) тощо.

Усі ці позиції у випадку української мен-
тальності об’єднує головний «архетип» –
«приватність» як синтезуючий для всіх ієрар-
хічних ланок і структурних елементів мен-
тальності в цілому.

Одними з головних рис українського на-
ціонального менталітету є хазяйновитість,
честолюбство в його кращих проявах, оп-
тимізм та інтровертизм–самозаглибленість,
філософічність  душі.

Глибоко притаманна українському наро-
дові приватновласницька психологія є поро-
дженням індивідуального, вільного, незалеж-
ного, самостійного способу господарювання
у всіх сферах діяльнісного буття.



77

«Приватність» та хазяйновитість українсь-
кого народу в усіх її проявах, у т.ч. і на інте-
лектуальному підґрунті – є часткою його на-
ціональної душі.

«Приватність» за своєю сутністю і похо-
дженням — «образ-символ» креативної діяль-
ності кожної людини — закладена в українсь-
кому національному менталітеті та має
ієрархічні рівні:

— психофізіологічний – як притаманний
кожній людині в її цілісній характеристиці, та

— соціальний – що виступає специфіч-
ною стороною в певний конкретно-історич-
ний час і визначає інтелектуальний запит і
рівень епохи.

Запорукою ефективних соціально-еконо-
мічних зрушень в Україні сьогодні постає ле-
галізація й реабілітація приватного начала в
житті людей, передусім приватної власності,
з визнанням за ними і прав на недирективне
мислення й вільний вибір. Приватна власність
стає умовою й гарантом поширення  «при-
ватного» стилю життя. Домінантою в кон-
цепції приватизації в Україні було і є форму-
вання культури приватної власності як суттє-
вої засади громадянського суспільства. Зру-
шення в суспільній свідомості впродовж ос-
танніх п’ятнадцяти років разом з ринковими
реаліями зумовив і той «поклик предків», що
пронизує ментальність кожного народу, і який
в органічному поєднанні з інтелектом й пе-
редбачив ідею створення вітчизняної приват-
ної вищої школи.
Висновки
Інституціоналізація в Україні впродовж

останніх п’ятнадцяти років потужного секто-
ра приватних вищих навчальних закладів, ста-
новлення ринку освітніх послуг, дискусії на-
вколо розуміння освіти як товару і як суспіль-
ного блага, сутності приватної освіти, її особ-
ливостей, ролі, місця та перспектив – усе це
стимулює рефлексію щодо соціальної приро-
ди і, ширше, — онтології феномену вітчизня-
ної приватної вищої освіти. Переважна
більшість рефлексів має дихотомічні конструк-
ти й визначає зовнішній вектор погляду на
приватну вищу освіту. Тому пошуки вирішен-
ня цієї проблеми закономірним чином відбу-
ваються в економічній, правовій, норматив-
но-політичній площинах.

Рідко враховується інший чинник – простір
«внутрішній», який закладений у кожному ок-
ремому суб’єкті системи приватної вищої ос-
віти. Тим часом людський чинник пронизує
весь соціально-комунікативний простір, у
своєму поєднанні представлений у загально-
людській свідомості.

Власний більш ніж десятилітній досвід
практики й наукового дискурсу із зазначеної
проблематики дозволяє запропонувати до
розгляду ще один аспект осмислення ринко-
вого феномену приватної вищої освіти, — а
саме національно-ментальний. При цьому на
початку дискурс можна звузити до аналізу ка-
тегорії «приватність», що є, з одного боку, ба-
зовою для розуміння сутності приватної вищої
освіти, а з іншого — як «образ-символ» креа-
тивної діяльності кожної людини закладена в
українському національному менталітеті.

Узагальнюючи риси ректора сучасного
вітчизняного приватного вищого навчально-
го закладу, ми приходимо до висновку про
відродження засновниками українських при-
ватних ВНЗ архетипово-національного – «ав-
тономії душі».

Саме такий підхід до онтології приватної
вищої освіти передбачає повернення до
„живої” людини. Приватність є одним з до-
конечних принципів і критеріїв свободи; про-
явом індивідуалізації як вектора цивілізацій-
ного розвитку.
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АКТУАЛЬНІСТЬ. Процес формуван-
ня професійної спрямованості є до-

сить тривалим і складається з кількох періодів,
одним з яких є період, що  починається зі всту-
пу до професійного навчального закладу. Цей
етап отримав назву професійної підготовки,
термін якої залежить від типу навчального зак-
ладу. Провідною діяльністю в цей час стає
професійно-пізнавальна, що орієнтована на
отримання конкретної професії. Одним з го-
ловних завдань початкового періоду профе-
сійного навчання, що стоїть перед виклада-
чем, є організація продуктивної діяльності сту-
дентів щодо засвоєння навчального матеріа-
лу та формування в них професійних якостей.
Однак ефективність цього процесу усклад-
нюється сукупністю психолого-педагогічних
факторів, пов’язаних зі зміною для особистості
соціального середовища та особливостями
нових форм діяльності, що можливо визна-
чити як процес адаптації.
Метою цієї статті є визначення поняття

„адаптація до навчання у ВНЗ” та психолого-
педагогічних факторів, що впливають на по-
чатковому етапі навчання на процес форму-
вання професійної спрямованості майбутніх
економістів.

Процес формування й розвитку особис-
тості людини характеризується впливом про-
фесійної спрямованості на її діяльність. У свою
чергу, навчальна діяльність, пізнання змісто-
вої сутності майбутньої професії та її приваб-
ливих сторін справляє вплив на формування
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професійної спрямованості. При визначенні
факторів, що впливають на процес формуван-
ня професійної спрямованості, необхідно вра-
ховувати особливості початкового етапу на-
вчання, який містить безліч проблем, пов’я-
заних з процесом адаптації студентів у ВНЗ.
Дослідженню психологічних та педагогічних
аспектів діяльності студентів на початковому
етапі навчання присвячені роботи Архан-
гельського С. І., Кузьміної Н. В., Ляудіс В. Я.,
Мальської О. Є., Зинов’єва С. І., Кондрато-
ва В. П., Бокутя Б. В. та ін.

Педагогічні словники визначають адапта-
цію до навчання у ВНЗ, як „пристосування
особистості або групи до змінених зовнішніх
умов”  та „перебудову пізнавальної, мотива-
ційної та емоційно-вольової сфер” учня при
переході до систематично організованого ву-
зівського навчання [1, 8], а також як „процес
та результат засвоєння особистістю нових для
неї соціальних ролей та позицій” [2, 6].

Каганов О.Б. так визначає початковий
етап навчання у ВНЗ для першокурсників:
„Процес входження студентів у коло нових
повсякденних обов’язків, самоствердження в
колективі, активного пристосування до нових
форм і методів навчання у ВНЗ, появи й по-
глиблення інтересу до своєї спеціальності та
усвідомлення необхідності професійного са-
мовиховання називається адаптацією молоді
у ВНЗ” [3, 8].

Таким чином, адаптація на початковому
етапі навчання може бути сформулювала
нами як процес подолання труднощів при
включенні особистості першокурсника в на-
вчальний процес у ВНЗ та входження в но-
вий колектив.

Зінченко В. О.
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Основною проблемою, з якою стикають-
ся студенти-першокурсники, є наявність
інших, відмінних від школи форм та методів
навчальної діяльності. „Вища школа
відрізняється від середньої не тільки спеціа-
лізацією підготовки, ступенем складності та
більшим обсягом навчального матеріалу, але
й головним чином методикою навчальної ро-
боти, у якій закладено творче начало, та сту-
пенем самостійності студентів” [4, 84].

Тому вчорашньому школяреві приходить-
ся ламати навички та прийоми пізнавальної
діяльності та формувати нові. Ця перебудова
вимагає значних нервових та фізичних зу-
силь, тому період адаптації студентів-першо-
курсників достатньо складний та потребує
допомоги педагогів, спрямованої на з’ясуван-
ня студентами цілей та змісту навчальної
діяльності у ВНЗ, оволодіння новими для мо-
лодих людей методами пізнавальної діяльності
та формування їх взаємин у групі та з викла-
дачами. У відповідності до видів цієї роботи
період адаптації студентів, з точки зору Вол-
кової В. В., має три основні форми:

1)професійна адаптація – пристосування
до структури вищої школи, загального змісту
й окремих компонентів навчального процесу,
особливостей обраної професії;

2)дидактична адаптація, що забезпечує
наступність у системі „школа – ВНЗ”, посту-
пове входження у сферу навчання у ВНЗ;

3) соціально-психологічна адаптація, яка
виражається у формуванні стосунків з одно-
курсниками та мірі вдоволення цими взаєми-
нами [5, 56].

Характерною особливістю професійної
адаптації студентів на початковому етапі на-
вчання, як зазначає Мальська О. Є., є:

— усвідомлення більшості з них складу ос-
новних навчальних дій;

— низьким ступенем повноти та систем-
ності знань про засоби засвоєння навчально-
го матеріалу та операціях, що складають ці
засоби;

— поєднання змісту конкретного навчаль-
ного матеріалу та ситуації його засвоєння;

— недостатнім умінням виділити голов-
не в навчальному матеріалі та систематизу-
вати його [6, 78—99].

Шевченко С. та Білова С. зазначають, що
основні навчальні проблеми в студентів І–ІІ
курсів пов’язані з великим обсягом навчаль-
ного матеріалу, невмінням організувати свій
час та самостійно працювати, а також низь-
ким рівнем знань, отриманих у школі [7, 21].
Аналогічні результати були отримані й під час
наших досліджень.

Важливість для студентів економічних
спеціальностей наявності вміння самостійно
працювати, планувати свій час, аналізувати
результати власної роботи, тобто володіти
системою самоменджменту, відзначає Ко-
мар С. Ю. [8]. Дослідження стану самоменед-
жменту в студентів-першокурсників економі-
чних спеціальностей проводилися за п’ять-
ма  напрямками та показали існування суттє-
вих недоліків у плануванні студентами своєї
діяльності. Комар С. Ю. аналізувала наявність
у студентів уміння обирати цілі навчання та
встановлювати їхню пріоритетність; плану-
вати та організовувати свою навчальну
діяльність; здійснювати контроль за нею та
використовувати інформацію в процесі на-
вчання. Результати дослідження, які оцінюва-
лися за п’ятибальною шкалою, визначили за-
гальну оцінку 3,2 бали. Це дозволяє зробити
висновок про необхідність заходів з метою
формування системи самоменеджменту в на-
вчанні студентів-першокурсників ВНЗ.

Нами була проведена власна діагностика
під час констатувального експерименту труд-
нощів, з якими стикаються студенти економі-
чних спеціальностей на початковому етапі
навчання. У зв’язку з цим ми звернулись до
розуміння студентами сутності, місця та ролі
їх особистої пізнавальної діяльності в навчаль-
ному процесі. У якості респондентів виступа-
ли студенти ІІ курсу спеціальностей „Менед-
жмент організацій”, „Фінанси” та „Маркетинг”
Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Наш вибір
був пов’язаний, по-перше, з низьким рівнем
успішності студентів цього курсу, а по-друге,
з наявністю в цього контингенту деякого дос-
віду навчальної діяльності у вищому навчаль-
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ному закладі. Ці студенти здатні здійснити са-
моаналіз та самооцінку своєї особистості та
колективної навчальної діяльності.

Методом дослідження було обрано анке-
тування, у якому брали участь 117 студентів
різних за успішністю навчальних груп. Під час
експерименту було виділено два види груп:
групи А мали більш високий рівень навчан-
ня, групи Б – низькі результати навчальної
діяльності.

Першим питанням, яке ставилося, було
питання про мотиви оволодіння знаннями.
Отримані відповіді студентів та їх ставлення
до навчання у ВНЗ надані в таблиці 1.

Таблиця 1
Мотиви оволодіння знаннями студентів
ІІ курсу економічних спеціальностей

Як видно з таблиці, для значної кількості
студентів економічних спеціальностей ІІ кур-
су одним з основних мотивів навчальної
діяльності є прагнення виправдати довіру та
надії батьків (34 %). Позитивним є те, що 30 %
опитуваних у якості другого за значущістю мо-
тиву вважають вимогливість до себе. На жаль,
тільки 18 % студентів розуміють значущість
знань початкового етапу навчання для май-
бутньої діяльності економіста в сучасних рин-
кових умовах та необхідність оволодівати
ними. При оцінюванні в попередньому дос-
лідженні мотивів вибору професії економіста
ми виявили, що одним з провідних мотивів є

пізнавальний мотив. Однак  результати на-
шого дослідження показують, що пізнавальні
інтереси студентів початкового етапу навчан-
ня ще не стикуються з майбутньою професій-
ною діяльністю. Останнє свідчить про низь-
кий рівень сформованість у більшості студентів
професійної спрямованості.

Друге питання, яке було поставлено пе-
ред студентами, стосувалося причин їх неус-
пішності в навчальній діяльності. Результати
дали змогу виявити три основні, на думку
студентів, причини поганого навчання:

1.Відсутність волі та бажання навчатися.
2.Невміння організувати свою працю.
3.Відсутність умов для систематичних са-

мостійних занять.
На рисунку 1 ми можемо бачити, як роз-

поділилися відповіді студентів різних спе-
ціальностей та груп успішності.

Рис. 1. Причини неуспішності студентів
економічних спеціальностей

на початковому етапі навчання

Другою формою адаптації у ВНЗ є дидак-
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невідповідністю програм загальноосвітніх
шкіл вимогам ВНЗ, наявністю в студентів не-
обхідного обсягу та якості знань. Для студентів
економічних спеціальностей великою пробле-
мою стає нехтування в школах обов’язковим
викладанням курсу „Основи економіки”, на
базі якого складаються питання до вступних
іспитів на економічні спеціальності та фор-
мується вузівська програма з фундаменталь-
них економічних дисциплін першого року
навчання.

Неабиякою проблемою є соціально-пси-
хологічна адаптація першокурсників. Дослі-
дження Семенової О. П. нервово-психічного
стану студентів на початковому етапі навчан-
ня свідчить, що їх емоційний стан, який за-
безпечує активність та життєдіяльність орга-
нізму, відхиляється на 47 % від оптимального
в гірший бік [9, 12]. Такий стан сприяє роз-
витку депресій, наявності конфліктів з одно-
курсниками та викладачами, погіршенню па-
м’яті, неможливості зосередитися на на-
вчанні, виникненню підвищеної збудженості
та стомленості.

Таким чином, у результаті дослідження
можна зробити такі висновки:

1.Адаптація на початковому етапі навчан-
ня — це процес подолання труднощів при
включенні особистості першокурсника в на-
вчальний процес у ВНЗ та входженні його в
новий колектив. Цей процес може виступа-
ти в трьох формах: професійної, дидактичної
та соціально-психологічної адаптації.

2.Для успішного формування професійної
спрямованості у студентів економічних спе-
ціальностей необхідним є наявність у них
вміння обирати цілі навчання та встановлю-
вати їхню пріоритетність; планувати та орга-
нізовувати свою навчальну діяльність;
здійснювати контроль за нею та використо-
вувати інформацію в процесі навчання. Як
показують дослідження, рівень самоменедж-
менту в студентів першокурсників середній.

3.Серед основних особистих труднощів
навчально-пізнавальної діяльності початково-
го етапу студенти економічних спеціальнос-
тей та викладачі виділяють наступні:
відсутність волі та бажання навчатися; не-

вміння організувати свою працю, відсутність
умов для систематичних самостійних занять,
невідповідність шкільних знань вимогам ву-
зівських програм та психологічний стан пер-
шокурсників.

Найбільш перспективними в напрямку
подолання цих проблем є обов’язкове вклю-
чення до навчального плану курсу „Вступ до
спеціальності”; проведення курсів до вузівсь-
кої підготовки з предмета „Основи економі-
ки”; організація виховної роботи в напрямках
знайомства з майбутньою професією еконо-
міста в суб’єктах господарювання, поширен-
ня знань та навичок про навчальну діяльність
у ВНЗ, формування сприятливого клімату в
студентському колективі; залучення психологів
до визначення мотивів навчання у ВНЗ, ви-
бору професії студентами та основних про-
блем їх навчально-пізнавальної діяльності.
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НА РУБЕЖІ другого та третього ти-
сячоліть стає все більш очевидним,

що людство розвивається шляхом розширен-
ня взаємозв’язків та взаємозалежності різних
країн, народів та їх культур.

Соціально-економічні реформи суспіль-
ства спричинили серйозні зміни і в культур-
ному середовищі України. З’явила-
ся зовсім нова куль-
турна форма: ме-
неджмент усіх
рівнів і зокрема ме-
неджмент зовніш-
ньоекономічної
діяльності.

Особлива роль
у контексті інтеграції Украї-
ни у світову спільноту відводиться доскона-
лому володінню іноземними мовами. Указа-
на тематика знайшла певне відображення у
дослідженнях. Спеціалісти визнають важ-
ливість реалізації виховної мети в процесі на-
вчання іноземних мов (М.А.Аріян, Н.В.Ба-
ришников, М.К.Борисенко, Н.Ф.Бориско,
В.В.Кабакчі, Ю.І.Пассов, О.О.Першукова,
О.Б.Тарнопольський та ін.). Але в їхніх робо-
тах переважає спрямованість на практичне
оволодіння іноземною мовою. Разом з тим, у
рекомендаціях Комітету з питань освіти при
Раді Європи щодо навчання іноземних мов
наголошується на необхідності формування
навичок міжкультурного спілкування, а саме:
здатності встановлювати зв’язок між власною
та іноземною культурою; готовності викону-
вати роль посередника між різними культу-
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рами, ефективно керувати розв’язанням
конфліктів.

Різнобічні міжнародні контакти виявили,
що успіх економічної діяльності багато в чому
залежить від рівня підготовки українських
представників у галузі міжкультурної комуні-
кації, яка не може з’явитися сама по собі, бо
їй треба цілеспрямовано навчатися.

У нашій роботі міжкультурна комунікація
(МК) у найзагальнішому вигляді визначаєть-
ся як безпосередній та опосередкований обмін
інформацією між представниками різних
лінгвокультур. Таким чином, ураховуються за-

кономірності не тільки безпосе-
реднього міжособи-
стісного та міжгру-
пового спілкуван-
ня, але й здійснен-
ня МК у вірту-
альній формі, за
д о п о м о г о ю
«інформаційної

магістралі» (ураховуючи елек-
тронну пошту, мережу Інтернет та інші сучасні
технології).

Отже, існує потреба в підготовці менед-
жерів зовнішньоекономічної діяльності до
міжкультурної комунікації, у формуванні куль-
турологічних знань та вмінь. Сутність пробле-
ми полягає в тому, як ефективно здійснити
таку підготовку, як забезпечити їх не тільки
загальними знаннями, але й підготувати кон-
курентоспроможних професіоналів своєї
справи.

В останнє десятиріччя з проблеми профе-
сійної підготовки майбутніх менеджерів в Ук-
раїні захищені кандидатські дисертації ( Л.Вло-
дарська-Зола, В.Волкова, І.Герасимова, О.Ка-
пітанець, В.Лівенцова). Утім, жодна дисерта-

Мрачковська М. М.

Особлива роль у контексті інте-
грації України у світову спільноту
відводиться досконалому володінню
іноземними мовами.
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ція не розкриває важливого аспекту – підго-
товки майбутніх менеджерів до міжкультурної
комунікації, не вказує напрями, важливі для
подальшого вивчення цієї проблеми.

Таким чином, актуальність визначеної
проблеми дослідження випливає з необхід-
ності розв’язання протиріччя між потребою
педагогічної практики в науковому, навчаль-
ному й методичному забезпеченні процесу
підготовки майбутніх менеджерів до міжкуль-
турної комунікації й відсутністю в педагогічній
теорії достатньої кількості теоретичних поло-
жень, які відповідають цій потребі в цілому.

Мета цієї статті – прагнення з’ясувати, чи
потрібно менеджерам зовнішньоекономічної
діяльності володіти іноземними мовами, щоб
якісно виконувати свої обов’язки. Навіщо вза-
галі спеціалістам з міжнародної діяльності зна-
ти іноземну мову?

Предмет „іноземна мова” займає особли-
ве місце в загальнокультурній підготовці мо-
лоді до життя та діяльності в суспільстві. Це
єдиний навчальний предмет, який включено
в плани всіх підсистем освіти. Сьогодні це не
тільки данина традиції, не тільки очевидна,
відзначена ще К. Д. Ушинським, –  „висока
освітня цінність”, але й можливість реалізації
однієї з провідних тенденцій у галузі освіти –
інтеграції у світову культуру. Саме цей пред-
мет, орієнтований головним чином не на здо-
буття знань, а на формування діяльнісних
умінь, має величезний потенціал можливос-
тей для всебічного розвитку особистості.

Володіння навичками міжкультурної кому-
нікації – це той стрижень, навколо якого фор-
мується професійна компетентність менедже-
ра.  Сучасному суспільству потрібні не просто
менеджери, а саме спеціалісти з міжкультурно-
го спілкування. А це вже виходить далеко за
межі володіння іноземними мовами. Справжнє
знання мови – це знання її внутрішнього духу, її
логіки та культури. Мова має забезпечувати діа-
лог культур. Для досягнення ефективності в
міжкультурному спілкуванні недостатньо лише
набути мовленнєвих умінь і навичок, необхід-
но навчитися користуватися цією мовою. Тре-
ба сформувати пізнавальну та комунікативну
культуру особистості [1, 54 – 56].

Головним недоліком навчання менеджерів
у вищих навчальних закладах є те, що кругозір
спеціаліста вузького профілю, який добре знає
відповідну сферу виробництва, був занадто
недостатнім для успішного виконання прак-
тичної діяльності в сучасних умовах. Значною
мірою це стосується професійно значущих си-
туацій міжкультурного спілкування, які перед-
бачають міжнародні ділові контакти, відкрит-
тя спільних підприємств, інтенсифікацію про-
фесійної діяльності в тісному контакті із зару-
біжними партнерами.

Ефективність ділових контактів з представ-
никами іншого культурного соціуму обумов-
люється низкою таких основних факторів, як:
необхідність створення атмосфери психоло-
гічного комфорту, відкритості, уміння налаго-
джувати й розвивати добрі стосунки із зарубі-
жними колегами. Нездатність ураховувати всі
ці фактори може призвести до того, що міжна-
родні програми ділових спільнот виявляться
під загрозою зриву, адже створити нові по-
тенційні форми співробітництва буває дуже
нелегко. Визнання важливості інтелектуаль-
ної й культурної освіти людини потребує та-
кож знання іноземної мови.

Мова – це фундаментальний елемент фор-
мування особистості. Мова – знаряддя,
інструмент культури. Вона формує високоду-
ховну особистість людини, носія мови, через
нав’язані їй мовою й закладені в мові бачення
світу, менталітет, ставлення до людей тощо,
тобто через культуру народу, що користується
цією мовою як засобом спілкування.

Отже, мова не існує поза культурою як
«соціально успадкованої сукупності практич-
них навичок та ідей, що характеризують наш
спосіб життя» [2, 65]. Як один з видів людсь-
кої діяльності мова виступає складовою час-
тиною культури, що визначається як су-
купність результатів людської діяльності в
різних сферах життя: виробничій, суспільній,
духовній. Однак як форма існування мислен-
ня і, головне, як засіб спілкування мова стоїть
в одному ряду з культурою [3, 13]. Навчання
мов, що існують, та інших культурам, знайом-
ство з основами міжнародного взаєморозу-
міння в останні десятиріччя займають дуже
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важливе місце. Сьогодні володіння мовами
набуло реальної економічної цінності.

Таким чином, менеджер через вивчення
іноземної мови підвищує свій рівень культу-
ри, формує в собі готовність сприяти нала-
годжуванню міжкультурних і наукових
зв’язків. Здатність брати участь у міжкуль-
турній комунікації має важливе значення для
спеціалістів, зайнятих у сфері міжнародного
бізнесу, зокрема менеджерів зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

З входженням у століття глобалізації та
інтеграції, англійська мова зайняла провідне
місце в міжнародних переговорах. Найбільш
яскраво це виявляється в галузі зовнішньо-
економічної діяльності, яка передбачає на-
явність економічних зв’язків України із зару-
біжними країнами, особливо з країнами Захі-
дної Європи та США. Саме тому володіння
іноземною мовою, зокрема англійською, має
першорядну важливість для фахівців – менед-
жерів зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність являє со-
бою виробничо-господарчу діяльність, яка
включає експорт та імпорт товарів, створен-
ня спільних підприємств, а також виробничу
й науково-технічну взаємодію.

Організація зовнішньоторгової угоди ви-
магає знання англійської мови на всіх трьох її
етапах:

– під час вибору продукції та послуг, тому
що цей етап передбачає закупівлю технічної
документації на продукцію, а отже, її переклад
рідною мовою;

– під час вибору та пошуку партнерів.
Будь-яка інформація про закордонну фірму буде
надана англійською мовою;

– під час укладання угоди. На цьому етапі
знання англійської мови найважливіше для
того, щоб уникнути можливих помилок.

Для того, щоб стати дійсно висококвалі-
фікованим спеціалістом з міжнародного спілку-
вання, недостатньо лише практичного воло-
діння мовою, необхідно мати глибокі знання
про культуру країн, мова яких вивчається.

Головна відповідь на питання про вирі-
шення актуального завдання навчання інозем-
них мов як засобу комунікації між представ-

никами різних народів і культур полягає в тому,
що мови повинні вивчатися в нерозривній
єдності зі світом і культурою народів, які гово-
рять цими мовами.

Навчити людей спілкуватися (усно й пись-
мово), навчити працювати, створювати, а не
тільки розуміти іноземну мову, – це важке зав-
дання, ускладнене ще й тим, що спілкування
– не просто вербальний процес. Його ефек-
тивність, крім знання мови, залежить від
безлічі чинників: умов і культури спілкування,
правил етикету, знання невербальних форм
вираження (міміки, жестів), наявності глибо-
ких фонових знань тощо.

Подолання мовного бар’єра недостатньо
для забезпечення ефективності спілкування між
представниками різних культур. Для цього по-
трібно перебороти культурний бар’єр. В урив-
ку, що наводиться нижче, з цікавого досліджен-
ня І.Марковіної та Ю.Сорокіна представлені
національно-специфічні компоненти культур,
тобто саме те, що й створює проблеми
міжкультурної комунікації: «У ситуації контакту
представників різних культур (лінгвокультурних
спільностей) мовний бар’єр – не єдина пере-
шкода на шляху до взаєморозуміння. Національ-
но-специфічні особливості найрізноманітніших
компонентів культур-комунікантів (особли-
вості, які роблять можливою реалізацію цими
компонентами етнодиференціюючої функції)
можуть утруднити процес міжкультурного
спілкування [4, 62].

У наш час актуальності набуває міжкуль-
турна комунікація у сфері повсякденного
спілкування – знання моделей спілкування,
культурних стереотипів, ціннісних орієнтирів,
образів і символів культури. Особливо важ-
ливо знати норми вербальної та невербаль-
ної поведінки; уміти моделювати свою пове-
дінку з урахуванням цих особливостей та норм
при контактах з носіями мови; володіти на-
ціонально-підкресленими формами спілку-
вання, мовними кліше.

Усі тонкощі й глибина проблем міжмовної
й міжкультурної комунікації стають особливо
наочними, а іноді й просто усвідомлювани-
ми, при зіставленні іноземних мов з рідними
й чужої культури зі своєю власною. Ось чому
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в багатьох навчальних закладах вивчають
предмет «Світ мови, що вивчається». Цей
предмет рекомендується, якщо дозволяють
можливості, вивчати наче з двох сторін, у виг-
ляді паралельних курсів: один – носієм мови
й культури мови, що вивчається, а другий –
носієм рідної мови й рідної культури.

Це дозволяє одержати більш повне й ба-
гатогранне знання культури носіїв мови, що
вивчається, оскільки їх світ представлений, по-
перше, так, як він виглядає в їхніх власних
очах, і, по-друге, через призму рідної для учнів
культури, через змістовну взаємодію, діалог
цих культур. Це дозволяє ясніше усвідомити
розходження цих культур й уникнути культур-
ного шоку при реальному спілкуванні з пред-
ставниками чужої культури [2, 72].

Для встановлення контактів і вирішення
різного роду проблем іноземна мова, зокрема
й англійська, як засіб спілкування може бути
використана в процесі взаємодії з представ-
никами різних народів і різних культур. Тому,
на нашу думку, у зміст навчання іноземних
мов повинні бути включені матеріали, які
охоплюють більш широкий спектр інформації
про культури народів світу, що буде сприяти
підготовці міжкультурного комуніканта, здат-
ного досягти взаєморозуміння й з неносіями
мови, що вивчається.

Сам процес навчання міжкультурної кому-
нікації має специфічні особливості. Як
підкреслює В.Бойко, «підготовка до реальної
міжкультурної комунікації в школі здійснюєть-
ся в штучних умовах і неадекватними засоба-
ми – навчальним спілкуванням з одноклас-
никами, що є носіями однієї культури» [5, 32],
що можна віднести не тільки до середніх шкіл,
але й до інших навчальних закладів. Тому
спілкування з представниками інших культур
у більш старшому віці є справжньою пробле-
мою для студентів.

Позитивне ставлення студентів до ви-
вчення іноземної мови є запорукою успішного
навчання, оскільки іноземна мова – це не про-
сто академічна дисципліна, а ціла освітня га-
лузь, яка створює умови для оволодіння знан-
нями з багатьох інших предметів: історії, гео-
графії, літератури, країнознавства тощо. Пред-

метом вивчення  іноземної мови є не лише
власне мова, а й мовленнєва взаємодія цією
мовою, культура народу – носія мови, а також
певні мовні, лінгвокраїнознавчі знання. Го-
ловне призначення іноземної мови як освіт-
ньої галузі – це оволодіння студентами спілку-
ванням іноземною мовою, тобто формуван-
ня комунікативної компетенції, що визначаєть-
ся як “здатність брати участь у реальному
спілкуванні іноземною мовою” [6, 74 – 80].

Таким чином, на наш погляд, підготовка
конкурентоспроможних спеціалістів  з
міжкультурної комунікації неможлива без ово-
лодіння іноземними мовами. Адже тільки во-
лодіння мовою відкриває можливості для по-
вноцінної міжнародної діяльності в усіх сфе-
рах.

Знання іноземних мов усіма спеціаліста-
ми, незалежно від їхнього профілю, повинне
стати обов’язковою професійною якістю, яка
забезпечить встановлення взаєморозуміння,
прийняття ефективних рішень і налагоджен-
ня співробітництва.

Отже, проблема культурологічної та мов-
ної підготовки менеджерів зовнішньоеконо-
мічної діяльності потребує подальшої розроб-
ки в аспекті її методичного забезпечення.
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ПРОЦЕС становлення та
розвитку педагогічної куль-

тури вчителя бере початок з першо-
го курсу педагогічного університету.

Педагогічна культура є частиною
загальнолюдської культури, у якій
відображені духовні й матеріальні
цінності навчання та виховання,
способи традиційної й творчої пе-
дагогічної діяльності (В.Гриньова,
І.Ісаєв).

Педагогічна культура пройшла
певні етапи розвитку разом з роз-
витком культури й цивілізації, вона
виявлялася в різному ступені уза-
гальненості. Поняття “педагогічна
культура” хоч і включене до практи-
ки професійної діяльності близько
п’ятдесяти років тому, воно “ще не
має відповідного наукового осмис-
лення та не ввійшло до категоріаль-
ного апарату педагогіки та інших
гуманітарних наук” [5, 37—38].
Праці, присвячені цілісному ви-
вченню цієї категорії, з’явилися в ук-
раїнській педагогічній науці в кінці
XX століття та мають у собі вимогу
враховувати всі істотні компоненти
цієї культури, характерні для певно-
го етапу розвитку суспільства й осо-
бистості вчителя (В.Гриньова).

У педагогічній науці мають місце
тенденції, які характеризують педа-
гогічну культуру як вияв такту, педа-
гогічної техніки й майстерності, як
педагогічну грамотність та осві-
ченість. Таке бачення проблеми роз-
криває переважно її виховну функ-
цію, оцінку та регуляцію поведінки,
формування якостей особистості як
вихователя, так і вихованця.

З початком активної розробки
культурологічного напряму в педа-

гогічній науці були проведені дослі-
дження, присвячені вивченню ок-
ремих аспектів педагогічної культу-
ри: методологічного, історико-педа-
гогічного, морально-естетичного,
комунікативного, технологічного,
духовного. У цих дослідженнях
учені розглядають педагогічну куль-
туру як найважливіший компонент
базової культури педагога, виділяю-
чи в теоретичному обґрунтуванні
кілька позитивних напрямів.

У соціально-педагогічному
плані педагогічна культура постає як
соціальне явище, характеристики
особливостей педагогічної взає-
модії, засоби педагогізації навколиш-
ньої дійсності, носіями й творцями
якої є педагоги, батьки, громадські
вихователі, педагогічні спільноти. З
точки зору освітніх установ, педа-
гогічна культура досліджується як
сутнісна характеристика середови-
ща, особливості педагогічної систе-
ми, як процес її руху до нового якіс-
ного стану. В індивідуально-особи-
стісному аспекті її трактують як про-
яв сутнісних якостей особистості та
професійної діяльності вчителя.

Так чи інакше, типи педагогіч-
ної культури, які склалися історич-
но, відповідають певним етапам
людської цивілізації. Це означає, що
вони виникають та оформляються
у зв’язку з установленням взаємодії
між освітою й культурою. Коли ос-
віта орієнтується на культуру й роз-
вивається в її контексті, настають
періоди розвитку педагогічної куль-
тури гуманістичного типу. Інакше
гуманістичні традиції в педагогіці
руйнуються, активізується спосіб
силового тиску в освіті, особистість
відчужується від культури, мотиви
освіти стають зовнішніми стосовно
людини.

Вплив педагогічної культури
найбільш ефективно виявляється в

Операйло С. І.
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історичні періоди, відзначені критичними ста-
нами суспільства. І та роль, яку відіграє педа-
гогічна культура у своєму прагненні гармонії
й розуму, свідчить про її велике значення. Бу-
дучи індикатором культурно-педагогічних на-
строїв суспільства,   вона одночасно здатна
детермінувати розвиток   суспільних процесів,
впливати на зміни в культурно-освітньому се-
редовищі. Усе це означає, що педагогічна куль-
тура та культурно-освітня ситуація мають роз-
глядатися як взаємозумовлені явища, без усе-
бічного врахування особливостей яких не-
можливо сформувати цілісне уявлення про
педагогічну дійсність [6].

Сьогодні педагогічна наука й практика
виявилися на стикові двох протилежних за
своєю суттю тенденцій. З одного боку, у свідо-
мості багатьох педагогів ще міцно втримує свої
позиції попередній стереотип мислення, який
зумовлює авторитарно-адміністративний
стиль педагогічного впливу, а з іншого — роз-
вивається особистісно орієнтована освіта, яка
передбачає гуманістичний тип педагогічної
культури, в основі якого є цілісне уявлення про
педагогічну дійсність як середовище, яке ут-
ворює культуру, у якому головною цінністю є
особистість того, хто навчається, його духовні,
моральні та правові свободи й законні інте-
реси.

Еволюція поглядів на культуру вчителя
свідчить, що до цієї проблеми звертались
учені в різні часи, і тільки В.Сухомлинський
уперше вводить поняття „педагогічна культу-
ра” та розкриває її зміст і складові [16].

Проблему педагогічної культури як цілісно-
го явища виділив А.Барабанщиков [2], який
розглядав цю субкультуру як певний ступінь
оволодіння вчителем історико-педагогічним
досвідом, його професійного вдосконалення,
як досягнутий рівень розвитку особистості
педагога. Він виділяє кілька її структуроутво-
рюючих елементів: педагогічну спрямованість
особистості, психолого-педагогічну ерудицію
та інтелігентність, моральну чистоту, гармо-
нію раціонального й емоційного, педагогічну
майстерність, уміння сполучати педагогічну
й дослідницьку діяльності, систему професій-
но-педагогічних якостей, педагогічне спілку-
вання й поведінку, потребу в самовдоскона-
ленні. Деякі дослідники вважають, що ця ха-
рактеристика педагогічної культури не є за-
вершеною, бо в ній не показаний зв’язок між
окремими компонентами та педагогічна
діяльність як найважливіший її елемент не має
належного відображення.

Педагогічна майстерність практично    ото-
тожнюється  з  педагогічною культурою [3].

Так, Т.Іванова [14] розглядає педагогічну
культуру вчителя через таке особистісне ут-
ворення, як уміння спілкуватися з культурою,
здатність до культурних суджень тощо. О.Газ-
ман [4] під педагогічною культурою розуміє
“гармонію культури знання, культури творчої
дії, культури почуттів та спілкування”. Є.Гар-
маш [1] виділяє три групи особистісних якос-
тей педагога, це прояви його педагогічної куль-
тури: професійно-етичні, особистісно-про-
фесійні та громадянські. У роботах Л.Нейдш-
тадт і Т.Левашової [9] прослідковується праг-
нення авторів розкрити педагогічну культуру
як інтегральну, системну єдність компонентів-
складників, серед яких виділяється системо-
утворюючий. Л.Нейдштадт [17] виділяє в пе-
дагогічній культурі духовно-інтелектуальний,
процесуальний, творчий та ціннісно-емоцій-
ний компоненти. На його думку, перші три
характеристики відображають сенс і призна-
чення педагогічної технології, а останній є
показником соціальної зрілості педагога, волі
вибору й активності. З цих суджень випли-
ває ототожнення технологічної й педагогіч-
ної культур учителя, що, на думку деяких уче-
них, не є правомірним.

Компонентний аналіз педагогічної культу-
ри вчителя дозволив Ю.Рябову [15] виділити
в її структурі три основних елементи: профе-
сійно-педагогічний, суспільно-політичний та
духовно-моральний. Кожний з них, на думку
автора, містить низку структур-складників.
Так, наприклад, професійно-педагогічний еле-
мент зведений до оволодіння вчителем пред-
метом та методикою його викладання, умін-
нями й навичками здійснювати навчально-
виховний процес та обмежується цим. Сус-
пільно-політичний передбачає політичну гра-
мотність та світогляд. Духовно-моральний
розглядається як культурний потенціал учи-
теля, який сприяє виконанню ним функції
відображення культури для реалізації загаль-
нолюдської культури в педагогічній діяльності.
Основу культурного потенціалу, на думку
Ю.Рябова, утворюють знання,  інформація,
ерудиція вчителя в галузі літератури й мис-
тецтва; здатність до передачі культурних над-
бань, сукупність духовно-моральних якостей
учителя. Відокремлюючи педагогічну й духов-
но-моральну культури, автор віддає перевагу
останній. Таке прагнення вченого можна по-
яснити тим, що суспільство та освіта вже про-
тягом тривалого часу перебувають в умовах
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духовно-моральної деградації, коли функція
педагога як носія й провідника культури знач-
ною мірою принижена.

Позицію фактичного ототожнення загаль-
ної й педагогічної культур учителя обстоює й
Т.Левашова [8], яка включає до змісту загаль-
ної культури вчителя такі елементи, як глибо-
ке знання предмета, який викладається, есте-
тичну й моральну культури, художній смак,
культуру поведінки, спілкування тощо без
уточнення специфіки прояву кожного з них у
педагогічній діяльності. У більш пізніх робо-
тах Т. Левашова акцентує свою увагу на пе-
дагогічному спілкуванні як одному з провідних
компонентів педагогічної культури.

Низка вчених розкриває сутність педаго-
гічної .культури через виділення її прогностич-
ної й рефлективної функцій, підкреслюючи
цим здатність носіїв культури до передбачен-
ня й прогнозування педагогічних впливів [7].
За такого підходу під педагогічною культурою
розуміють не тільки організаційну модель ос-
вітнього процесу, але й ступінь усвідомленості
своєї праці його учасниками. У той же час
виділення окремих функцій цієї категорії без
установлення зв’язків та залежностей між
ними, без визначення системи та критеріїв її
аналізу не дає цілісного уявлення про об’єкт,
що розглядається.

У контексті гуманістичного підходу до про-
блеми педагогічної культури слід звернути
увагу на позицію Л.Терьохіної [18], яка виз-
начає педагогічну культуру як універсальну
характеристику педагогічної дійсності, яка
виявляється в різних формах існування: сис-
темна освіта, яка складається з цілої низки
структурно-функціональних компонентів; си-
стема, яка виконує функцію спеціального про-
ектування загальної культури в галузь педаго-
гічної діяльності. Розглядаючи педагогічну
культуру через призму названих методологіч-
них підстав, Л.Терьохіна виділяє в її структурі
три найбільш важливих компоненти: аксіоло-
гічний (ціннісний), особистісно творчий та
діяльнісний.

Слід також звернути увагу на досліджен-
ня В.Гриньової, яка розглядає педагогічну
культуру як особистісне утворення, діалектич-
ну інтегровану єдність педагогічних ціннос-
тей (цінностей-цілей і цінностей-мотивів;
цінностей-знань; технологічних цінностей;
цінностей-властивостей; цінностей-відно-
шень), між якими існують певні зв’язки і відно-
шення, що формуються, реалізуються і вдос-
коналюються в різноманітних видах профе-

сійно-педагогічної діяльності й спілкування,
визначаючи характер і рівень останніх. Автор
слушно наголошує на тому, що від розмаїття
цінностей педагога, що визначає його непов-
торність та унікальність, його аксіологічне „Я”,
його ціннісні орієнтації, залежить ефективний
і цілеспрямований відбір нових цінностей, їх
перехід у мотиви поведінки і діяльності як са-
мого вчителя, так і його учнів [5, 6—17].

Останніми роками в педагогічній науці все
більш прогресивно заявляє про себе тенден-
ція об’єднання зусиль багатьох учених у дос-
лідженні проблеми педагогічної культури, які
розглядають її як сукупність таких особистіс-
них якостей, як гуманістична спрямованість,
творче педагогічне мислення, здатність до
інноваційної діяльності, висока соціально-пе-
дагогічна відповідальність [10—13; 17 та ін.].

Так чи інакше, аналіз наукової літератури
останніх років у галузі дослідження педагогіч-
ної культури засвідчує, що в структурі цієї ка-
тегорії вчені схильні виділяти такі компонен-
ти, як предметні знання, гностичні вміння й
навички, організаторські здібності, комуніка-
тивні вміння, професійно-педагогічну спрямо-
ваність, морально-правову вихованість, педа-
гогічний такт і культуру мовлення. Мораль-
но-правовий аспект при цьому позначається
вельми абстрактно й невизначено.

Аналіз праць О.Бондаревської, М.Ва-
сильєвої, В.Гриньової, І.Ісаєва та інших дав
підставу стверджувати, що „педагогічна куль-
тура” являє собою педагогічну систему і вод-
ночас елемент її, особистісне утворення, діа-
лектичну інтегровану єдність педагогічних
цінностей, що формується, реалізується та
вдосконалюється в різноманітних видах про-
фесійно-педагогічної діяльності” [5].

Установлено, що педагогічна культура
(В.Гриньова) пов’язана з усіма елементами
особистісної культури, оскільки вона є інтег-
ральним показником інших видів культур, їх
складовою і в той же час включає їх у себе.

Компоненти педагогічної культури, мета її
формування та реалізація засобів і умов фор-
мування педагогічної культури дають змогу
сформувати основні види підкультур у системі
педагогічної культури: методологічну, культу-
ру мислення й розумової праці, дидактичну,
методичну, дослідницьку, етичну, комуніка-
тивну, діагностичну, деонтологічну, правову,
екологічну та культуру поведінки [5, 25].

Ми хотіли внести деякі зауваження до цьо-
го. На наш погляд, „етична і деонтологічна
субкультури” мають одну основу, і виділяти їх
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Базисна культура
абітурієнта

Моральна та правова
свідомість особистості

Педагогічна культура
майбутнього вчителя

як дві різні субкультури недоцільно. Дивля-
чись на те, з яких позицій підходити до „куль-
тури поведінки” та „деонтологічної культури”,
можна відмітити, що це майже одна й та ж
субкультура за змістом.

Крім цього, ми ставимо за мету, щоб наш
підхід до формування педагогічної культури
студента-майбутнього вчителя ґрунтувався на
тій позиції, що майбутній учитель у своїй про-
фесійній діяльності як громадянин соціальної,
правової держави — України — чітко вико-
нував норми моралі та закону, що в кінцевому
результаті дасть йому змогу на підставі совісті,
моралі та закону виконувати професійний обо-
в’язок — учити нове покоління українців.

Рис. 1. Розвиток педагогічної культури
майбутнього вчителя на морально-право-

вих засадах

Знання й уміння, сприяючи засвоєнню та
подальшому розвиткові основ професійної
культури менеджера освіти, становлять
змістовний компонент професійної освіти.
Будучи його засобом, вони покликані забез-
печити досягнення генеральної освітньої мети
— індивідуальний і культурний розвиток осо-
бистості менеджера освіти.
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УТВЕРДЖЕННЯ демократії в Україні,
оновлювальні процеси в усіх сферах

життя держави сприяли стрімкому формуван-
ню позитивної думки світової громадськості
про нашу країну. Утримання й зміцнення та-
кого кредиту довіри залежить від багатьох
чинників, і освітніх у тому числі. Переоцінка
усталених концепцій і положень у системі ос-
віти стала об’єктивною реальністю в Україні.
Особливо важливим видається усвідомлен-
ня суспільством того факту, що мовлення —
це основний інструмент діяльності будь-яко-
го працівника гуманітарної сфери, кожного
активного громадянина країни. Ігнорування
цієї істини призводить до низької ефектив-
ності  професійної діяльності. Практикою до-
ведено, що мовлення потрібне всім, тому з
упевненістю можна сказати, що „головна про-
фесія, пов’язана з мовленням, — саме життя
людини” [1]. Однак рівень володіння теорією
та практикою мовленнєвої комунікації для всіх
професій не однаковий.

На думку М.Р.Львова, за цією ознакою про-
фесії доречно поділити на 2 групи. До першої
групи вчений відносить професії, для яких
мовлення є предметом і засобом, — редак-
тор, актор, оратор, викладач- та вчитель-сло-
весник, перекладач, письменник, журналіст.
Серед професій другої групи дослідник нази-
ває політика, викладача та вчителя (не філо-
лога), психолога-консультанта, режисера,
теле- і радіоведучого, оглядача, юриста, дип-
ломата, для яких мовлення є засобом, знаряд-
дям [1].
Мета  цієї статті полягає у визначенні

ефективних напрямів самоосвіти, що сприя-
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ють формуванню й удосконаленню профе-
сійно необхідних риторичних умінь та нави-
чок сучасного вчителя-словесника.

Усе очевиднішим стає той факт, що люди-
на з добре сформованими риторичними
вміннями почуває себе впевненіше в будь-якій
ситуації спілкування. Такій людині легше
вдається налагодити контакт з партнерами,
колегами чи підлеглими, завести нові зна-
йомства, організувати людей на плідну пра-
цю тощо. Адже, як зазначав президент ком-
панії  „Форд” і „Крайслер” Лі Якокка, „єдиний
спосіб налаштувати людей на енергійну
діяльність – це спілкуватися з ними” [2].

У сучасному світі вміти спілкуватися, ви-
ступати публічно необхідно всім, незалежно
від віку, статі, професії. Однак специфіка фаху
суттєво впливає на процес формування ко-
мунікативних якостей. А тому є потреба в роз-
межуванні курсу „Риторика” для студентів-
філологів і нефілологів. Учені, розглядаючи
особливості гуманітарних і природничих наук,
зазначають, що основна їх відмінність поля-
гає в тому, що гуманітарна парадигма орієн-
тована на гуманітарну культуру, складовою ча-
стиною якої є культура спілкування.

Дослідження проблем риторики останнім
часом значно активізувалося. Зокрема,
лінгвісти, психологи, соціо- і психолінгвісти
розглядають особливості соціально та профе-
сійно зумовленої мовленнєвої поведінки лю-
дей, різні аспекти ділової комунікації в про-
фесійній діяльності.

Аналіз науково-методичної літератури,
багатовікового досвіду дає підстави зробити
висновок: навчання ораторського мистецтва
—  це найлегший шлях до порозуміння з людь-
ми, упевненості в собі та професійного росту.

У практичній діяльності вчителя профе-
сійно необхідними є такі вміння: спілкувати-
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ся з колегами; виступати перед учнями, коле-
гами та батьками в офіційній та неофіційній
ситуаціях; подавати новий матеріал на уро-
ках; виступати з повідомленнями перед ко-
легами на методоб’єднаннях, інших зібраннях;
виступати з різними видами вітальних про-
мов; налагоджувати стосунки в учнівському
та вчительському колективах; захищати свою
думку, позицію;формулювати тезу й добира-
ти аргументи на її користь; триматися перед
аудиторією; відповідати на запитання; брати
участь у дискусіях на будь-яку тему; знаходи-
ти вихід з конфліктних ситуацій тощо. Урахо-
вуючи особливості  діяльності вчителя-сло-
весника, визначимо той мінімум знань з ри-
торики, що забезпечує вищезгадані  складові
успіху:

1. Види та етапи підготовки публічного
виступу.

2. Жанри ораторського мовлення.
3. Особливості композиції публічного ви-

ступу.
4. Підготовка  й проведення  ділової роз-

мови.
5. Практичні прийоми переконання.
6. Компоненти мовленнєвої  активності

(миттєве мовленнєве орієнтування в різних
ситуаціях; швидкість і точність вибору слова,
синтаксичної конструкції тощо).

7. Основні фактори мовленнєвого впливу.
8. Моделювання аудиторії.
9. Компоненти невербального мовлення.
10. Принципи і правила ведення супе-

речки.
Зупинимося детально на окремих складо-

вих . Залежно від особливостей підготовки та
виголошення промови бувають таких видів:

1) записана повністю й вивчена напам’ять;
2)написана повністю й прочитана з руко-

пису;
3)попередньо підготовлена (але без запису

й заучування) та виголошена;
4)виголошена експромтом.
Як бачимо, ці промови підготовлені по-

різному:
1)удалий експромт – це результат повсяк-

денної підготовки;
2)  перша, друга й третя промови перед-

бачають дотримання етапів підготовки конк-
ретного виступу.

У професійній діяльності вчителя-словес-
ника трапляється безліч ситуацій, коли дово-
диться виступати без попередньої підготов-
ки. Та все ж уміння добре говорити – це ре-
зультат наполегливої праці. Підтвердженням
цього є такий приклад з життя відомої люди-
ни. Одного разу, за свідченням сучасників, на
зборах мистецької інтелігенції в Москві вис-
тупав А.В.Луначарський, запрошений туди
буквально за півгодини до початку. Аудиторія
була в захваті від двогодинної промови Ана-
толія Васильовича. Коли організатори зібран-
ня, вражені таким незвичайним імпровізова-
ним експромтом, запитали, як він зміг  без
попередньої підготовки так добре виступити,
лектор відповів: „Я готувався до цього висту-
пу все життя”. Зі спогадів сучасників І.Я.Фран-
ка відомо, що письменник без попередньої
підготовки надавав ґрунтовну кваліфіковану
консультацію щодо написання наукової  ро-
боти студентам.

Таким чином, повсякденна підготовка –
це щоденна цілеспрямована робота над со-
бою, тобто здобування нових знань, накопи-
чення цікавих відомостей з різних галузей
науки, одержання інформації з різних джерел.
Учені виділяють [3] такі етапи цього виду
підготовки :

1.Створення власної інформаційної
бази (домашнього архіву)

Цей етап передбачає цілеспрямоване став-
лення до будь-якої інформації, перебування в
стані мобілізаційної готовності, що забезпе-
чується добре впорядкованою домашньою
бібліотекою;  матеріалом, тематично згрупо-
ваним у папках; веденням записів цікавих
думок, цитат, прислів’їв, приказок, крилатих
виразів; запитань, що ставлять слухачі, тощо.
Зібраний матеріал повинен бути несподіва-
ним, оригінальним, містким, з певною част-
кою гумору. Наприклад, серед записів можуть
бути такі:

1. Для декого дисципліна – ярмо. Для мене
– порядок, що дає мені можливість літати
(Джулія Ендрюс,  американська актриса і
співачка).
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2. Я найбільше боюся жорстоковладних і
страхополохних. Це два кінці одного нещас-
тя: ніколи не знаєш, з якого боку несуть чи
підносять вони дурість або й горе (М.Стель-
мах).

3. Слово „завтра” придумане для людей
нерішучих і для дітей (І.Тургенєв).

4.Освіта – це вміння правильно діяти в
будь-яких життєвих ситуаціях (Джон Хіббен,
президент Принстонського університету).

5.Нічого скаржитися на сусіда, що в ньо-
го на даху сніг лежить, якщо ваш поріг не очи-
щений (Конфуцій).

6.Слово шаноби всім до вподоби
(Індійська приказка).

7. Річ не в тім, що вони не бачать розв’я-
зання, а в тім, що вони не бачать задачі (Г.К.Че-
стертон).

8. Той, хто розповідає тобі про чужі вади,
розповідає іншим про твої (Дені Дідро).

9.Що більша людина, то легше в неї влу-
чають стріли. У карликів влучити набагато
важче (Г.Гейне).

10. Не треба боротися за чистоту, треба
підмітати (І.Ільф).

11. Лиш храм збудуй, а люди в нього прий-
дуть (Л.Костенко).

12. Якщо успіх оголошують поразкою, зна-
чить, це великий успіх (О.Фюрстенберг).

13. Нехай тендітні пальці етики торкнуть
вам серце і вуста (Л.Костенко).

14. Замало бути лікарем, треба ще й уміти
лікувати (Б.Брехт).

15. Нації вмирають не від інфаркту. Спо-
чатку їм відбирає мову (Л.Костенко).

16. Безкрилий не народить крилатого.
Буде толк, якщо безтолоч не розведеться. Не
женися за дурною славою, бо в безслав’я
підеш. Хто варить лихо, той їстиме біду (На-
родна творчість).

Використати ці афоризми можна по-різно-
му: як зачинну фразу з метою заволодіння ува-
гою слухачів під час виступу; як початок при-
вітання, тосту тощо.

2. Оволодіння технікою мовлення
Основні елементи техніки мовлення – це

фонаційне (мовленнєве) дихання, голос,
дикція.

Однією з рис гарного публічного мовлен-
ня є сильний, гнучкий і приємний голос – це
„найбагатший музичний інструмент, у роботі
якого бере участь весь організм” [4]. За особ-
ливостями сили, гучності, характеру, чисто-
ти, тривалості голосу можна розпізнати
співрозмовника, його стан, настрій, риси ха-
рактеру, ставлення до сказаного й до слухача.

За даними словника епітетів [5], голос інди-
відуальний і має багато характеристик: безбарв-
ний, блідий, верескливий, високий, глухий,
гнучкий, громоподібний, густий, гучний,
дзвінкий, жорсткий, кришталевий, легкий,
металевий, млявий, міцний, низький, оксами-
товий, пронизливий, пружний, рокітливий,
соковитий, срібний, сухий, чистий, яскравий
(за силою, гучністю, характером, чистотою,
тривалістю, звучанням – усього 107 епітетів);
байдужий, безтурботний, величний, вимогли-
вий, владний, упевнений, упертий, грубий,
закличний, зворушливий, начальницький, оду-
хотворений, повчальний, погрозливий, со-
лідний, спокійний, урочистий, фальшивий,
чиновницький, щирий (за психічним станом,
настроєм, рисами характеру – усього 144). Про-
мовець повинен мати таку силу голосу, щоб
його чули слухачі, і таку  інтонацію, яка б все-
ляла довіру й посилювала інтерес.

Незнання техніки правильного дихання
призводить до того, що люди бояться гово-
рити, почуваються розгублено, невпевнено.
Неправильне дихання  може бути серйозною
перешкодою для мовлення. Витрати повітря
під час вимовляння різних звуків різні. Най-
більших витрат потребують звуки „г” і „х”. Ко-
рисними, на думку дослідників [6], є такі по-
ради:

1.Щоб не спинитися посеред фрази без
запасу повітря, зберігайте спокій і правильно
дихайте, тобто після кожного речення робіть
глибокий вдих.

2.Не можна більше думати про дихання,
ніж про слова, які промовляєте.

3.Вдихнуте повітря витрачайте поволі й
економно.

4.Не підвищуйте голос, говоріть так, як
завжди; при підвищенні голосу витрати по-
вітря зростають.
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5.Вдихати повітря треба ротом і носом.
6. Груди тримайте рівно, мов випнувши

вперед – це полегшує дихання.
У деяких мовців погана дикція. Однак це

не органічний недолік, він виправляється за
допомогою щоденного тренування. Удоско-
наленню техніки мовлення сприяють такі
вправи:

1. Читання скоромовок ( Босий хлопець
сіно косить, роса росить ноги босі. Був собі
паламар, його діти паламаренята перепала-
марилися. Ми свій фундамент перефундамен-
тували, перефундаментуйте ви свій.).

2. Цитування вголос улюблених творів,
афоризмів.

3. Шліфування чіткої вимови промовлян-
ням звукосполучень ( фра- фре-фри-фру-фро;
шна-шне-шно-шну-шни; гла-гло-глу-гле-гли;
ба-бо-би-бі-бу...) чи слів ( Буг, біг, прихід, бе-
рег, прізвище, пагорб, пріоритет, завод, здаєть-
ся, посміхаєшся...).

4. Виразне читання текстів різних стилів.
5. Вимова слів у реченні зі зростанням чи

спаданням сили голосу.
6. Читання одного речення з різними інто-

націями, логічними наголосами.
Тембральне забарвлення голосу дане нам

природою, і змінити його майже неможливо,
але гнучкість, політ, силу і стійкість поліпши-
ти вдається кожному, хто побажає. Як зазна-
чав Цицерон стосовно вправ для розвитку
голосу, дихання, рухів тіла і язика, то для них
потрібні не стільки правила науки, скільки
праця. Крім того, публічним людям необхід-
но бережно ставитися до свого мовленнєво-
го апарату, систематично зміцнювати й роз-
вивати його.

3. Підвищення культури усного та пи-
семного мовлення

Загальне правило вдосконалення мовлен-
нєвої культури можна сформулювати так: бути
вимогливим до кожного сказаного й написа-
ного слова. Гарною звичкою кожного орато-
ра повинна стати звичка формулювати думку
правильно, красиво, точно й зрозуміло.

Залежно від намірів комунікантів ( щось
повідомити, дізнатися, дати оцінку, заклика-
ти до чогось, зробити щось приємне, надати

послугу, домовитися тощо), на думку А.П.Пан-
філової [7], виникають різні тексти, мов-
леннєві конструкції. Дослідниця виділяє такі
типи висловлювань: повідомлення; думка,
судження; критичне зауваження; комплімент;
пропозиція; висновки, резюме; запитання,
відповіді.

У будь-якому тексті (письмовому чи усно-
му) реалізується система мови. Для ділового
спілкування використовується літературна
мова, тобто зразкова мова, норми якої є обо-
в’язковими для всіх носіїв. Роботу над фор-
муванням мовленнєвої культури радимо про-
водити в таких напрямах:

1. Пам’ятати й постійно послуговуватися
формулами мовленнєвого етикету ( привітан-
ня, звертання, прощання, вибачення, поба-
жання тощо).

2. Записувати слова, в вимові чи напи-
санні яких є сумніви, щоб потім звірити за
словником.

3. Ніколи не вживати у мовленні слів, зна-
чення яких вам не зрозуміле.

4. Надавати перевагу українській лексиці
перед іншомовною (короткий огляд, згода
(угода), видовище, обмін товарів, законність,
продовження дії, покоління , виборці,
світський(мирський),  крамниця, а не – дайд-
жест, консенсус, шоу, бартер, легітимність,
пролонгація, генерація, електорат, секуляри-
зований, шоп).

5. Постійно поповнювати активний лек-
сичний запас новими словами й виразами.

6. Формувати навичку чітко тлумачити
будь-яке явище, пояснювати лексичне значен-
ня слова.

7. Уникати в мовленні непотрібних встав-
них слів та речень, невиправданих пауз та
повторів.

8.  Формулювати кожну думку так, щоб
вона сприймалася однозначно.

9. Мати на робочому столі словники (ор-
фоепічний, орфографічний, тлумачний, пере-
кладні, іншомовних слів тощо) та довідники.

На шляху до вдосконалення, зазначав
П.С.Пороховщиков [8, 19], стоять дві зовнішні
умови: чистота і точність слова, і дві внутрішні:
знання предмета й знання мови.
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Важливість повсякденної словникової ро-
боти очевидна: щоб добре вибудувати навіть
найменшу промову, треба мати достатню
кількість якісного будівельного матеріалу, адже
вишукану добротну споруду не збудуєш з низь-
косортного сірого каміння.

Бельгійський адвокат Де Бетс писав: „Коли
ви привчите себе позначати кожну річ тим
словом, яке вашою мовою точно передає його
суть, ви побачите, як легко тисячі слів будуть
з’являтися у вашому розпорядженні, як тільки
в голові виникне якась думка. Тоді у ваших
словах не буде тих недоречностей, які в що-
денних промовах наших ораторів так драту-
ють уважного слухача” [9].

На трибуні не можна думати про слова,
вони самі повинні з’являтися  в необхідній
кількості й послідовності.

4. Критичний аналіз чужих виступів
Цей етап передбачає формування вмінь

аналізувати чуже мовлення, бачити в ньому
позитивне й недоліки. Слід звертати увагу на
зміст (повноту викладу, логічну послідовність,
несуперечність наведених аргументів,
відповідність змісту темі й меті тощо) і на мов-
не оформлення (наприклад: у якості прикла-
ду приведу..; нанесли шкоди; будеш вигляда-
ти гарно; відображають колишнє минуле
нашої країни; вірна відповідь тощо).

Звичка виявляти помилки в чужому мов-
ленні розвиває пильність і вимогливість до
власного.

5. Формування індивідуального ора-
торського стилю

Історія риторики накопичила чималий
досвід підготовки оратора. Уже в античні часи
відомі майстри ораторського мистецтва (Арі-
стотель, Цицерон, Квінтіліан) робили спро-
би виписати загальний портрет ідеального
оратора, розробити методику його підготов-
ки. Зокрема Цицерон вважав, що оратор по-
винен володіти дотепністю діалектика, дум-
ками філософа, словами мало не поета, па-
м’яттю законодавця, голосом трагіка, грою та-
кою, як у кращих лицедіїв.

Античні грецькі традиції та християнські
морально-етичні цінності покладені в основу
слов’янського риторичного ідеалу. Урахував-

ши багатовіковий досвід, можна визначити
загальні позиції риторичного ідеалу, однак
вершиною майстерності будь-якого оратора є
формування власного ораторського стилю.
Л.І.Мацько визначає такі його складові:

— усвідомлення потреби й виховання
оригінального мовомислення;

— власна мовотворча манера, що вияв-
ляється в особливостях композиції промови,
побудови фраз, схильність до вживання пев-
них слів і сполучень, окремих художніх засобів;

— поведінка промовця в аудиторії; уміння
відчувати „центр” спілкування, вчасно пере-
ключати увагу слухачів;

— характерна кінесика й міміка;
— техніка вимови й дикція, ритмомело-

дика [10, 190].
Як зазначають дослідники, Кирило Ту-

ровський використовував яскраві образні за-
соби: епітети, метафори, паралельні порівнян-
ня, антитези, крім того, єпископ був уважним
і вимогливим до слова.

Для риторики Івана Вишенського харак-
терні такі стилістичні засоби: риторичні звер-
тання, запитання й оклики, анафори, нагнітан-
ня слів і речень, розгорнені антитези, індиві-
дуально авторські новотвори, що слугували
засобом для створення сатиричного чи іро-
нічно-дошкульного значення.

Про красномовство Ф.І.Буслаєва відомо,
що насамперед йому була властива при-
родність. Здавалось би, звичайний переказ
подій і разом з тим уміння зачепити за живе,
прикувати увагу до головного, змусити слу-
хачів жити почуттям – одна з рис його інди-
відуального ораторського стилю. Це був про-
фесор-поет, який малював старовину й на-
родність подібно до відомих поетів; він сам
жив у своїх лекціях, вкладав у них свою душу,
особистість, і в цьому йому допомагала не-
вгамовна фантазія.

А.В.Луначарський був глибоко ерудованим
лектором, умів імпровізувати, демонстрував
свою привабливість, чарівність, володів да-
ром наводити незвичайні порівняння й па-
ралелі.

Зі спогадів сучасників Д.І.Менделєєва
відомо, що вчений був блискучим оратором:
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виступаючи, він демонстрував шлях, яким
були одержані ті чи інші істини; був однако-
вою мірою логічний і емоційний. Слухачі дуже
любили його метод словесних екскурсій, під
час яких інтонація його голосу постійно зміню-
валась: то він говорив високими теноровими
нотами, то низьким баритоном, то скоромов-
кою, то зупинявся, затягуючи паузу, підшуку-
ючи для своєї думки образні вирази, і завжди
знаходив такі, що двома-трьома словами ясно
висловлював те, що хотів сказати. Вершин-
ною оцінкою ораторського таланту Д.І.Мен-
делєєва є думка Б.П.Вейнберга: „Якби я був
музикантом, я, напевне, міг би покласти лек-
цію Менделєєва на музику, і будь-хто з тих, на
чию долю випало щастя його слухати, безпо-
милково впізнав би звуки цього могутнього
голосу, що плавно переходив від рівного ше-
поту, який чули в останніх рядах, до громо-
вих вигуків”. Людиною виняткового красно-
мовства вважали адвоката Ф.Н.Плевако. Гли-
бинна ерудиція, надзвичайна працездатність,
ретельна підготовка до кожного виступу, тон-
ке відчуття психіки людини зробили його по-
стать міфічною на багато років, а прізвище
перетворили  в символ найвищого рівня во-
лодіння логікою, риторикою, етикою, юри-
дичними законами й практикою судочинства.
Головна його сила полягала в інтонаціях, у
неподоланній, просто чародійній можливості
почуттів, якими він умів запалити слухача,
глибокому аналізі думок опонента та неперед-
бачуваній їх оцінці.

Крім інтонації, тональності, сили голосу,
інших важливих якісних характеристик інди-
відуального стилю оратора, багато важать
доречні , природні жести й міміка. Як зазна-
чає Д.Карнегі, жести людини, як і зубна щітка,
повинні бути виключно особистими. По-
трібно пам’ятати  про помірність у застосу-
ванні жестів, адже надмірне неприродне же-
стикулювання свідчить про погані манери чи
надмірне хвилювання мовця.

Наступний вид підготовки – це підготов-
ка до конкретного виступу. Її складові ста-
новлять основу класичної риторики. Етапи
підготовки виступу визначені ще в античні
часи: інвенція (винайдення  ідеї, мети, змісту),

диспозиція (моделювання композиції висту-
пу, логічно доцільне розташування частин),
елокуція (редагування, удосконалення змісту),
меморія (вивчення, запам’ятовування тексту
виступу), акція ( виголошення промови пе-
ред слухачами). Ця послідовність добре відо-
ма кожному ораторові. Однак є поради, які
будуть цінними як початківцю, так і досвідче-
ному промовцеві.

1.Потрібно ретельно дотримуватися по-
слідовності згаданих вище процедур.

2.Перш ніж розпочати підготовку, нама-
гайтеся змоделювати аудиторію  ( вік? стать?
соціальний стан? освіта, фах? інтереси? мета
їх присутності?  тощо).

3.Визначтеся з предметом розмови, його
найважливішими аспектами, які можна вис-
вітлити у відведений вам час.

4.Вивчіть думки авторитетних людей про
це явище чи подію, дослідіть своє ставлення
до предмета розмови, виробіть власну пози-
цію.

5.Опрацьовуючи літературу, намагайтеся
вивчити якомога більше джерел.

6.Написанню тексту промови передує
план, що допомагає логічно вибудувати текст
повідомлення.

7.Практика свідчить, що текст виступу
варто писати не тільки початківцям: зафіксо-
ване краще зберегти, до того ж його можна
перечитати й удосконалити.

8. Записаний текст прочитайте вголос –
це дасть змогу почути його ніби збоку та вия-
вити сумнівні місця в побудові речень та на-
голошуванні слів.

9.Насамкінець спробуйте спрогнозувати
запитання, що можуть виникнути в слухачів.

Найбільш поширені риторичні жанри в
професійній діяльності вчителя-словесника –
це пояснення, інформація, оголошення, лекція,
анотація, доповідь, повідомлення, усна
відповідь, автобіографія. Кожен з жанрів має
свої композиційні особливості й прийоми ак-
тивізації пізнавальних інтересів аудиторії. Од-
нак є загальні правила , дотримання яких за-
безпечує успіх будь-якого публічного виступу:

1.Упевненість і рішучість з самого почат-
ку виступу.
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2.Доброзичливість у погляді, інтонаціях.
3.Стримана емоційність.
4.Лаконічний виклад суті повідомлення.
5.Почерговість монологу й діалогу.
6.Налагодження контакту зі слухачами.
7.Постійний зоровий контакт з аудито-

рією.
8. Зрозуміло й доступно викладений зміст

інформації.
9.Достатньо ілюстрований і доказовий

матеріал з високим відсотком новизни.
10. Кваліфікований висновок.
Перші кроки в роботі над композицією ви-

ступу повинні бути спрямовані на те, щоб з
кожного пункту  плану-конспекту створити
мікротему. Ще в античні часи текст промови
поділяли, як відомо, на три складові: вступ,
основну частину й висновки. Мета вступу –
по-перше, викликати інтерес, заволодіти ува-
гою слухачів; по-друге, створити атмосферу
довіри і взаєморозуміння; і, по-третє, налаш-
тувати аудиторію на сприйняття інформації.
П.Сопер зазначав, що вплинути на байдужу
аудиторію значно важче, ніж на заздалегідь
налаштовану проти ваших переконань. Тому
вступ – чи не найбільш важлива частина про-
мови. Практикою нагромаджено низку ефек-
тивних прийомів заволодіння увагою ауди-
торії. Найбільш продуктивними, зокрема, вва-
жаються такі: посилання на загальновідоме
джерело інформації; парадокс, в основі якого
лежить протиріччя; іронічне зауваження чи
жарт, дотичний до теми виступу; риторичне
запитання; притча, легенда чи казка; афоризм;
звернення до події, часу, місця; демонстрація
якогось предмета; розповідь про особистий
досвід; цитування знайомого; цитування відо-
мої авторитетної людини; історичний епізод;
проблемне запитання й відповідь на нього;
звернення до життєвих інтересів слухачів і до
того, що їх хвилює щодня. Як образно зазна-
чає К.Д.Ушинський, увага —  це двері до
свідомості людини, і, прочинивши їх на по-
чатку виступу, оратор прагне тримати їх відчи-
неними впродовж усього виступу, удаючись
для цього до спеціальних прийомів.

В основній частині головні завдання –
повідомити інформацію, обґрунтувати свою

думку, переконати аудиторію, заохотити слу-
хачів до конкретних дій тощо. Щоб виступ
справляв враження добре спланованого, дос-
коналого, завершеного твору, обов’язково слід
підсумувати сказане, зробити висновки  —
це сприятиме закріпленню й посиленню вра-
ження від виступу.

Пропонована система роботи повинна
базуватися на принципах творчого самороз-
витку особистості, самопізнання, історизму,
пріоритету практики та систематичності. Та-
кий підхід сприятиме прагненню до гармонії,
простоти і краси, посилюватиме ініціа-
тивність, пізнавальну активність, намагання
постійно самовдосконалюватися, розвивати
індивідуальний стиль, навчатися на кращих
зразках, усвідомлювати свої сильні й слабкі
якості.
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ОБЩЕЙ тенденцией  продвижения
педагогической мысли на протяже-

нии второй половины XX и начала  XXI века
является признание важной роли творческой
деятельности в развитии личности и возра-
стание значения этой деятельности в процес-
се создания новых образовательных техно-
логий.

Значительное изменение общей ситуации
функционирования современного общества
максимально актуализирует поиск оптималь-
ных путей  и в сфере совершенствования про-
фессиональной деятельности учителя музыки.

Музыкально-педагогическая наука на со-
временном этапе развития характеризуется
глубокой степенью теоретической разрабо-
танности отдельных отраслей знаний. Де-
тально изучены проблемы музыкального фор-
мообразования, классификации жанров, гар-
монии, полифонии, сольфеджио, акустики,
исполнительства и т.д. Методика препода-
вания этих дисциплин в музыкальных вузах
тщательно разработана и нашла применение
на практике. Однако на данном этапе боль-
шое количество дисциплин имеют автоном-
ный и обособленный характер. Все настой-
чивее возникает проблема объединения, со-
гласования их между собой на основе орга-
низационно-технологических основ  приме-
нения  полученных знаний и навыков в про-
фессиональной деятельности.

В подготовке будущего педагога акцент
должен ставиться на формировании и вос-
питании в нем профессиональных и
личностных качеств, адекватных требовани-

ям времени. Его педагогические установки,
принципы, умения и навыки должны демон-
стрировать творческий подход к решению
профессиональных задач, способность к про-
ектированию и организации продуктивного
образовательного процесса.

Речь идет о выборе и обосновании спе-
цифики обучения, которая бы в достаточном
объеме отражала объективные процессы на-
стоящего этапа развития художественно-твор-
ческого потенциала студентов, раскрывала
возможности изучаемого учебного материа-
ла в совершенствовании профессиональной
подготовки будущих учителей музыки.

Предварительный  анализ  показал, что
решающая роль в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей музыки
принадлежит готовности к внедрению инте-
гративных форм обучения и использованию
современных технологий в профессиональ-
ной деятельности.

  Значимыми для нашей работы являются
научные подходы к исследованию художе-
ственно-творческой деятельности (М.С.Каган,
П.А.Флоренский, С.Л.Рубинштейн, Л.Н.Сто-
лович, А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский  и др.).
Большую роль в исследовании  проблемы  со-
вершенствования профессиональной подго-
товки будущих учителей музыки  сыграли  ра-
боты современных теоретиков и практиков в
области создания педагогических технологий
(В.П.Беспалько, В.И.Боголюбов, Г.Л.Ильин,
М.В.Кларин, А.В.Копылова и др.).

В последние годы в педагогической прак-
тике  наблюдается большой интерес к проект-
ной технологии. В научно-педагогической
литературе проектную деятельность рас-
сматривают как форму учебного сотрудниче-
ства в вузе, средство профессиональной под-

как фактор совершенствования профессиональной
подготовки  будущих учителей музыки

(в условиях освоения арт-менеджмента)

как фактор совершенствования профессиональной
подготовки  будущих учителей музыки

(в условиях освоения арт-менеджмента)

Кулдыркаева О. В.
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готовки будущих учителей. Автор системы
проективного обучения Г.Л. Ильин   называ-
ет  ее проективным образованием [1].

Центральным звеном проективного обу-
чения является проект-замысел решения про-
блемы, имеющий для обучающегося студен-
та жизненно важное значение. Характерную
его особенность составляет отличие от уже
существующих решений и проектов. Стрем-
ление найти лучшее, свое решение опреде-
ляет основную мотивацию обучения. Студент
не только усваивает готовые представления
и понятия, но и сам добывает информацию
и с ее помощью строит свой проект [4].

Анализ научной литературы и педагоги-
ческой действительности позволил выявить
ряд противоречий между требованиями к
уровню профессиональной подготовки буду-
щих учителей музыки и возможностями тра-
диционной методики, не учитывающей ре-
зервы использования широких перспектив
современных образовательных технологий;
между требованиями к повышению качества
подготовки специалиста и научной неразра-
ботанностью путей совершенствования про-
фессиональной подготовки будущих учителей
музыки.

Одним из средств обновления содержа-
ния профессиональной подготовки студентов
педагогического вуза может стать введение
современных технологий   на основе   обуче-
ния   основам   менеджмента.

Как известно, менеджмент (в переводе
«управление») – функция, вид деятельности
по руководству  деятельностью  в самых раз-
нообразных организациях. Менеджмент – это
также область человеческого знания, помо-
гающего осуществлять эту функцию. Совре-
менный преподаватель призван быть не толь-
ко просветителем, но и организатором не-
посредственного общения, конструктором
собственного поведения и руководить дей-
ствиями студентов в процессе обучения.
Между  тем анализ состояния изучаемой про-
блемы показывает, что в профессиональной
подготовке будущих учителей музыки недо-
статочно используются положения и пози-
тивный опыт эффективных современных тех-
нологий и функций менеджмента.

Мы    считаем,  что для  построения  мо-
дели    совершенствования профессиональ-

ной  подготовки  будущих учителей музыки
в педогогическом вузе служат разработки  ос-
нователей классической школы «научного ме-
неджмента» о повышении      производитель-
ности и эффективности человеческой дея-
тельности (Ф.Тейлор, Э.Мэйо, М.Фоллет,
А.Маслоу и др.).

Однако как в теоретических исследовани-
ях, так и в практике работы высшей школы в
подготовке будущих учителей музыки не на-
коплен материал для анализа специфики ху-
дожественно-творческой деятельности в ус-
ловия технологического обеспечения  на ос-
нове  специфики  арт-менеджмента (управ-
ления творческой деятельностью в сфере ис-
кусства). «Арт-менеджмент» базируется на
теоретических положениях общего менедж-
мента.     Понятие «менеджмент» следует рас-
сматривать не только в качестве научной и
учебной дисциплины, которая составляет
важнейший элемент подготовки любого спе-
циалиста к профессиональной деятельности
[2].  В условиях рыночной экономики назре-
ла необходимость  формирования педагоги-
ческой компетентности  специалистов, вла-
деющих  инновационными  подходами  к ре-
шению разнообразных образовательных за-
дач. При этом необходимо насыщение  обра-
зовательного пространства активными фор-
мами проектной художественно-творческой
деятельности учащейся молодежи.

В современных  научных исследованиях
[3] выделены  функции арт-менеджмента:

1) основные общие  функции в художе-
ственно-проектной и организационно-твор-
ческой деятельности: планирование, органи-
зация, мотивирование, контроль. Основные
функции являются общими для всех видов и
любых условий  введения  инноваций;

2) основные специфические функции: обо-
гащение  опыта художественно-творческой
деятельности, что предусматривает «погру-
жение» в художественно-проектную деятель-
ность (с последующей организацией отдель-
ных проектов). Здесь доминируют  побужде-
ние к самореализации в профессиональной
деятельности, к выдвижению новых целей и
достижению эффекта.

Таким образом, инновационный характер
обучения основам арт-менеджмента способ-
ствует расширению зоны ближайшего и пер-
спективного развития   учащейся молодежи,



99

в контекст которого входит  обогащение   опы-
та  художественно-творческой деятельности
и проявление культурно-творческой иници-
ативы [3].

На  наш взгляд,  в условиях освоения  арт-
менеджмента  многослойность и многофунк-
циональность проектной деятельности по-
зволяет рассмотреть ее как процесс  и как ре-
зультат, определяющиеся ее целью, задачами,
присутствием в теме проекта творческой про-
блемы.  В зависимости от идеи и темы про-
екта определяется его тип (научно-исследо-
вательский, музыкально-художественный и
т.д.), намечаются формы его осуществления
(индивидуальные, групповые, коллективные)
и планируется предъявление  результата. Осо-
бое значение в проектной деятельности  сту-
дентов имеет заключительный этап (музы-
кальные фестивали, концерты, выставки и
т.д.).

Музыкальные фестивали — это публич-
ное действие, готовый рекламный продукт, с
помощью которого можно: формировать
имидж института, города, региона и т.п.;
привлекать внимание к проблемам общества;
формировать культурные потребности посе-
тителей фестивалей.

Дополнительные возможности музыкаль-
ных фестивалей: запись концерта на аудио- и
видеоносители;  выпуск аудио- и видеопро-
дукции с записями прошедших мероприятий;
продвижение молодых исполнителей (сту-
дентов-музыкантов);  присвоение различных
званий участникам  в целях рекламы самого
фестиваля и оценки профессиональных уме-
ний.

Планируя проведение музыкального фес-
тиваля, следует уделить особое внимание
маркетингу  этого культурного «продукта» и
ответить на традиционные для мероприятия
вопросы:  Какова потенциальная аудитория
фестиваля? Сколько предполагается посети-
телей на предстоящих мероприятиях? До-
вольно часто такие вопросы ставят органи-
заторов музыкальных фестивалей в тупик.
Даже если устроители музыкального фести-
валя не предполагают получить прибыли,
маркетинг все равно необходим, поскольку
предполагает формирование особой аудито-
рии для этого события.

Услугами музыкальных фестивалей явля-
ется предоставление музыкальных впечатле-

ний, на музыкальных фестивалях царит осо-
бая атмосфера  одухотворенности  и возвы-
шенности, есть  возможность пообщаться с
участниками фестиваля, сравнить разные ва-
рианты исполнения.

Демократичность, праздничность и твор-
ческая свобода делают различные фестивали
более доступными для различных групп ауди-
тории, чем традиционные концерты.  Чрез-
вычайно важная составляющая фестиваля –
событийность.  Фестиваль — это  важное со-
бытие в жизни  института, привлекающее
внимание  и  студентов,  и  преподавателей
вуза.  Тематика и содержание разрабатывае-
мых проектов (к примеру, музыкальные про-
екты для  школьников разных возрастных пе-
риодов,  проекты внеклассных мероприятий,
фестивали старинной музыки, промоушн-
кампании на  радио, проекты классической
музыки  и др.)  позволяют   направить обуче-
ние студентов на приобретение и накопле-
ние собственного опыта художественно-
творческой деятельности.

Отсюда следует, что соответствующие
способы и средства  проектной художествен-
но-творческой деятельности в условиях осво-
ения арт-менеджмента являются важным
фактором  обогащения художественно-твор-
ческого опыта  студентов в вузе, переосмыс-
ления  роли личности педагога общеобразо-
вательной и профессиональной школы, тре-
бований к его уровню  профессионального
развития.
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ПОСТАНОВА проблеми. Про-
ведений нами аналіз існую-

чих програм, методичних посібників
для тренерів-викладачів і вчителів, на-
вчальних посібників для учнів показав,
що автори концепцій і програм відзна-
чають, що реалізація цілей спорту і
фізичного виховання спирається на ос-
новні принципи та концепції непе-
рервної освіти: гуманізацію, демокра-
тизацію, диференціацію та індивідуа-
лізацію, дієвий підхід, що націлюють
особистість на активне виконання
індивідуальних і колективних програм
з фізичної культури і спортивної діяль-
ності, які сприяють входженню в про-
цес фізичної самоосвіти й самовдос-
коналення.Аналіз літературних дже-
рел показав, що в сучасних досліджен-
нях і публікаціях приділяється недо-
статня увага основним принципам і
концепціям неперервної освіти.
Мета роботи — придбання шко-

лярами необхідних знань у галузі
спортивного тренування, фізичної
культури та вихованні потреби, умінь
самостійно займатися фізичними
вправами, свідомо застосовувати їх з
метою відпочинку, тренування, підви-
щення працездатності та зміцнення
здоров’я.

У числі завдань ми висуваємо над-
бання необхідних знань у галузі
спортивного тренування та фізичної

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÈÕÎÂÀÍÍß
Â ØÊÎËßÐIÂ ÓÑÂIÄÎÌËÅÍÎ¯ ÏÎÒÐÅÁÈ
ÄÎ ÑÀÌÎÑÒ²ÉÍÈÕ ÇÀÍßÒÜ ÑÏÎÐÒÎÌ

² Ô²ÇÈ×ÍÎÞ ÊÓËÜÒÓÐÎÞ

культури, а також виховуємо потреби та
вміння самостійно займатися фізични-
ми вправами, свідомо застосовувати їх
з метою відпочинку, тренування, підви-
щення працездатності й зміцнення здо-
ров’я [1—9]. Таким чином, сучасне вик-
ладання єдиноборств і фізичної культу-
ри в школі характеризується тим, що до
його традиційних вимог (освітніх, оз-
доровчих, виховних) додаються вимо-
ги нових освітніх програм з фізичного
виховання та спорту (викладання, до-
тримуючись принципів гуманізації та
демократизації, дієвий підхід).  Відпо-
відно до наших опитувань 80% тренерів
— викладачів і вчителів фізкультури —
вважають, що головне завдання
спортивних тренувань і шкільної фізич-
ної культури — оздоровче, іншим за
значущістю вони вважають розвиток
рухових якостей [1, 2, 4—9].

Разом з тим,  з 2001 р. ми опитува-
ли тренерів, учителів, які застосовують
на практиці принципи демократизації,
гуманізації та дієвого підходу. Щорічно
в таких опитуваннях  брали участь від
100 до 120 осіб.

Мал. 1. Реалізація на практиці трене-
рами-викладачами й учителями

фізичної культури принципів демокра-
тизації, гуманізації, дієвого підходу

Бєлих С. І.
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Результати досліджень. Якщо вчителі
стають помітно більш демократичні (у 2001 р.
цей принцип на практиці використали 10%,
у 2003 р. — більше 25%), то особливих змін у
реалізації інших принципів не помітно. Так,
дієвий підхід у 2001 р. використали 3% тре-
нерів єдиноборств і вчителів фізкультури, у
2003 р. — 5%. Ми з’ясовували причини, чому
не застосовуються ці підходи. Усі вчителі го-
ловною причиною назвали незнання спо-
собів їх здійснення на практиці. У цій ситуації
відсутність розробок у галузі інноваційних тех-
нологій стає для тренерів-викладачів та вчи-
телів фізичної культури непростою пробле-
мою.

Таким чином, для того, щоб реалізувати
мету, поставлену перед шкільним спортом і
фізичною культурою, необхідний аналіз
спеціальної літератури, що визначає загальні
підходи та напрямки, на основі яких мож-
лива побудова приватних методик викла-
дання. Проблема полягає в тому, що поряд
з існуванням нових освітніх технологій у
викладанні єдиноборств і предмета «фізич-
на культура» в програмах з фізичної культу-
ри не передбачене формування вмінь, вла-
стивих суб’єктам діяльності. Такий висно-
вок ми зробили, проаналізувавши літерату-
ру з проблем теорії діяльності, зокрема, на-
вчальної. У ній  висловлюється думка, що
особистість розвивається тільки в процесі
власної діяльності.

Необхідною умовою цілеспрямованої ро-
боти з розвитку інтелектуальних здатностей
особистості є організація власної навчально-
пізнавальної діяльності школярів, однак
шкільний навчальний процес вибудовується
на основі дій репродуктивного характеру. Для
того, щоб функціонально осмислити катего-
рію діяльності, представимо її компонентну
структуру (мал. 2).

Мал.2. Структура діяльності
Відомо, що структура діяльності містить у

собі шість компонентів, і якщо відсутній хоча
б один з них, це явище не можна назвати
діяльністю. К.Д. Ушинський визначив це по-
няття яскраво й емоційно: «Діяльність повин-
на бути моя, захоплювати мене, виходити з
душі моєї».

Дія — це один з компонентів діяльності.
У масовій шкільній практиці ми найчастіше
спостерігаємо, що учням запропоноване ви-
конання дій відповідно до заданого зразка
поза зв’язком з іншими компонентами діяль-
ності. У цьому випадку представники дієво-
го підходу визначають дію як прояв імпуль-
сивної енергії. Учитель на уроці сам ставить
мету, організує дії дітей, при цьому мета та
мотиви часто залишаються неусвідомленими
школярами, усі ті, яких навчають, у загальний
процес не включаються. У цьому випадку
можна говорити про те, що організовано дію
репродуктивного характеру, а не діяльність
школярів. Ми можемо тільки сподіватися на
педагогічний результат, пов’язаний з форму-
ванням навички, а не з процесом розвитку.
Отже, розвиток інтелекту школярів, творчого
потенціалу дітей, забезпечення загальної про-
цедури саморозвитку особистості, якщо ми
дійсно хочемо цього досягти в процесі на-
вчання, повинні не проголошуватися, а забез-
печуватися технологічно в навчальному про-
цесі, побудованому на принципово інших на-
уково-методичних засадах.

Аналіз  існуючих програм з фізичної куль-
тури дозволяє зробити висновок, що ними не
передбачено формування якостей і вмінь, вла-
стивих суб’єктові діяльності. У зв’язку з цим
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проаналізовані інноваційні технології, у яких
стали вирішуватися позначені нами завдан-
ня. Одночасно були розглянуті чинники, які
впливають на ефективність утворення рухо-
вої навички. Це виконувалося з метою зна-
ходження точок зіткнення предмета «фізична
культура» і дисциплін, у яких розроблені інно-
ваційні технології. Заслуговує на увагу зна-
чущість самоконтролю для спортивної, на-
вчальної та для будь-якої іншої діяльності. Це
положення проявляється в тому, що, форму-
ючи самоконтроль, а на його основі самооцін-
ку, підвищуємо успішність учнів у рухових діях,
тому що відомо: чим вище кваліфікація спорт-
смена, тим більшою мірою він контролює свої
дії. У той же час, працюючи над формуван-
ням самооцінки рухової дії, ми виховуємо шко-
лярів як сумлінних суб’єктів діяльності. Нам
уявляється актуальною розробка науково об-
ґрунтованої методики формування рухових
навичок, у результаті якої утворювалися б саме
ці вміння (суб’єкта діяльності).

Основними елементами цієї методики є:
створення первісного образу рухової дії; ви-
конання варіативних дій за зразком; словесна
інструкція; виділення елементів рухової дії;
визначення точок контролю в кожному еле-
менті (як відомо, контроль може бути візуаль-
ним, аудіальним, кінестетичним), які далі ста-
ють критеріями контролю правильності ви-
конання рухової дії (критерії контролю визна-
чають учні разом з учителем); і, нарешті, оцін-
ка дій іншого, а потім і себе. Ми припускали,
що робота вчителя та учнів над самооцінкою
не тільки призведе до формування вмінь, вла-
стивих суб’єктові діяльності, але й буде спри-
яти більш міцному засвоєнню знань про дос-
ліджуваний рух.

Перевірка висунутої гіпотези та оцінка
ефективності розробленої методики здійсню-
валися на другому етапі дослідження. В екс-
перименті щодо формування самооцінки ру-
хової дії брали участь учні 6-х класів. Два кла-
си займалися за експериментальною методи-
кою (40 осіб) і два класи (40 осіб)  — за тради-
ційною. Перед контрольною групою (КГ) по-
ставили завдання: навчитися бігати на короткі

дистанції. Теоретичний матеріал з техніки бігу
на короткі дистанції давався за традиційною
методикою: під час навчання (розповідь пе-
ред показом) — аудиторні заняття з теорії.
Робота в експериментальній групі (ЕГ) про-
водилася таким чином, щоб навчити учнів оці-
нювати правильність виконання техніки бігу.
Для цього необхідно було виділити в цілісній
дії окремі елементи та знайти в них точки кон-
тролю. Учні (разом з учителем) виділили на-
ступні елементи бігу, які лягли в основу са-
мооцінки: 1) постановка стопи на опору; 2) відштов-
хування; 3) прямолінійність бігу; 4) винос стег-
на; 5) положення тулуба; 6) робота рук;
7) положення плечей; 8) положення голови;
9) частота кроків.

У результаті проведеного експерименту
отримані дані, показані  на мал. 3.  З них вид-
но, що в ЕГ більше учнів, які зуміли об’єктив-
но оцінити свою техніку бігу на дистанції.
Серед учнів ЕГ, що оцінили себе  не об’єктив-
но, переважно зробили по одній помилці.
Число учнів ЕГ, що оцінили себе правильно,
на вірогідно значущому рівні нижче, ніж в ЕГ
(р<0,01). В ЕГ переважають учні, які в само-
оцінці зробили по 2 і більше помилок (до 4).

Для того, щоб довідатися, наскільки міцно
засвоюються знання про техніку досліджува-
ного руху, ми повторили діагностику само-
оцінки через два та через чотири місяці після
роботи над технікою спринтерського бігу. Ре-
зультати представлені в табл. 1 і 2.

Мал. 3. Кількість учнів, які зробили помилки
при самооцінці спринтерського бігу після
закінчення експерименту (по горизонталі
зазначена кількість помилок, допущених

учнями при самооцінці техніки бігу)



103

Через два місяці після роботи над само-
оцінкою спринтерського бігу по дистанції
зниження кількості учнів, що об’єктивно оці-
нили себе, відбулося в обох групах, але на
недостовірно значущому рівні. Однак уже
через чотири місяці знання про техніку бігу
в ЕГ знижуються (різниця статистично до-
стовірна, р < 0,01). Таким чином, учні ЕГ
більше успішні в оцінюванні своєї техніки
бігу по дистанції. Знання про досліджува-
ний рух у них більш міцні та не знижуються
через 4 місяці після проходження навчаль-
ного матеріалу.

Таблиця 1
Розподіл учнів по групах,

що об’єктивно й необ’єктивно
оцінили себе після двох місяців

по закінченні занять

Таблиця 2
Розподіл учнів за групами,

що об’єктивно та необ’єктивно
оцінили себе після чотирьох місяців

після закінчення занять

Висновки. Отже, створення на спортив-
них тренуваннях і уроках фізичної культури
умов для пошуку найкращих варіантів рішен-
ня рухового завдання, порівняння цих варі-
антів, знаходження відмінностей і тотожнос-
тей у виконанні елементів цілісної дії, уміння
учня оцінювати результати  іншого, а потім і
свої, призводить до формування самооцінки

Самооцінка Експериментальна 
група Об'єктивна Необ'єктивна 

  

По закінченні 
експерименту 

29 11   

Через 2 місяці після 
експерименту 

25 15 0.91 > 0.05 

Контрольна група 

По закінченні 
експерименту 12 28  

Через 2 місяці після 
експерименту 6 34  

 

 

Самооцінка 
Експериментальнагрупа 

Об'єктивна Необ'єктивна  
  

По закінченні експерименту 29 11 

Через 2 місяці після 

експерименту 
23 17 

  

Контрольна група 

По закінченні експерименту 12 28 

Через 2 місяці після 

експерименту 
3 37 

  

 

та більш  міцному засвоєнню знань про рух,
що вивчається.

Подальші дослідження буде спрямовано на
відновлення методик з формування ефектив-
ної стимуляції та аргументації до усвідомле-
ної потреби в духовному та фізичному само-
вдосконаленні школяра.
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Компанієць Ю. А.

НЕСТАБІЛЬНА економічна та соціо-
культурна ситуація в країні поглиблює

стан затяжного психоемоційного та соціаль-
ного стресу, що спричинений існуванням у
світі, який стрімко змінюється, в умовах
„інформаційного буму”, постійної зміни жит-
тєвих стереотипів поведінки, нерідко на межі
своїх можливостей. Як наслідок, вичерпують-
ся адаптаційні та пристосувальні можливості
людського організму, знижується рівень здо-
ров’я.  Першопричиною цього є дефіцит у
суспільстві „етичного ставлення до здоров’я”.
З огляду на це визначальним у збереженні та
зміцненні здоров’я людини є стиль її життя.
Ці фактори, а також вельми складна демогра-
фічна ситуація в країні (низька народжуваність,
висока смертність, коротка тривалість життя
як результат нездорового способу життя) не
можуть залишатися поза увагою як громадсь-
кості, так і фахівців у сфері державного управ-
ління, фізичної культури та спорту.

Необхідно проаналізувати причини появи
хибної тенденції формування негативних сте-
реотипів соціальної поведінки, окреслити
можливі напрямки діяльності в подоланні
кризових явищ.

До цього часу змістовний бік поняття „здо-
ровий стиль життя” не розкрито, хоча засто-
совується він різними авторами напрочуд ши-
роко. Подібний стан речей досить законо-
мірний: розмежування термінів „стиль жит-
тя” і „спосіб життя” є принциповим лише за
умови наявності певного рівня індивідуаль-
ності й суб’єктності, який дає особистості
можливість робити вибір власного способу
життя з низки альтернативних – вибір, адек-
ватний внутрішній сутності й орієнтований
на самоактуалізацію. Поняття „стиль” –
міждисциплінарне, межі його функціонуван-

ня хоча й розпливчаті, але все ж не безмежні.
Це або стійка цілісність, характерна єдність,
система прийомів і засобів діяльності, або ха-
рактеристика продукту творчості, або своє-
рідний самопрояв  особистості як суб’єкта
діяльності. Поняття „стиль життя” є синтезу-
ючим. Воно включає в себе і стиль діяльності
(з його багатьма різновидами), і стиль спілку-
вання, і стиль поведінки й не вичерпується
цим, бо поряд з ними рівноправне станови-
ще займає і ставлення особистості (тобто
внутрішня психічна діяльність, пов’язана з ус-
відомленням свого місця у світі, у суспільстві,
у системі міжособистісних стосунків, з оцін-
ним  ставленням до світу). У якості диферен-
ційованих визначальних ознак стилю життя
можна навести різні величини: розуміння сен-
су життя; самоідентифікація з певною соціаль-
ною групою; спосіб реалізації ціннісних орієн-
тацій у повсякденній поведінці; спосіб задо-
волення стійких потреб особистості, який
формує елемент її структури та впливає на її
загальну спрямованість; стійкі звички, мане-
ри поведінки, орієнтацію на традиційну або
альтернативну культуру; організацію вільно-
го часу, інтенсивність, періодичність,
ритмічність життя. Поняття „здоровий стиль
життя” можна  розглядати як індивідуалізова-
ний варіант здорового способу життя, який
містить у собі світоглядний, поведінковий і
діяльнісний аспекти.

У сучасній педагогічній теорії та прак-
тиці проблема формування здоров’я й здо-
рового способу життя займає одне з пріо-
ритетних місць і зачіпає  відразу два смис-
лових контексти: формування здорової осо-
бистості й розвиток індивідуальності, виді-
лених у якості пріоритетів державної полі-
тики в галузі освіти.

Як відомо, державна політика в певній
сфері суспільного життя реалізується через
соціальну стратегію.

Мистецтво соціальної стратегії – у коге-
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рентному погодженні особистості й суспіль-
ства інтересів, які не збігаються, нерідко про-
тилежні інтереси на деякій спільній предмет-
но-змістовній основі їх задоволення і в межах
об’єктивної парадигми їх спільного розвитку.
Такою основою є культура людства у всьому
розмаїтті її форм, гілок та видів, а парадигма
представлена  природними  законами діалек-
тики. Як свідчать реалії повсякденного жит-
тя, на теперішній час в Україні ще відбува-
ються складні, почасти суперечливі проце-
си формування державних інституцій, що
досить природно з огляду на коротку три-
валість (в історичному аспекті) незалежного
існування країни.

У зв’язку з цим доречно згадати, що у
світовій  історії є успішні приклади, коли по-
ряд з іншими в основу державотворення було
покладено одну зі складових частин загаль-
нолюдської культури – фізичну культуру осо-
бистості. Мова йде про Сполучені Штати
Америки, одну з найбільш розвинених країн
світу, де культ здорового способу життя, ціну-
вання власного здоров’я є провідною націо-
нальною рисою. Зазначимо,  що американці
йшли до цього довгі роки, а фундамент тако-
го ставлення був закладений “батьками нації”
ще в період виникнення й становлення аме-
риканської держави [8, 81—86.].

В умовах, коли орієнтири соціальної стра-
тегії ще тільки визначаються, використання
фізичної культури в якості системотворчого
складового компонента не тільки бажане, а й
конче необхідне.

Фізична культура як ніяка інша сфера куль-
тури містить великий потенціал відтворення
особистості як цілісності у своїй тілесно-ду-
ховній єдності, який на теперішній час, на
жаль, виявився не задіяним. У результаті ви-
никла ситуація, для якої характерні «част-
ковість» формування людини, антикультурна
за своєю сутністю [5].

Слід визнати, що за час, який минув після
розвалу СРСР і початку державотворення Ук-
раїни, виросло покоління, яке в значній своїй
частині байдуже ставиться до цінностей
фізичної культури, не бачить у заняттях нею
ніякої потреби, а сприймає лише як щось нуд-
не, непотрібне, як тяжкий тягар, повинність.

Це стало їхнім життєвим переконанням, яке
вони свідомо чи підсвідомо будуть передава-
ти способом, стилем свого життя підростаю-
чим поколінням. Загальновідомо  ще зі старо-
давніх часів, що дитина з перших своїх кроків
по життєвому шляху набирається досвіду, на-
слідуючи поведінку дорослих.  З великою
мірою ймовірності можна припустити, що до
того часу, коли вона буде спроможна усвідом-
лювати свої вчинки (якщо до цього взагалі
дійде), у неї вже буде сформований певний
стереотип суспільної та міжособистісної по-
ведінки. Значною мірою він буде залежати від
усталених сімейно-побутових звичок, спосо-
бу життя батьків, поведінка яких буде як при-
клад для наслідування для дитини: підсвідо-
мо вона у всьому буде копіювати їх стиль жит-
тя. Інший чинник формування стереотипу
поведінки – „вплив вулиці”. На вулиці ж сьо-
годні повсюдним визначальними елемента-
ми молодіжної субкультури (прикладом для
наслідування) є вживання пива та  спілкуван-
ня з використанням десятка-другого слів слен-
гу чи “універсального мовного засобу” – бру-
тальної лайки). Не буде перебільшенням ска-
зати, що це вже стало неофіційною нормою
поведінки.

 Іншою характерною рисою сучасної
підлітково-молодіжної поведінки є агре-
сивність, жорстокість. Подібний стан обумов-
лений сукупною дією багатьох чинників. Не
вдаючись до детального їх переліку та аналізу
(бо це виходить за межі статті), усе ж назвемо
деякі з них. Сумну пальму першості в цьому
відношенні, на наш погляд, утримує телеба-
чення. Примітивні за змістом викопіювання з
американського телебачення шоу типу “Слаб-
ка ланка” водночас є грандіозними за масш-
табами заподіяної шкоди. Для ментальності
слов’ян характерними рисами є (не хочеться
вживати минулий час) взаємодопомога, взає-
мовиручка в скруті. Мимохіть це підтвердив
один з ведучих іншого телешоу —  “Останній
герой”, коли зазначив, що на відміну від аме-
риканців з “нашими” важче грати – у ситуаці-
ях вибору, коли треба когось виключати з чис-
ла гравців, вони цим “мучаться”. Ці муки від
того, що людей змушують іти проти власних
внутрішніх,  глибинних морально-етичних
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переконань, закладених у підсвідомості, бук-
вально йти по головах інших людей заради
власної перемоги. Пропагується крайній
егоїзм, коли для досягнення поставленої мети
всі засоби дозволені – можна діяти підступ-
но, вступати у змови, обманювати, залякува-
ти, допомагати іншому тільки в тому випад-
ку, коли це принесе якийсь зиск. Підростаюче
покоління, чий внутрішній світ формувався під
впливом подібних шоу-зразків, втрачає націо-
нальну автентичність.

Інший шлях формування соціальної  жор-
стокості дітей та підлітків  – хворобливе за-
хоплення комп’ютерними іграми. Зазвичай у
них практично відсутнє поняття “добрий” –
“поганий”. Неважливо — хто ти і як переміг,
головне – ти переможець. Мета виправдовує
засоби. Звичайно, можна сказати, що це всьо-
го лише гра. Гра то вона гра, але вона формує
модель поведінки. Перегляд спортивного ви-
довища, на думку психологів, неминуче
супроводжується ідентифікацією себе з учас-
никами гри. Можна провести аналогію і з ком-
п’ютерними іграми. Саме звідси, на наш по-
гляд, росте коріння немотивованої жорстокості
підлітків, конкретні факти прояву якої час від
часу шокують нас зі сторінок кримінальних
хронік.

Інший аспект проблеми. Ми живемо у
світі інформації. Обсяг, різноманітність отри-
муваної через різні джерела інформації пос-
тійно зростають. На наш погляд, на цьому
етапі розвитку цивілізації ми зіткнулися з Яви-
щем інформаційного здичавіння.

Цей термін у доступній літературі раніше
нам не зустрічався. Ми закладаємо в це по-
няття такий смисл.

Ще недавно людина активно шукала нову
інформацію, свідомо вибираючи напрямок
своїх пошуків, отримуючи її шляхом роздумів,
відкриваючи нові факти, взаємозв’язки, фор-
ми поведінки методом дедукції. На сучасно-
му етапі розвитку цивілізації вже немає необ-
хідності відшукувати інформацію. Вона над-
ходить з надлишком, але її якість і достовірність
залишають бажати кращого. При бажанні
підтвердження цієї тези можна знайти на кож-
ному кроці. Сьогодні інформація стала засо-
бом виробництва, який використовують з ко-

рисливою метою. Через маніпулювання
інформацією формується громадська думка,
стереотипи мислення та поведінки. Людина
привчається споживати штампи різних видів:
політичні, поведінки, морально-етичні, прий-
маючи їх у довершеному вигляді, не піддаючи
сумніву чи критичному аналізу інформацію,
яка в них знаходиться.  Очевидне прагнення
на свідомому та підсвідомому рівні керувати
людьми (майбутніми покупцями, виборцями
і т.п.) з певною метою  – досягнення мате-
ріального зиску. Можна цілком погодитись з
Г.Г. Наталовим: “...потік інформації покрив-
ся пліснявою духовної розпусти” [9, 7—16].

Свобода отримання інформації перейшла
в інформаційне цунамі,  яке потужною хви-
лею затоплює все навкруги, несучи руйнацію
та залишаючи після себе безліч інформацій-
ного сміття, яке значною мірою забруднює
нашу свідомість непотрібною нікчемною
інформацією, позбавляючи необхідності само-
стійної розумової праці, спрямованої на ду-
ховне, інтелектуальне та емоційно-естетичне
зростання. За умов, коли відсутня культура
споживання інформації, її надлишок  призво-
дить, образно кажучи,  до інформаційного зди-
чавіння. У світі зникає універсальний, абсо-
лютний, загальнозначущий сенс. Кожен може
діяти як захоче, видаючи за істину те, що йому
вигідне й корисне. Така  філософія сьогодні вва-
жається дійсно вільною.

Людська спільнота задля безпечного
співіснування завжди встановлювала певні
норми й правила поведінки. Наразі ми маємо
таку ситуацію, коли попередню систему мо-
рально-етичних цінностей дискредитовано,
а нова ще тільки створюється. Як наслідок,
зростають покоління, які в період формуван-
ня Особистості не мали суспільно значущих
орієнтирів духовного зростання, а змушені
були користуватися сурогатами (симулякра-
ми), інформаційним сміттям [12, 3].

Це становище можна охарактеризувати не
інакше як ентропію духовності.

Можна, звичайно, звинуватити автора в
перебільшенні, але, з одного боку, це твер-
дження, власне, не є перебільшенням, а лише
відображає реальний стан справ (треба тільки
не стромляти голову в пісок, неначе страус, а
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мати бажання й сміливість глянути в очі
правді), з іншого – лише такою гострою по-
становкою проблеми можна привернути
до неї увагу.

Можливі зміни на краще ми вбачаємо в
найширшому використанні можливостей
фізичної культури та спорту.

Загальновідомо, що заняття фізичною куль-
турою й масовим спортом позитивно впли-
вають на зміцнення здоров’я, підвищення
рівня фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності, виконують такі важливі функції, як:
освітня та пізнавальна, духовно-моральна,
соціально-біологічна адаптація, зниження
соціальної напруженості, профілактики захво-
рюваності, правопорушень, боротьби з нар-
команією, відволікання підлітків від вулиці та
шкідливих звичок, профілактика аутодеструк-
тивної поведінки, яка останній час починає
набирати характер масового явища. Економіч-
ний ефект від реалізації цих функцій значно
перевищує прямі витрати [6, 60—61].

На наш погляд, сьогодні головним завдан-
ням фізичної культури повинна стати не ком-
пенсація несприятливого впливу навколиш-
нього середовища на організм людини (по-
при всю його важливість), а не що інше як збе-
реження духовного здоров’я особистості. Це
може бути забезпечене за умови формування
в суспільстві відповідних стереотипів гро-
мадської поведінки. Повинен сформуватися й
стати домінуючим здоровий, „спортивний”
стиль життя.

У найзагальнішому вигляді спортивний
стиль життя можна визначити як «життя в
русі». Формування спортивного стилю жит-
тя – процес, безперечно, творчий, копіткий,
найголовніший компонент якого –  пробу-
дження ініціативи індивіда.

Спортивний стиль життя — це дійсно
здоровий спосіб життя, а зрештою, здорове
суспільство й здорова економіка. Бо спортив-
ний характер, виховання спортивного харак-
теру дозволяє перемагати, долати і власну
слабкість, і випробування перемогою, бути
незалежним у думках, вільним духовно й
фізично, проявляти ініціативу, енергійність у
повсякденних справах і в бізнесі, не дозволяє

зневажати собою, плазувати перед ким-не-
будь.

Упровадження спортивного стилю в сус-
пільне життя, прищеплення його населенню
країни слід починати з формування основ
фізичної й духовної культури підростаючого
покоління як системи цінностей, що реалі-
зується  в здоровому спортивному стилі жит-
тя. Це дозволить знизити рівень наркоманії,
алкоголізму й криміналізації в молодіжному се-
редовищі [1, 52—53; 4, 53—55; 7, 54—61].

На сьогодні апробуються медична, педа-
гогічна, освітня, валеологічна та інші моделі
формування здорового стилю життя як чин-
ник конкурентоздатності особистості й умо-
ви творчої самореалізації та благополуччя лю-
дини [2, 23—25; 3, 48—55; 11].

У спортивному стилі життя закладено
прагнення до динамічного розвитку в усіх ас-
пектах прояву людської діяльності. Не випад-
ково в Олімпійській хартії в якості важливого
завдання олімпізму, що об’єднує  “спорт з
культурою й освітою”, указується (на це рідко
звертають увагу) завдання створення “способу
життя, заснованого на радості від зусиль, на
виховній  цінності хорошого прикладу й на по-
вазі до загальних основних етичних прин-
ципів” [10, 6].

З огляду на критичну демографічну ситуа-
цію, що склалася в Україні, нам слід якнай-
швидше сформувати провідну доктрину сус-
пільного розвитку (національну ідею ?), а на її
основі розробити правові норми, принципи,
концепції й цільові програми розвитку конк-
ретної сфери соціального життя.

У свою чергу, формування й упроваджен-
ня в суспільну свідомість концепції здорово-
го, „спортивного” стилю життя  можливе за
умови відповідної соціальної стратегії, дер-
жавної політики у сфері здоров’я, фізичної
культури та спорту, підкріпленої законодавчи-
ми актами  та з реальним фінансовим забез-
печенням.  Без цього будь-які заходи будуть
мати лише декларативний характер. Будь-яка
програма, навіть найкраща, залишиться на па-
пері, якщо в суспільстві не буде сформоване
чітке усвідомлення її життєвої необхідності. З
огляду на це,  на державному рівні першим
кроком з упровадження здорового способу
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життя, запобігання ентропії духовності особи-
стості повинна стати докорінна зміна сутності
управління у сфері інформаційної політики.

Якщо неможливо зупинити інформацій-
ний вал, то слід намагатися збільшити частку
його корисної складової. Так званої соціаль-
ної реклами на телебаченні, радіо, на вулиці
повинно бути в десятки разів більше, маючи
за мету створення такої атмосфери, коли бути
підтягнутим, мати міцну статуру, цілеспрямо-
ваним, життєрадісним та успішним повинно
стати „модно”. Ми вже згадували, що, як пра-
вило, діти молодшого шкільного віку набува-
ють шкідливих звичок, копіюючи поведінку
більш старших товаришів. Чим більше в них
буде хороших прикладів для наслідування, тим
більше з’являється шансів розірвати порочний
ланцюг копіювання негативу. При цьому дуже
важливо не стільки забороняти, скільки по-
яснювати: якщо ти вчиниш так, то отримаєш
одне, якщо інакше – друге. Тобто не нав’язу-
вати свою волю, а ставити дитину перед ви-
бором як вчинити, дати можливість відчути
себе більш дорослим, здатним самостійно
приймати рішення.

Паралельно з цим слід наполегливо зай-
матися відбудовою занедбаних та створення
мережі нових спортивних споруд різних форм
власності, починаючи від найпростіших
відкритих майданчиків і закінчуючи найсучас-
нішими спортивними об’єктами. Не менш
важливо забезпечити підготовку фахівців з
новим баченням сутності фізичної культури, її
впливу на розвиток суспільства: не тільки роз-
виток тіла та функціональних можливостей
людини, компенсація несприятливого впли-
ву гіподинамії та гіпокінезії на організм люди-
ни, а розв’язання іншого, не менш важливого
завдання – забезпечення духовного здоров’я
й на цій основі – формування духовно розви-
неної людини. Саме так – через фізичну куль-
туру — формувати духовний світ людини,
підтримувати духовне й фізичне здоров’я.
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НА ЗАХОДІ на чолі руху за
підвищення якості освіти

стоять США. Європа визнає сьогодні
переваги американської освітньої си-
стеми,  досягнення, котрі дозволяють
розглядати її як взірець для насліду-
вання. Болонський процес, зокрема,
повинен вирішити проблему модер-
нізації європейської освіти з метою
зробити її конкурентноздатною  по-
рівняно з американською. Амери-
канським педагогам, без сумніву, на-
лежить сьогодні перше місце в роз-
робці теорії змісту освіти. Вони при-
діляють серйозну увагу співвідно-
шенню науки та навчального проце-
су, структурі знань і змісту освіти,
інтеграції його окремих компонентів,
здійснюють значні кроки у визна-
ченні дидактичних засад відбору
змісту та багато іншого. Усе це спо-
нукає до уважного аналізу амери-
канських здобутків у гуманітарній
освіті, у культурологічному забезпе-
ченні навчального процесу.

Інтерес до проблеми освітніх ре-
форм в Америці в другій половині
ХХ століття   у вітчизняній науково-
педагогічній  літературі надзвичайно
великий.  Така ситуація, скоріше за
все, є закономірною, оскільки, на наш
погляд, ми стоїмо  перед необхідні-
стю вітчизняної реформи вищої осві-
ти, і не тільки в плані організації на-
вчального процесу та форм контро-
лю, що здійснюється зараз у зв’язку з
Болонськими  домовленостями, але
і в плані  вдосконалення  принципів,

ÔÅÍÎÌÅÍ «ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃ²ÇÀÖ²¯»

структури та змісту навчання. Ми
впевнені, що наші оцінки поперед-
нього періоду в розвитку вітчизняної
освіти повинні бути настільки ж
об’єктивними та критичними,  яки-
ми були оцінки  американців напере-
додні реформи  кінця 80-х —90-х
років.

У багаточисельних  роботах
вітчизняних дослідників Б.Вульфсона,
О. Глузмана, О.Романовського, М.Ле-
щенко, Р.Бєланової, О.Дубовик,
М.Воробйова та O.Бобишева,  І. Ра-
діонової, О.Литивіна, О.Гаганової,
А.Сбруєвої та інших представлені
різнобічні аспекти  освітянської рефор-
ми в Америці. Ця інформація нам ви-
дається достатньою для того, щоб
уявити  процес цілісно, спираючись
на їх дослідницький доробок з по-
рівняльної педагогіки.

Мета публікації — розглянути те-
оретико-методологічні засади розбу-
дови культурологічного напрямку гу-
манітарної освіти у вищих навчальних
закладах США.

Культурологічна підготовка сьо-
годні є невід’ємною складовою за-
гальногуманітарної освіти в універси-
теті, більш того, роль і місце культуро-
логічних курсів настільки зросли та
набули вагомого значення, що можна
говорити навіть про «феномен куль-
турологізації» гуманітарної підготовки
в університетах США в кінці ХХ—
початку ХХІ століття  Щоб зрозуміти
сутність концептуальних підходів до
формування структури та змісту куль-
турологічної освіти в США, необхід-
но, на наш погляд, перш за все роз-
глянути проблему гуманітарної місії
університетів, як вона сьогодні визна-

ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
 В   УНІВЕРСИТЕТАХ  США

(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ)

Зюзіна Т. О.
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чається  в американській філософсько-педа-
гогічній думці.

В американській традиції довго панувала
ідея «сервісної  освіти», соціальна сутність якої
полягала в тому, щоб служити сьогоднішнім
цілям, інтересам, потребам промисловості,
комерції, економіки, політичним  та іншим си-
туативним цілям. Проте в другій половині ХХ
століття США були вимушені прийти, у вся-
кому разі на рівні теорії, до необхідності виз-
начити для університету більш стратегічні зав-
дання, виникла ідея «мультиуніверситету».

Університет   як тип навчального закладу
є верхівкою системи освіти і традиційно роз-
глядається як центр інтелектуального й духов-
ного становлення  регіону,  народу, держави.

У той же час у ХХ столітті поновилась, а
в наш «прагматичний» час і  активізувалась
дискусія, започаткована ще у Великобританії
ХІХ століття між представниками двох
підходів до сутності університетів як навчаль-
них закладів. Сутність першого підходу поля-
гає в тому, щоб університет був націлений на
підготовку спеціалістів у вузькопрофільному
розумінні. Існує точка зору (Ньюман, Ност-
ранд, Н.Піщулін, Ю. Огородников та ін.), що
ця ідея перемогла й фактично «знищила» уні-
верситет як особливий тип навчального зак-
ладу.

Сутність іншого  підходу – університети
повинні бути центрами  розвитку інтелекту й
духовності, залучення до досягнень класич-
ної та сучасної культури Завдання універси-
тетів — бути вище  швидкоплинних завдань,
міркувань практичної вигоди. Висока місія уні-
верситетів – забезпечувати майбутнє цивілі-
зації. Цільовою функцією університету, його
культурною та етичною місією є визначення
та формування культурних і соціальних цінно-
стей суспільства.

Сьогодні ця дискусія точиться дуже гос-
тро.   Стало зрозуміло, що в сучасних умовах
не можна дати студентам остаточних знань,
самі знання стали динамічними. Це вносить
значні корективи  в розуміння сутності осві-
ти. Стає очевидним, що вища освіта, перш за
все, повинна розвивати  особистість, її
людські якості, культуру почуттів, культуру
мислення, морально-духовний стан. На цій
базі й тільки на ній може сформуватися про-

фесіонал високої якості.  Проблема стає однією
з найважливіших у сучасній  вітчизняній пе-
дагогіці вищої школи, оскільки від  прийнятої
концепції буде залежати стратегія подальшо-
го розвитку університетської освіти в Україні.
Співвідношення між загальною/ загальнокуль-
турною, загальногуманітарною/ та професій-
ною складовою в університетській підготовці
знаходяться в центрі уваги вітчизняних та за-
рубіжних учених (Л.Товажнянський, А.Мама-
луй, О.Онищенко, В.Данильчук, В.Сергієнко
та ін.). Це посилює необхідність поглиблено-
го вивчення світового, і зокрема американсь-
кого, досвіду вирішення цих питань.

Протиріччя між вільною освітою та про-
фесійною або корисною існувало завжди. Ми
вдамося до представлення провідних філо-
софських ідей, що вплинули на методологію
загальногуманітарної освіти в університетах
у ІІ половині ХХ століття.

Провідні філософи та педагоги ХХ століття
на противагу тенденціям, що стрімко розви-
валися на практиці  до розгляду університету
як вищої професійної школи,  завжди відсто-
ювали ідею гуманітарної місії університетів,
проголошували  протилежні гасла.

Відомий соціолог Макс Вебер збагатив
ідею університету,  поставивши перед ним
завдання розвитку й збагачення студентів
цінностями  в епоху їх зникнення. Основна
мета університету, з його точки зору, — фор-
мування й закріплення у свідомості студент-
ства філософського осмислення життя.

Один з найяскравіших  філософів Європи
ХХ століття Х.Ортега -і-Гассет відродив ідею
гуманітарної підготовки в університеті як до-
мінуючу.

Університет, за  К. Ясперсом, — це на-
вчальний заклад, де суспільство та держава
створюють умови для виникнення й укріп-
лення самосвідомості епохи.

Співвідношення гуманітарної і професій-
ної  складової в університетській освіті є акту-
альною проблемою  американської філософсь-
ко-педагогічної думки ХХ століття. Різні істо-
ричні періоди ХХ століття породжували свій
комплекс філософсько-педагогічних ідей щодо
загальної підготовки в університеті.

З розвитком держави Сполучені Штати
Америки змінювалося і ставлення до розумі-
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ння загальної (або вільної — термін, що довго
використовувався в американській педагогіці)
освіти. Загальногуманітарна (вільна, раціо-
нальна, загальна, гуманітарна) освіта є бази-
сом професійної.

Філософія освіти у США на початку ХХ
століття була представлена двома позиціями
щодо ідеї університету: раціональною (Нью-
ман, Ностранд) та прагматичною (Дьюї,
Керрі). Сьогодні американські вчені дотриму-
ються думки, що університет повинен бути
мікрокосмом суспільства, центром, де зустрі-
чаються індивідуальні та суспільні інтереси.
Вони вважають, що загальна освіта обов’яз-
ково повинна допомогти студентам оволоді-
ти теоретичними знаннями з моралі, сформу-
вати систему ціннісних орієнтацій,  набути
практичних навичок життя за законами мо-
ралі. Проте ці ідеї прокладали собі шлях по-
ступово, посилюючи вплив на практичну
педагогіку.

Ще в 1946 році в передмові до книги Хосе
Ортеги-і-Гассета «Місія університету» Говард
Лі Ностранд писав: «Загальна освіта значить,
що загальний розвиток індивіда перебуває
поза його професійною підготовкою. Він
включає в себе цивілізування його  життєвих
цілей, удосконалення його емоційних реакцій
та покращення його здатності розуміти при-
роду речей у відповідності з найкращими
знаннями свого часу» [1, 161]. Ця теза стала
вихідною для визначення положення про
сутність загальної освіти як такої, котра не по-
винна мати розбіжностей при підготовці
спеціалістів різного напрямку, фахового спря-
мування. У 70-ті роки Макмарін визнав таку
мету загальної освіти: «Теперішня «вільна ос-
віта» повинна звільняти людину від неосвіче-
ності, упереджень, забобонів та ірраціональ-
ності» [1, 153]. А на думку Крітендена, резуль-
татом загальної освіти має стати певний
ступінь автономії людини.  У 80-ті роки
Е. Хірш зазначав, що в умовах відсутності за-
гальної програми навчання американське сус-
пільство наражається на небезпеку втратити
свою структуру як культуру. «Нам треба залу-
чити наших студентів до нашої історії, до нашої
культури і до тих ідей, які нас усіх об єднують»
— заявляв він [1, 161] . Схожою за духом була
й концепція М.Адлера, яка наголошувала:

«Для взаєморозуміння і відповідальних супе-
речок між громадянами в демократичному
суспільстві і для поваги та збереження
відмінності в думках громадяни повинні мати
можливість спілкуватися спільною мовою» [1,
164]. А.Блум у книзі «Занепад американсько-
го розуму» (1986 р.) проблемам загальної ос-
віти присвятив значну увагу, вбачаючи
слабість тогочасної американської вищої освіти
в її надмірній професіоналізації. На увагу зас-
луговують позиції Г Кріммела.  Учений
підкреслює значення загальної освіти: «Зви-
чайна освіта поглинає інтереси учнів та зао-
хочує їх ідентифікувати себе з кар’єрою. Вона
породжує ілюзію того, що ми здатні досягну-
ти чогось, що називається успіхом. Вільна ос-
віта, навпаки, допомагає нам зрозуміти ре-
альність життя й шукати вічні, незмінні
цінності. Вона готує нас діяти самостійно, ке-
руючись розумом, сміливо, упевнено і спра-
ведливо. Вона дає принципи» [1, 63]. Ми доз-
воляємо собі достатньо поширене цитуван-
ня, оскільки вважаємо, що  позиція амери-
канських учених у цих висловлюваннях пред-
ставлена глибоко й мудро та повинна бути
обов’язковo осмисленою сьогодні. На наш
погляд, це приклад того, що про серйозні речі
треба говорити просто та яскраво. Пояснюю-
чи студентам важливість загальної освіти,
Г.Кріммел дає таку пораду: «Не витрачайте
дарма часу на навчання в університеті, отри-
муючи тільки вузькопрофесійну підготовку.
Віддайте перевагу пізнанню й розумінню ре-
альності та ідеальності – того, що є і чому слід
бути… розвивайте свої здібності у сфері
вільних мистецтв та моральних цінностей для
того, щоб отримати справжню свободу і мати
волю та напрям для ваших ідеалів. Не витра-
чайте ці кілька років марно, готуючись до лег-
кого життя. Подумайте про те, як можна ви-
правдати ваше життя з точки зору філософсь-
ких принципів. Чому вільна освіта є такою
важливою?.. Ми, люди, живемо життями, які
є короткими і які занадто часто не досягають
своєї мети через неуцтво й аморальність. Усі
ми занадто схильні слідувати за одноденни-
ми інтересами, і, таким чином, подібно до без-
мовних тварин, будемо захоплені зненацька
завтрашніми планами. Вільна освіта пропо-
нує нам більш мудрий вихід» [1, 160]. Наве-
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дені погляди американських учених різних де-
сятиліть ІІ половини ХХ століття показують,
що ідеї посилення загальногуманітарної підго-
товки завжди мали своїх прихильників і на-
бували теоретичної розробки та визначеності.
Демократизація суспільного життя характери-
зується тим, що більшість людей працює, і
тому вища освіта, якщо вона не даватиме про-
фесійних знань, умінь та навичок до заробіт-
ку на життя, не зможе допомогти людині при-
стосуватися до існуючих умов або задоволь-
нити її потреби. Проте широкий погляд на
життя, що формується в межах загальної осві-
ти, необхідний тому, що людина повинна бути
підготовленою не лише до роботи, а й до
зміни роботи. Отже, на думку сучасних аме-
риканських освітян, загальна та професійна
освіта мають іти пліч-о-пліч. Вони наголошу-
ють і на важливості благородного освітнього
ідеалу «навчання заради знання». І зауважу-
ють, що єдність загальної та професійної осві-
ти може сприяти досягненню цього ідеалу.
Наведені погляди стали теоретико-методоло-
гічною основою для реформування амери-
канської університетської освіти в кінці 80–90-х
років, найвизначнішою характеристикою  якої
є посилення її гуманітарного компонента,
ґрунтовна розробка структури, змісту, форм та
методів культурологічної складової. Філо-
софсько-педагогічний аналіз проблеми пред-
ставленості культури в загальногуманітарній
складовій університетської освіти є важливим
напрямком нашого дослідження, оскільки він
розкриває теоретичні засади  останньої рефор-
ми освіти.

Cуспільство та вища освіта тісно пов’язані
між собою. Образ загальної освіти — це
віддзеркалення образу світу. Філософські зміни
викликають радикальні перетворення в педа-
гогіці і, зокрема, вищій освіті. Значний вплив
на  духовне життя ХХ століття справила по-
стмодерністська ідеологія, що була націлена на
радикальні зміни свідомості та на культурну
революцію.

Постмодерністські ідеї багато в чому зумо-
вили концептуальні підходи до організації ос-
вітнього процесу в цілому та культурологіч-
ної підготовки в навчальних закладах  Аме-
рики в другій половині ХХ століття. Вдамося
до спроби розгляду парадигмальних змін в

освіті, зумовлених філософією постмодерну,
оскільки саме вони визначили шлях, яким
вища освіта в Америці рушила близько півсто-
ліття тому.

Постмодерністська філософія, яка є анти-
тезою духовної культури, що базується на
цінностях та ідеалах Просвітництва, проголо-
сила відмову від самої ідеї абсолютних (раці-
ональних) цінностей і норм, висунула на  пер-
ший план безсвідому суб’єктивність, підкрес-
лила пріоритетність вітальних, емоційних і
тілесних «вимірів» людини і трактування кла-
сичної раціональності як засобу репресивно-
го стримання чуттєвості.

  Антипедагогіка прагне «перевизначити»
роль розуму. Розум в антипедагогіці релятив-
ний і суб’єктивний, а не субстанціональний,
як у новоєвропейській культурі. Це означає,
що кожна людина сама вирішує, що для неї
розумно, а що – ні. Істина для людини не є
щось об’єктивне. Будь-яка людина знає про
те, що їй краще – і ці блага рівноцінні. Існує
стільки істин, скільки людей. Як зазначають
німецькі теоретики Шенебек, Купфер, у тако-
му дискурсі «більше не йдеться про оптималь-
не виховання» [3, 22].  Один з основних прин-
ципів антипедагогіки – принцип спонтанної
автономії — покладено в основу концепції
«відкритої освіти» і «самовизначеного навчан-
ня». Звідси випливає й основна мета цієї кон-
цепції – «підтримувати, а не виховувати», що
стала основою організації навчального про-
цесу за принципами самостійного визначен-
ня учнем змісту своєї освіти, її цілей, методів і
форм, зумовила принципи плюралізму та по-
ліваріантності викладання, ототожнення пе-
дагогікі з мистецтвом та естетикою.

 Суспільство постмодерну засноване на
плюралізмі інтересів, конкуренції їх і відсут-
ності консенсусу. Це суспільство без фунда-
ментальних цінностей. А оскільки виховання
й навчання базуються на певних універсаль-
них і абсолютних нормах, то, з точки зору
представників постмодернізму /(Е.Браунмюль,
Т. фон Шенебек, М. Манноні, Д Ленцен та ін.),
вони втрачають свій сенс. Радикалістський
дискурс постмодернізму знаходить відобра-
ження і в антипедагогічному пафосі — відмові
від усієї попередньої педагогічної теорії і прак-
тики, у ніщивній критиці класичних засобів
обґрунтування цілей та ідеалів освіти.
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 Постмодернізм проголошує ідею руйну-
вання історичності як категорії свідомості.
М.Вінклер зазначає, що антипедагогіка
зрікається ідей історичності та спадкоємності
поколінь, згідно з якими молоде покоління
може стати дорослим лише тоді, коли його
буде включено до «зв’язку часів», коли вико-
ристовуватиме досвід і знання «предків» у
відтворенні суспільної спадщини й людсько-
го роду.

Замість зусиль думки – спонтанність,
замість обов’язку і свободи – сваволя, замість
регулятивних норм — консенсус, замість
цінностей – домовленості, які не мають обо-
в’язкового характеру та не передбачають до-
віри й відповідальності, замість реальності –
симулякри, замість інтенціональності – кому-
нікативність, замість істини – переконання —
таке кредо постмодерністської філософії, що ба-
гато в чому визначило духовні засади сучас-
ного мистецтва, естетики, літературної кри-
тики, сформулювало принципи діяльності
ЗМІ, філософії освіти.

   «Мовні ігри» — одне з важливих понять
постмодерністської свідомості, не поєднані
між собою, підпорядковуються різним прави-
лам, які можуть претендувати навіть на
мінімальні загальнозначущість і загальнообо-
в’ язковість. Тим самим здійснюється реляти-
візація не тільки наукових суджень, а й етич-
них оцінок і норм.

   О. Огурцов  виявляє три типи ставлен-
ня до постмодернізму в  педагогічному мис-
ленні сучасності:

— сугубо негативне й досить критичне,
що рішуче підкреслює несумісність педагогі-
ки з постмодернізмом;

— апологічне, що вбачає в ньому етап у
розвитку «нової педагогіки», можливість як ра-
дикального розриву з класичною педагогікою,
що бере свої витоки в Просвітництва, так і
створення принципово іншого типу педаго-
гічного знання;

— проміжне, для якого характерне запо-
зичення низки понять постмодернізму, покли-
каних розширити концептуальний апарат пе-
дагогіки; при цьому питання про створення
кардинально нової філософії освіти не ста-
виться [3, 97].

Прикладом  того, що педагогіка частково

стала постмодерністською, є концептуальні
засади вищої  та середньої освіти у США в ІІ
половині ХХ століття. Педагогічні принципи
організації освіти та виховання, що базувались
на засадах постмодерністського духу, були про-
відними й піддалися  суттєвому перегляду
лише в період останньої освітньої реформи у
США, яка, за періодизацією українського дос-
лідника О.Романовського, здійснювалась про-
тягом  1987—1997 років [5, 31].

 Виділяються чотири філософські кон-
цепції, які й нині сприяють формуванню не
тільки освіти, а й багатьох інших сфер життє-
діяльності американського суспільства: «со-
ціальна коректність», «полікультурність»,
«плюралізм» та «позитивізм», які в основно-
му віддзеркалюють ідеологію постмодерну,
лідерами якої були Г. Маркузе, Т. Адорно,
М Фуко, Ж.Дерріда, Ж.Ф.Ліотар, К.Леві-
Строс, Р. Барт та ін. Звичайно, це не означає,
що тільки вони  впливають  на зміни  в
суспільстві та вищій освіті США, але їхній
вплив найбільший. Можна з певністю сказа-
ти, що вплив перерахованих вище концепцій
відчуває на собі й українська вища школа, бо
США багато в чому визначають напрями й
темп розвитку сучасного світу. Спираючись
на дослідження O.Огурцова, P.Бєланової,
B.Кізіма та інших, охарактеризуємо сутність
цих визначальних концепцій філософії пост-
модернізму.

 Перша  філософська концепція — «пози-
тивізм» — створює зміни у вищій освіті про-
тягом більшого проміжку часу, ніж  три інші.
Позитивізм є віруванням у те, що «...людське
знання не можна поширювати за межі того,
що можна знайти за допомогою наукового
методу» [1, 201]. Це означає, що знання, яке
було набуте будь-якими іншими способами, не
займає ніякого місця в інтелектуальній дискусії.
Чистим результатом цього, наприклад, є той
факт, що все, пов’язане з утвердженням хри-
стиянства, не може вважатися знанням, а
тільки особистою думкою. Ось чому щодо
нього не проводиться ніякого громадського
обговорення й не з’ясовується, якою мірою
воно правильне, істинне чи добре. В усьому
цьому християнство втрачає двічі. У першо-
му випадку воно є стабільним, і у відповід-
ності з розумінням полікультурності його слід
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замінити новим поглядом, парадигмою. У
другому випадку, оскільки християнство кон-
центрує всю свою увагу на універсальній
істині, то й виступає як загроза плюралізмові.
Не дивно, то у вищій освіті Америки не зна-
йшлося місця для навчання християнству, або
воно займає «незначне місце», кажучи мовою
навчального розкладу

 Сутність соціальної коректності полягає в
тому, що в ім’я терпимості людина не повин-
на робити гак або говорити те, що могло б
образити переконання іншого. Академічний
світ традиційно розглядається як місце, де ідеї
можуть вільно взаємодіяти між собою. Згідно
з соціальною коректністю деякі предмети, а
також визначені терміни, мають обмеження,
тобто не можуть підлягати публічному обго-
воренню. Становище меншості, як правило,
означає, що певна група людей всередині сус-
пільства ототожнюється з об’єктом будь-якої
форми дискримінації, реальної чи вигаданої.
Ідея соціальної коректності — це свобода кож-
ної групи у визначенні, що є припустимим, а
що ні. Аргумент полягає в тому, що, оскільки
в минулому вони були поставлені в найгірші
умови, тепер їм дається право диктувати умо-
ви, які змогли б соціально реабілітувати їх.
Терпимість, яка спостерігається у вищій освіті
зокрема й у суспільстві в цілому, не означає
лише те, що людина повинна ставитися тер-
пимо до поглядів інших. Термін “терпимість”
означає, що традиційні групи чи думки більше
не мають права висловлювати те, що може
суперечити ідеям груп меншостей або нетра-
диційним думкам. Насправді від традиційних
ідей вимагається бути вираженими таким
чином, щоб вони відмовилися від того, у чому
полягають їхні головні  особливості та
відмінності — щоб, таким чином, вони в жод-
ному разі не були “образливими”. Усе тради-
ційне і стале, через терпимість, має поступи-
тися всьому тому, що з’являється як щось нове
та відмінне. І це відбувається не тому, що тра-
диційні ідеї та шляхи їхнього втілення не ви-
правдали себе чи засвідчили свою неефек-
тивність, а тому, що вони “не повинні прий-
мати думку меншості”, яка була довільно сфор-
мованою. У результаті втрачаються ра-
ціональні критерії, за якими ідеї можуть до-
пускатися чи відкидатися на підставі їхньої ва-

гомості та інтелектуальної значущості, їхньої
справжньої цінності. Ставити під сумнів ідеї
тих, хто належить до “меншості”, усе одно, що
бути нетерпимим до того, що вважається
мірилом усього. Також мірилом придатності
ідей  віднині є   не істина, а    новизна.

Третьою філософською концепцією, яка
формує освіту, є «плюралізм». Згідно з плю-
ралізмом єдиної істини немає. Усі істини ма-
ють однакове значення чи цінність, навіть
якщо вони суперечать одна одній, і не існує
істини “взагалі”. Це призвело до того, що в
багатьох університетах ціла низка ідей не до-
пускаються, бо вони висловлюються не в
плюралістичних, а скоріше в абсолютних та
виняткових висловлюваннях.

 Четверта філософська концепція, яка фор-
мує освітній напрямок у загальногуманітарній
університетській освіті США, є полікуль-
турність. Вона лежить в основі  принципово
нової картини бачення навколишнього світу.
Це спроба встановити цілком нове світоба-
чення, що втілюється в американське суспіль-
ство за допомогою вищої освіти. Постмодер-
ністська домінанта самоцінності суб’єктив-
ності, коли істина більше не виявляється в
контексті співвідношення правильного й по-
милкового, а лише в психологічному вимірі
(переживанні  різноманітності), має стати ос-
новою нової культури – культури, яка
відрізняється різноманіттям і займається ут-
вердженням цього різноманіття. Саме ця філо-
софська концепція багато в чому визначила
методологічні засади як одного з провідних
принципів сучасної освіти на Заході – прин-
ципу полікультурності, так і сприяла  виокрем-
ленню  освітнього напрямку загальногумані-
тарної підготовки в університетах. Розгляду
проблем сутності педагогічного розуміння ідеї
полікультурності, розкриттю  дидактичних
принципів формування змісту програм куль-
турологічних курсів, проблемно-тематична
характеристика змісту навчальних дисциплін
цього напрямку присвятимо наступний розділ
публікації. Ідеї полікультурності й по-
ліетнічності багато в чому зумовили  об’єкти-
вацію культурологічного напрямку гуманітар-
ної освіти, його концепції, принципів, завдань,
змісту.

Вищеохарактеризовані педагогічні прин-
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ципи організації освіти та виховання підда-
лися  ґрунтовній критиці лише в період ос-
танньої освітньої реформи. Проте період до-
мінування постмодерністських ідей у духов-
ному житті Америки (який на думку деяких
дослідників уже завершився) не пройшов без-
слідно для  переосмислення соціально-осві-
тянських проблем. Названі вище філософські
нововведення вплинули на зміну як методів
організації навчання студентів, так і визначен-
ня структури і змісту навчальних предметів,
спеціалізації у вищій освіті. «Сьогодні перед
фактом постмодерністських атак на образ
людини, на філософію і педагогіку, на школу і
педагогічне навчання, що випливає з них,
перш за все необхідно справедливо оцінити
знання, зумовлені європейськими традиція-
ми й підтверджені в конструктивній практиці,
на цьому антропологічному і науково обґрун-
тованому базисі можна потім побудувати щось
нове», — робить висновок  німецький педа-
гог Р.Рапп-Вагнер у книзі «Постмодерністсь-
ке мислення в педагогіці» [3, 101].

Особливу увагу викликають концептуальні
підходи новітнього періоду. Програми осві-
тянських реформ у США кінця 80—90-х років
визначалися провідними соціальними ідеями
та ідеалами, котрі стали домінуючими в аме-
риканському суспільстві в цей період, та того
розуміння ролі освіти, яку вона повинна ви-
конати в оновленні суспільства. У чому ж по-
лягає сутність  нового бачення пріоритетних
цінностей суспільства, котре було сформульо-
вано філософсько-педагогічною думкою й ста-
ло теоретичною основою системних реформ
і яких  форм воно набуло.

Освітні реформи 90-х р. прагнули враху-
вати бажання кожного американця реалізува-
ти себе як особистість, оскільки людина, яка
не досягне певного рівня грамотності й осві-
ти, не здатна реалізувати себе як особистість,
використати свої громадянські права не лише
на рівні матеріально-побутовому, але й гро-
мадському та суспільному. Вища освіта стає
престижною й необхідною для реалізації влас-
них потенційних можливостей, підвищення
матеріального и соціального статусу. У 1990-х
роках США зіштовхнулися з практичною про-
блемою пошуку нових, більш творчих шляхів
збереження розбіжностей у системі вищої ос-

віти і водночас знаходження спільного, об’єд-
нуючого центру – якщо не спільної основи,
то принаймні узагальнення досвіду, який уже
є, що ще зайвий раз надихало би  життя до
ідеалу загального чи вільного навчання.

Як свідчать матеріали вітчизняних спе-
ціалістів з порівняльної педагогіки, в амери-
канській науці сьогодні впливовими є кон-
цепції «соціального реконструктивізму», «гро-
мадського (общинного) виховання» і «вихо-
вання для виживання» [2, 21]. У педагогічній
літературі широко використовується поняття
«реконструкція», котре трактується двояко: по-
перше, як процес перебудови суспільства за
допомогою освіти і, по-друге, як процес ре-
конструкції досвіду учнів, і в першу чергу со-
ціального. Сучасні педагоги-реконструктиві-
сти Б.Собел, Т.Брамельд, С.Ньюмен, Г.Шейн
та інші послідовно стверджують думку про те,
що освіта може стати засобом соціальних змін
і вдосконалення суспільства. Мета навчання,
вважають вони, полягає в тому, щоб „навчи-
ти учнів не тільки вміння вижити, а й уміння
впливати на життя” [2; 17]. До загальної осві-
ти прибічники концепції „реконструктивізму”
відносять головним чином соціальні й гума-
нітарні предмети, усі інші дисципліни, на їхній
погляд, складають галузь спеціальної освіти.
При цьому підкреслюється роль гуманітарної
освіти. Цю точку зору підтримують більшість
педагогів-неопрагматиків.

Розглядаючи питання про відбір навчаль-
ного матеріалу для загальної освіти, вважають
важливим ставлення до наукового знання як
засобу розвитку мислення та інтелектуальних
сил і здібностей; виходять з  того, що програ-
ми повинні допомагати знайти вирішення
проблем суспільства; висувають також кри-
терій релевантності – відповідності змісту ос-
віти інтересам і безпосереднім потребам учня
(для ВНЗ — вік студентства – філософські,
світоглядні, етичні).  Педагоги-реконструкто-
ри дискутують навколо питання, з чого по-
трібно виходити при виборі змісту: з інтересів
а) учня ; б) суспільства; в) науки [2, 11].  Б.Со-
бел закликає зробити акцент у навчанні не на
вивченні щоденних проблем життя учня, а на
критичних проблемах американського сус-
пільства. На його думку, основою навчальних
програм повинні стати проблеми культури.
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Відомий американський учений, педагог-ре-
конструктивіст Б.Собел пише: «Саме педаго-
ги відповідальні за реконструкцію культури,
перш ніж культура знищить себе. Освіта по-
винна стати динамічним інститутом у сере-
дині культури й відігравати важливу роль у пе-
ребудові суспільства» [2, 15].

Розширення гуманітарної спрямованості
вузівського навчання — одна з основних рис
сучасної освіти США. Дослідження амери-
канських психологів (Д .Мак-Клелланд ,
А.Стюарт, Д.Уінтер та ін.) переконливо до-
вели, що гуманітарні науки відіграють велику
роль у розвитку найважливіших якостей осо-
бистості загальної культури: логічного мислен-
ня, здатності до рефлексії та глибокого усві-
домлення власного «Я». Соціальна й гумані-
тарна підготовка розглядяється як показник
світоглядної культури.  Проте, таке ставлення
до проблем  гуманітарної освіти та її культу-
рологічного напрямку   стало характерним для
університетів США лише  в останній третині
ХХ століття, хоч  методологічні засади, як ми
показали вище, почали формуватися  зразу
після Другої світової війни.

Підсумовуючи розгляд  позицій щодо гу-
манітарної підготовки у філософсько-педа-
гогічній думці США,  можемо зробити такі
висновки. Здійснений аналіз літератури по-
казує, що  пропонуються прямо протилежні
орієнтири, що можуть бути представлені у
формі бінарних опозицій. Сформулюємо деякі.

 Проголошуються одночасно й паралель-
но як принципові установки: «педагогіка
груп», уміння діяти спільно, колективне на-
вчання – й орієнтація на індивідуалізацію на-
вчання.

а) Закликають, з одного боку, зберегти й
підвищити роль викладача,  а з іншого — до
здобуття знань за допомогою технічних за-
собів, заперечення фігури педагога як репре-
сивного фактора.

б) З одного боку, відбувається утверджен-
ня в якості основи освітньої системи раціона-
лізму,  з іншого — критика класичної раціо-
нальності та захопленість ідеями «вільної
педагогіки» постмодерністського толку.

 в) Проголошується як принцип «етика при
контролюванні», особиста відповідальність–
з іншого: релятивізм, плюралізм, свобода ви-
бору.

г) Проголошується установка на ціннісно-
інтерпретативний стиль викладання, метою
якого є досягнення розуміння учнівською мо-
лоддю сутності ідей, ідеалів, цінностей, роз-
виток соціально-критичного мислення, акти-
візація самостійного читання – паралельно
існує установка на  повідомлення безоцінної
інформації з мінімумом обговорення, тобто
знаннєво-інформаційну стилістику викладан-
ня, перехід від об’єктивних до конструктив-
них знань, абсолютизацію сприйняття інфор-
маційних продуктів.

ґ) Має продовження орієнтація на праг-
матизм, утилітаризм та ранню професіоналі-
зацію – і критика ранньої професіоналізації,
заклик до фундаменталізму, універсалізму, гу-
манітаризації, культурологізації.

Стан рівноваги досягається, на наш по-
гляд,  утвердженням вектора повернення до
традицій, оскільки  з точки зору значної  час-
тини філософсько-педагогічної спільності
вони є єдино виправдані з точки зору май-
бутнього людської цивілізації .

Таким чином, ми розглянули  теоретико-
методологічні засади гуманітарної універси-
тетської освіти у США, органічною й не-
від’ємною складовою котрої в наш час є куль-
турологічна підготовка.

Подальшого розгляду потребує процесу-
альний аспект вирішення проблем культуро-
логічної освіти в загальній університетській
підготовці ВНЗ Америки.
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Êóðèëî Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷ —
÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè, ä³éñíèé ÷ëåí
Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ íàóê ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
îñâ³òè Óêðà¿íè, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð, 50-ð³÷÷ÿ ÿêîãî ìè
â³äçíà÷àºìî, óâ³éøîâ äî ñëàâåòíî¿
êîãîðòè êîðèôå¿â ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñü-
êî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ òà ïðàêòè-
êè ÿê âèäàòíèé ó÷åíèé, òàëàíîâè-
òèé îðãàí³çàòîð, òâîðåöü íîâèõ
òèï³â íàâ÷àëüíèõ ³ íàóêîâî-äîñë³ä-

íèõ çàêëàä³â.
25 ðîê³â òîìó â³í çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Ëóãàíñüêîãî äåðæàâíî-

ãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ³ øëÿõ
ó ïåäàãîã³÷íó íàóêó, ÿêà ñòàëà ïîêëèêàííÿì ³ ãîëîâíîþ ñïðàâîþ éîãî æèò-
òÿ, ðîçïî÷àâ ó÷èòåëåì ³ñòîð³¿ â øêîëàõ Á³ëîêóðàêèíñüêîãî òà Ñòàðîá³ëüñüêîãî
ðàéîí³â Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ç 1986 ðîêó ïðàöþâàâ ó Ëóãàíñüêîìó äåðæàâíî-
ìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà íà ïîñàäàõ àñèñòåíòà,
äîöåíòà êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, çàñòóïíèêà äåêàíà, ïðîðåêòîðà ç íà-
â÷àëüíî¿ ðîáîòè (ç 1993 ïî 1996 ð³ê). Ç 1997 ðîêó — ðåêòîð Ëóãàíñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷ íàëåæèòü äî òîãî ïîêîë³ííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ, ÿêèõ
â³äð³çíÿþòü øèðîêèé ñâ³òîãëÿä, ôóíäàìåíòàëüíà òåîðåòè÷íà ï³äãîòîâêà,
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, áàãàòèé äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, òàëàíò îðãà-
í³çàòîðà. Éîãî ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü íà âñ³õ ð³âíÿõ — â³ä ó÷èòåëÿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè äî ðåêòîðà Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà — õàðàêòåðèçóºòüñÿ òâîð÷èì ï³äõîäîì,
ïðèíöèïîâèì ñòàâëåííÿì äî ñïðàâè, ïðîãíîñòè÷íèì âèïåðåäæåííÿì ó ôîð-
ìóëþâàíí³ ïðàêòèêî îð³ºíòîâàíèõ îñâ³òí³õ ïðîáëåì.

Ïðîòÿãîì äåâ’ÿòè ðîê³â ðîáîòè Â³òàë³ÿ Ñåìåíîâè÷à íà ïîñàä³ ðåêòîðà
ðåã³îíàëüíèé ïåðèôåð³éíèé ³íñòèòóò âèð³ñ äî ð³âíÿ íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó. Ñüîãîäí³ öå îäèí ç íàéêðàùèõ òà íàéïîïóëÿðí³øèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Óêðà¿íè, ùî ºäèíèì ó äåðæàâ³ óñï³øíî ïðîéøîâ ïðîöåäóðó çîâí³ø-
íüîãî îö³íþâàííÿ, ðåàë³çîâàíó åêñïåðòàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ óí³âåðñè-
òåò³â. Ñàìå â öåé ïåð³îä ðîçêðèâñÿ ïîòåíö³àë Â. Ñ. Êóðèëà ÿê óïðàâë³íöÿ,
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êåð³âíèêà: áóëî âò³ëåíî ÷èñëåíí³ ³ííîâàö³éí³ ðåôîðìè, óïðîâàäæåíî íàé-
íîâ³òí³ø³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ, ùî âäàëî é ïðîäóìàíî áóëè ïîºäíàí³ ç êðà-
ùèìè òðàäèö³ÿìè òà íàïðàöþâàííÿìè â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè.
Éîãî çàñëóãè ïåðåä äåðæàâîþ â ñïðàâ³ ðîçáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè áóëè
â³äçíà÷åí³ óðÿäîâîþ íàãîðîäîþ — þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ „10 ðîê³â íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè”.

Â. Ñ. Êóðèëî — ãîëîâà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè ³ç çàõèñòó êàíäè-
äàòñüêèõ äèñåðòàö³é, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ôàõîâîãî ÷àñîïèñó „Îñâ³òà Äîí-
áàñó” Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà òà ðàäíèê äîñë³äíèöüêîãî êîì³òåòó Àìåðèêàíñüêîãî á³îãðàô³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì ï³äãîòîâëåíî 5 êàíäèäàò³â ³ 1 äîêòîð
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê. Â³í — àâòîð ïîíàä 70 íàóêîâèõ ïðàöü. Ïðîâ³äíèì íàóêî-
âèì âèäàííÿì Â. Ñ. Êóðèëà º ìîíîãðàô³ÿ „Îñâ³òà òà ïåäàãîã³÷íà äóìêà
Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó ó ÕÕ ñòîë³òò³” (2000), ó ÿê³é óïåðøå äëÿ äîñë³-
äæåííÿ ãåíåçèñó îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â âèêîðèñòàíî ðîçðîáëåíèé àâòîðîì êðè-
òåð³àëüíî-êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä. Îñìèñëåííþ ñàìîãî ôåíîìåíó „îñâ³òà”, âè-
ÿâëåííþ ãóìàí³ñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèñâÿ-
÷åí³ êíèãè „Âîñõîæäåíèå” (2003), „Äèàëåêòèêà „íåäîñòàþùåãî” è „èçáû-
òî÷íîãî” â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå” (2006), íàïèñàí³ íèì ó ñï³âàâ-
òîðñòâ³ ç âèäàòíèì ïåäàãîãîì Á. ². Êîðîòÿºâèì. Ö³ ðîáîòè ì³ñòÿòü îðè-
ã³íàëüí³ ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿ é ìàþòü âåëèêèé ÷èòàöüêèé ïîïèò. Ìàñøòàáí³
íàóêîâ³ ïðàö³ „Èñòîðèÿ Ëóãàíñêîãî êðàÿ” òà „Èñòîðèÿ Äîíáàññà” ó äâîõ
òîìàõ, êåð³âíèêîì àâòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â ÿêèõ áóâ Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷, ðîç-
êðèâàþòü íîâ³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ.

Â. Ñ. Êóðèëî ïðîâîäèòü âåëèêó ãðîìàäñüêó ðîáîòó. Î÷îëèâøè îáëàñíó
ñï³ëêó êðàºçíàâñòâà, Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷ ñïðèÿâ çáåðåæåííþ òà óâ³÷íåííþ
áàãàòüîõ âèäàòíèõ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè ðåã³îíó.
Â³í — îäèí ç ³í³ö³àòîð³â ñòâîðåííÿ ïðè Ëóãàíñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ïåäàãî-
ã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà óí³êàëüíîãî àðõåîëîãî-åòíî-
ãðàô³÷íîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñó, ùî ìàº ñòàòóñ íàö³îíàëüíîãî íàäáàííÿ
Óêðà¿íè òà âêëþ÷àº ïàðê-ìóçåé äàâíüîãî êàìåíåð³çíîãî ìèñòåöòâà (ïîíàä
70 ñêóëüïòóð, ÿê³ íå ìàþòü àíàëîã³â ó ñâ³ò³).

Çíà÷íèé âíåñîê çðîáëåíî Â³òàë³ºì Ñåìåíîâè÷åì ó ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ
ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó íà Ëóãàíùèí³. Ì³æíàðîäíèé óñï³õ äâîõ ñïîðòèâíèõ
êîìàíä (÷îëîâ³÷î¿ ãàíäáîëüíî¿ „Áóðåâ³ñíèê” òà æ³íî÷î¿ âîëåéáîëüíî¿ „²ñêðà-
Ïåäóí³âåðñèòåò”), îë³ìï³éñüê³ ìåäàë³, íàãîðîäè ïðåñòèæíèõ ñïîðòèâíèõ
çìàãàíü ³, ÿê íàñë³äîê, — âèçíàííÿ Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó êðàùèì ñïîðòèâíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì Óêðà¿íè.

Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷ Êóðèëî áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ³ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³
Óêðà¿íè. Â³í — ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ „Áàòüê³âùèíà”, íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè, çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü
íàóêè ³ îñâ³òè. Íà íüîãî ÿê íà ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ïîêëàäàþòü âåëèê³ íàä³¿
â ñïðàâ³ ðîçáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

ßê íåïåðåâåðøåíîãî ôàõ³âöÿ, ëþäèíó íàä³éíó, ÷åñíó, ùåäðó äóøåþ Â³òà-
ë³ÿ Ñåìåíîâè÷à ùèðî ïîâàæàþòü êîëåãè é äðóç³, ëþáëÿòü ñòóäåíòè, äëÿ
ÿêèõ â³í — íåçàïåðå÷íèé àâòîðèòåò, äðóã ³ íàñòàâíèê.

Êîëåãè-îäíîäóìö³ òà âäÿ÷í³ ó÷í³
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У розквіті творчих сил зустрічає свій 60-річний
ювілей директор Луганського державного коледжу
економіки і торгівлі, „Заслужений працівник освіти
України”, „Відмінник освіти України” Яровий Воло-
димир Михайлович. Уродженець села Новоахтирка
Новоайдарського району Луганської області, ось
уже 43 роки живе й трудиться на славетній Луган-
щині. Мальовниче село Новоахтирка виплекало осо-
бистість – працьовиту, наполегливу, обдаровану. Се-
лянський  син успадкував житейську мудрість, не-
втомність, доброзичливість славних предків, глибо-
кий патріотизм і людяність.

Свою трудову діяльність Володимир Михайло-
вич розпочав у 15-річному віці бухгалтером Ново-
ахтирського сільського споживчого товариства. З
1969 по 1984 роки працював на виборних посадах
споживчої спілки: заступником, головою правління

Новоайдарської районної споживчої спілки, заступником голови правління Лугансь-
кої обласної спілки споживчих товариств.

Високий рівень освіченості, ерудиції, енергія та оптимізм, дух романтики,
близькість до молоді, організаторський талант надали можливості Володимиру Ми-
хайловичу пов’язати подальше життя з педагогічною діяльністю.

І ось у 1984 році він уже заступник директора з навчальної роботи Луганського
кооперативного технікуму, потім – директор Луганського кооперативного профес-
ійно-технічного училища.

Людина активної життєвої позиції, улітку важкого для України 1986 року, він
знаходиться в складі комісії Луганської області у селах Недра, Середовка, що на Київ-
щині, для організації харчування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, за свою
роботу був нагороджений Почесною грамотою виконкому Луганської обласної ради
народних депутатів.

Володимир Михайлович живе роботою. У 1997 році обирається трудовим колек-
тивом на посаду директора Луганського державного коледжу економіки і торгівлі.
Завдяки його зусиллям був створений вищий навчальний заклад сучасного типу – ко-
ледж – на базі двох  ліквідованих технікумів. Відкриті нові спеціальності, тепер їх
уже шість, і всі вони потрібні підприємствам і організаціям регіону.

Володимир Михайлович у постійному неспокої, невичерпності ідей та їх реально-
му втіленні, у турботі про інших, він проявляє справжній талант керівника, здатно-
го організувати роботу навчального закладу, уміє застосувати сучасні методи уп-
равління та досягати поставленої мети при виконанні важливих завдань чи поточ-
них справ.

Сьогодні коледж – один з провідних і зразкових вищих навчальних закладів Лу-
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ганської області, у трьох корпусах якого навчається 2 тисячі студентів денного та
заочного відділень.

Значну увагу Володимир Михайлович зосереджує на формуванні педагогічного ко-
лективу, не шкодуючи часу й сил, він сприяє його творчому зростанню. Навчально-
виховний процес у коледжі здійснюють 125 педагогічних працівників, які мають відпо-
відну фахову освіту та досвід роботи, серед них 39 магістрів, 47 викладачів мають
вищу кваліфікаційну категорію, 21 – звання „Викладач-методист”.

Як справжній господарник проводить продуктивну роботу щодо зміцнення ма-
теріально-технічної бази коледжу та її фінансового забезпечення.

Зроблено великі зрушення щодо комп’ютеризації навчального процесу: створено
9 комп’ютерних лабораторій, які об’єднані в локальну мережу, лінія виходу до Інтер-
нет; викладачами розроблені електронні посібники, поступово відбувається перене-
сення навчального матеріалу на електронні носії.

Ураховуючи зміни, що відбуваються в системі вищої освіти України, та у зв’язку
з приєднанням її до Болонського процесу, для забезпечення неперервності ступеневої
освіти за ініціативою Ярового Володимира Михайловича на базі коледжу у 2003 році
відкривається Навчальний центр Донецького державного університету економіки і
торгівлі ім. М. Туган-Барановського, на ІІІ—V курсах якого навчається 800 студентів
– випускників коледжу.

Сьогодні дії директора Ярового В. М. спрямовані на:
— упровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій

підготовки спеціалістів;
— модернізацію навчальних кабінетів і лабораторій;
— підвищення комп’ютерної грамотності викладачів та покращення умов їхньої

праці;
— забезпечення працевлаштування випускників.
Володимир Михайлович Яровий бере активну участь у громадській діяльності

району й міста. Неодноразово обирався депутатом районної та міської рад.
Сьогодні він –  член президії Ради директорів ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації Луганської

області.
Яровий В. М. – висококваліфікований викладач, має звання „Викладач-методист”

та кваліфікацію „Спеціаліст вищої категорії”. Володіє тонким відчуттям слова, ен-
циклопедичними знаннями, що робить його людиною цікавою, неординарною. За плідну
роботу й педагогічні досягнення нагороджувався Почесними грамотами Міністер-
ства освіти і науки України та обласної державної адміністрації.

23 роки життя присвячено навчанню та вихованню молодого покоління, тому абсо-
лютно логічним виглядає те, що за високі здобутки в роботі та особистий внесок у
розвиток освіти у 2006 році Володимиру Михайловичу Яровому було присвоєно почес-
не звання „Заслужений працівник освіти України”. Багато зроблено, але багато ще
планів, сподівань та мрій.

Вельмишановний ВОЛОДИМИРЕ МИХАЙЛОВИЧУ!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!

Многая літа Вам!
Бажаємо наснаги для здійснення всіх задумів і планів, успіхів у всіх починаннях,

підкоренні нових життєвих вершин, родинного щастя і добробуту.
Колектив Луганського державного

коледжу економіки і торгівлі
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Стаття повинна бути актуальною, оригінальною та публікуватися авто-

рами вперше.
2. Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному

вигляді та її звязок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розвязання цієї проблеми і
на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (поста-
новка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перс-
пективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні
бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

3. Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (док-
тора, професора) або витягом з протоколу засідання кафедри (наукового відділу)
з рекомендацією до друку.

4. Стаття записується на дискету або диск, перевірені на відсутність вірусів.
Файл повинен мати назву за прізвищем автора, наприклад, Sidorov. Копія файлу
записується у форматі RTF. Інших записаних файлів на дискеті не повинно бути.

5. В одному номері журналу публікується, як правило, тільки одна стаття
автора, у тому числі із співавторами.

6. Обсяг статті, як правило, не повинен перевищувати 15 сторінок у вста-
новленому форматі.

7. Стаття повинна бути підписана автором (авторами), який несе відпові-
дальність за науково-теоретичний рівень матеріалу, що публікується.

Сьогодні назріла нагальна потреба в розробці єдиних вимог
до оформлення наукових статей з огляду на традиції робіт та-
кого стилю й жанру, що існують у європейській науці. Особли-
во актуальна ця проблема для соціальних і гуманітарних наук,
зокрема для педагогіки. Нерідко наші автори відчувають брак
інформації про порядок оформлення наукової статті, щоб ясно
й дохідливо донести до читача результати своєї наукової праці.
Усі наукові журнали повинні відповідати вимогам, які висува-

ються до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.
Зазначені вимоги наведені в постанові президії Вищої атестацій-
ної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 (Бюлетень ВАК Ук-
раїни. – 2003. – № 1. – С. 2). Останні зауваження щодо підготовки
спеціалізованих фахових видань України містить стаття доктора
педагогічних наук, професора С. С. Єрмакова «Спеціалізовані фа-
хові видання України у світовому та європейському освітньому
просторі» (Бюлетень ВАК України. – 2006. – № 10. – С. 3–6).
Наведені нижче загальні вимоги до наукових текстів соціальної

й гуманітарної спрямованості повинні допомогти авторам оволо-
діти цілою низкою навичок, необхідних для написання роботи.
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8. Статті, що не відповідають установленим вимогам до оформлення й подання, не розг-
лядаються й не публікуються.

9. Для оперативного зв’язку редактора з авторами рекомендується супроводжувати статтю
відомостями про автора, де повинні бути повністю вказані прізвище, ім’я, по батькові, посада,
учений ступінь, учене звання автора, поштова адреса, службовий і (або) домашній телефони.

ПОРЯДОК  ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ
1. Ім’я автора й заголовок статті розміщуються таким чином:

В. В. Іванов
Стан і перспективи розвитку сучасної педагогічної преси в Україні

2. Рукопис статті друкується на аркушах формату А4 кеглем розміру 14 гарнітурою
Times New Roman. Для підготовки рукопису, як правило, використовується текстовий проце-
сор MS Word 6.0–7.0 (Під Windows 95).

3. Установлюються такі параметри сторінки:
– поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см;
– міжрядковий інтервал – полуторний.
4. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша

цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки,
наприклад: [1, с. 21].

5. Література й при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Літерату-
ра» в порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних
вимог, що висуваються при оформленні кандидатської або докторської дисертації. Бібліографічні
джерела подаються з абзацу; ім’я автора (або перше слово назви) виділяється жирним. Зразок
оформлення літератури:

Література
1. Зелінська Н.В. Наукове книговидання на Україні: історія та сучасний стан: Навч. по-

сібник для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Світ, 2002. – 268 с.
2. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем.

– К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.
3. Сірополко С. Преса в Україні (1917—1932) // Сірополко С. Історія освіти в Україні. — К.:

Наук. думка, 2001. — С. 849—855.
4. Доменко М. Чергові завдання спілки Робос: (До І Всеукр. з’їзду спілки) // Робітник

освіти. – 1924. – № 1. – С. 5—8.
6. Стаття супроводжується анотаціями українською, російською та англійською мовами

й ключовими словами, що оформлюються за вимогами до автореферату кандидатської або
докторської дисертації, містять не більше трьох речень і включають ім’я автора трьома мо-
вами та переклад назви статті.

Шановні автори! Рівень роботи будь-якого журналу визначається рівнем роботи його
дописувачів. Тобто автор – найважливіша дійова особа в діяльності часопису. Ми з повагою
ставимося до наших авторів, намагаємося максимально реалізувати їхні наукові очікування
й пропозиції, допомогти їм викласти їхні наукові розробки, практичний досвід якнайкраще.

Крім того, що редакція журналу  має достатній досвід у сфері загальноукраїнського
розповсюдження видання й поширення відомостей про наших авторів через вітчизняну
систему анотування видань, наша редакція, починаючи з 2007 року, порівняно з багатьма
іншими має ще одну суттєву перевагу. Ми формуємо потужну систему просування науко-
вих розробок наших авторів через мережу Інтернет і зарубіжні анотовані видання до
США, Німеччини й Росії. Це дозволить авторам підвищити свій індекс цитування.

Шановні автори! Ми готові до співпраці, чекаємо на рукописи!

С. М. ЛОБОДА, випускаючий редактор журналу
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Відомості про авторівВідомості про авторівВідомості про авторів
1. Балицька Т. В., аспірант  кафедри  педагогіки Луганського націо-

нального педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
2. Бєлих С. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізично-

го виховання і спорту   Донецького національного університету,  заслу-
жений тренер України, майстер спорту, суддя міжнародної категорії.

3. Вакуленко В. М., докторант Луганського національного  педаго-
гічного   університету  імені Тараса Шевченка.

4. Голуб Н. Б., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Націо-
нального педагогічного  університету імені М. П. Драгоманова.

5. Горобець Д. В., аспірант кафедри педагогіки Луганського націо-
нального  педагогічного   університету  імені Тараса Шевченка.

6. Горпинченко Г. В., аспірант кафедри педагогіки та соціології При-
азовського державного технічного університету.

7. Добрянський І. А., кандидат педагогічних наук, професор кафед-
ри педагогіки і психології Кіровоградського інституту регіонального уп-
равління та економіки (КІРУЕ).

8. Жучок В. Г., директор Опитненської загальноосвітньої школи І—
ІІІ ступенів Артемівської районної ради Донецької області.

9. Зінченко В. О., асистент кафедри фінансів, пошукувач кафедри
педагогіки Луганського національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка.

10. Зюзіна Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Луганського
національного  педагогічного   університету  імені Тараса Шевченка.

11. Караманов О. В.,  кандидат педагогічних наук, асистент кафедри
педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

12. Коган Ю. М., викладач англійської мови   кафедри іноземних мов
Луганського державного  університету внутрішніх справ.

13. Компанієць Ю. А., кандидат педагогічних наук, доцент, заступ-
ник начальника кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки
Луганського державного університету внутрішніх справ.

14. Кошолап О. Ф., кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університе-
ту імені Михайла Коцюбинського.
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15. Кулдиркаєва О. В., аспірант Луганського національного педаго-
гічного університету імені Тараса Шевченка.

16. Кутовий Р. В., старший науковий співробітник відділу організації
наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ.

17. Лобода С. М.,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри  жур-
налістики та видавничої справи, завідувач науково-дослідного відділу з
редакційно-видавничої діяльності Луганського національного педаго-
гічного університету імені Тараса Шевченка.

18. Маланчук Т. Є., учитель-методист вищої категорії Луганської
спеціалізованої школи № 55.

19. Мрачковська М. М., аспірант кафедри педагогіки Луганського
національного педагогічного університету  імені Тараса Шевченка.

20. Операйло С. І., кандидат педагогічних наук, доцент, начальник
управління  фізичного виховання і спорту МОН України.

21. Плохотнюк О. С., аспірант, викладач кафедри теорії, історії му-
зики та інструментальної підготовки Інституту культури і мистецтв Лу-
ганського національного педагогічного університету імені Тараса Шев-
ченка.

22. Погребняк А. Г., викладач  навчально-виховного комплексу
м. Курахово Донецької області.

23. Ржевська А. В., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
завідувача відділу міжнародних зв’язків Луганського національного пе-
дагогічного університету імені Тараса Шевченка.
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25. Сметанський М. І., доктор педагогічних наук, професор, завіду-
вач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного універ-
ситету імені Михайла Коцюбинського.
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