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В ОСТАННІ десятиліття XX ст.
питанням розробки теорії й

практики інновацій в освіті багатьох
країн світу приділялася велика увага.
В українській педагогічній науці, як
справедливо пише І. П. Підласий,
розвиток інновацій, звернення «до
контексту інноваційного процесу є
детермінантами підвищення якості й
ефективності освіти на всіх рівнях»
[2, с. 7]. У новому тисячолітті все
більше й більше зростає науковий
інтерес до цієї проблематики. «Інно-
вація» стає ключовим поняттям, що
характеризує успішний рух уперед
будь-якої сучасної держави в цілому
та її системи освіти зокрема.

XXI століття утверджується як
епоха глобального інформаційного
співтовариства, епоха високої техно-
логічної культури, епоха дбайливого
ставлення до інтересів і потреб конк-
ретної людини як найвищої цінності.
Новому періоду поступального роз-
витку людства покликані відповіда-
ти нові освітні системи й нові моделі
навчання.

Планування процесу зміни в освіті
є   найважливішим етапом успішно-
го здійснення. «План освітньої ре-
форми, якщо він якісний, може за-
стерегти країну від великих колектив-
них помилок», — вважає Ален Б’єне-

Вакуленко В. М.
ме [1, с. 121]. Пошук нових рішень —
важка справа, яка не уявляється без
концептуальних обмежень і передба-
чення перспективи, тобто тих умов,
які забезпечуються лише плануван-
ням.

Невід’ємною складовою сучасно-
го життя є спроби інноваційної зміни
систем освіти  (це  стосується й не-
вдач на ниві реформаторів різного
рівня). Аналіз невдалих спроб рефор-
ми освіти часто зводиться до пере-
рахування чисто «технічних» про-
блем, таких як відсутність якісних ма-
теріалів, неефективність підготовки й
перепідготовки кадрів, відсутність на-
лежної підтримки і т.п. Проблему ж,
вважає відомий фахівець з іннова-
ційного розвитку освіти Майкл Фул-
лан, слід розглядати більш фундамен-
тально. Зокрема, автор наголошує, що
«спроба будь-що змінити зазнає по-
разки  багато в чому через непра-
вильні припущення тих, хто планує
інновацію» [3, с. 95].

Багато західних фахівців піддають
критиці прагнення реформаторів ос-
віти за те, що вони намагаються ба-
чити бажану  зміну реалізованою за
будь-яку ціну, усупереч тому, як відбу-
вається процес зміни. Ті, хто стоять у
владі, часто схильні вважати, що
рішення, які вони приймають, є  пра-
вильними, ігноруючи відповідними
знаннями  як про саму зміну, так і про
її проходження. Цей підхід можна на-
звати  владно-примусовим, що при-
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пускає найактивніше використання політич-
ної й економічної сили для зміни.

Чим більше укладачі планів вважають себе
зобов’язаними провести конкретну зміну, зай-
маючи позицію, тим менш ефективною є їхня
спроможність організувати інших для їх реалі-
зації. Необхідно не тільки мати зобов’язання
у вирішенні конкретних змін, але й бути уваж-
нішими до можливості того, що цей варіант
зміни не цілком правильний.

Отже, планування  реалізації інновації —
це і є сама інновація. Укладачі планів — учи-
тель у невеликому проекті або лідер широко-
масштабного реформування — повинні по-
єднати досвід і знання про напрям і природу
зміни, до якої вони прагнуть з розумінням її та
здатністю справитися з чинниками й страте-
гією, які характеризують процес зміни. Інно-
вації – це й ідеї, і процеси, і засоби, і результа-
ти, узяті в єдності якісного вдосконалення пе-
дагогічної системи.

Кілька слів про раціональну й ірраціональ-
ну моделі планування. Поняття помилкового
раціоналізму — припущення, що світ може
бути змінений завдяки будь-яким логічним
аргументам, не є новим. А. Уайз визначає таку
позицію, як упевненість у тому, що досить
прийняти якийсь декрет — і мета буде досяг-
нута «ухваленням бажаного за дійсне». Якщо
немає підстав повірити в досягнення мети,  то
раціональна модель планування навряд чи
буде успішно реалізована.

Не можна не погодитися і з тим, що вла-
да, яка має могутні аргументи й  ухвалює
рішення, не може бути відповіддю на головні
питання складового  процесу реалізації тієї або
іншої інновації. Педагогічний процес прохо-
дить у педагогічній системі, а педагогічна си-
стема – це  об’єднання компонентів, які зали-
шаються незмінними при будь-яких значних
перетвореннях. Якщо зміни (нововведення)
перевищують певну визначену межу, то сис-

тема зазнає руйнування, а на її місці виникає
нова система з іншими властивостями.  Руй-
нуючі утворення не є системами.

Інноваційними мають бути насамперед
технології – кращі, досконаліші, економічніші,
тобто прогресивніші. Технології миттєво не
створюються, завжди необхідний певний час
для їхньої розробки, упровадження та апро-
бації. Лише в такому випадку можна говори-
ти про інноваційні зрушення.

На думку І.П. Підласого, існують два го-
ловні шляхи вдосконалення педагогічної сис-
теми, а саме: інтенсивний і екстенсивний.
Інтенсивний шлях — передбачає розвиток пе-
дагогічної системи за рахунок внутрішніх ре-
зервів, а екстенсивний — ґрунтується на за-
лученні додаткових потужностей (інвестицій)
– нових засобів, обладнання, технологій, ка-
піталовкладень і т.п.

Можливості інтенсивного розвитку педа-
гогічної системи можна вважати вичерпани-
ми, оскільки за тисячоліття існування школи
вже все випробовувалося, усе було, окрім,
можливо, найновіших технологічних засобів;
доля нинішньої педагогіки – повторюватися.
Але повторюватися треба з розумом, при-
наймні, не опускаючись щораз нижче через
утрату першооснов, забування глибинної ло-
гіки, сенсу й призначення виховання. Ми по-
діляємо думку скептиків, що коли інноваційні
процеси не матимуть під собою справжньо-
го наукового підґрунтя, то незабаром інновації
в педагогіці будуть означати лише одне – по-
вернення до минулого, розумного й зваженого
виховання, до простої й зрозумілої теорії, спо-
кійної школи без новацій.

 Західна школа, яка забезпечена достат-
ньою матеріальною базою, розвивається ек-
стенсивним шляхом, нарощуючи переважно
кількісні показники педагогічного продукту
здебільшого за рахунок нових інформаційних
технологій, перерозподілу часу на різноманітні
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види навчальної діяльності, диференціацію й
індивідуалізацію класної роботи, запрова-
дження розгалуженої системи тьюторства.

 Стосовно нашої педагогічної системи
можна використати своєрідні  «інтегровані
інновації», тобто такі інновації, які дають мож-
ливість  поєднання інтенсивного та екстен-
сивного шляхів розвитку цієї системи. Це ви-
магає ретельного дослідження тих невикори-
станих резервів педагогічної системи, що з’яв-
ляються при поєднанні різнопланових, різно-
рівневих та різнохарактерних педагогічних
підсистем та їхніх компонентів. Саме тут і саме
так, «підкріпивши» «вузькі» місця новітніми
технологіями, можна спробувати  поліпшити
загальну  ефективність педагогічної системи.
При такому підході інновації не матимуть на-
думаного вигляду  через «зовнішні» заходи, а
будуть усвідомленими перетвореннями, що
беруть початок з глибинних потреб реформу-
вання системи [2, c.6].

Існують різноманітні підходи до плануван-
ня змін в освіті. Великого значення надається
стратегічному характеру планування. План без
стратегії ризикує бути заснованим на неточ-
них і неповних даних, стратегія без плану
відображає тільки мрії й марнослів’я (Ф. Ку-
арр).

Необхідність наявності різних гіпотез, кон-
куруючих варіантів не викликає сумнівів.
Сумнів викликає потенційна небезпека того,
що кожен запропонований план має своїх
прихильників, щиро переконаних, що саме
їхній і лише їхній варіант є  правильним, і вони
неспроможні брати до уваги  продуктивні
контраргументи.

Планування повинне бути динамічним.
Воно не має рації, якщо  не розглядається як
процес. Важливо вміти визнати, що хороші ідеї
— це значні успіхи, порівняно з тим проце-
сом, який дозволяє використати ці ідеї й ви-
являти  новіші, рухаючись  уперед. Це те, що
Р. Паттерсон і Р. Осгуторп, наприклад, нази-

вають «вирощений розвиток» [4, с. 233].
Прагматичність планування припускає

віру в реальність вибраного шляху, поєдную-
чи його з відвертістю й готовністю перегля-
дати та постійно адаптувати  нові реалії.  Без-
перервно функціонуюча інформаційна систе-
ма та її команда  повинні вміти оцінювати ре-
зультати   первісних цілей. А це, у свою чергу,
припускає наявність розвиненої системи
інформації й комунікації, відстеження «сиг-
налів» (Ж. Аллак, М. Фуллан).

Також необхідно володіти вмінням слуха-
ти й чути інших. Підказані ідеї можуть при-
звести до позитивної перебудови або, при-
наймні, до переоцінки низки насущних про-
блем. Важливе рішення часто знаходять не
через використання готового плану як єдино
правильного керівництва до дії, а через праг-
нення до розуміння, переосмислення подій і
процесів у разі потреби (Ф. Лайтхолл, М. Фул-
лан).

Навіть передбачувана зміна не може бути
повністю передбаченим, раз і назавжди спла-
нованим процесом. Інноватори, з одного
боку, повинні бути переконані в успішності
нововведення, а з іншого —  повинні бути го-
тові постійно погоджувати свої дії з реальні-
стю. Інакше вони будуть приречені на про-
вал, якщо при перших же труднощах, при появі
будь-якої опозиції будуть готові відступити,
якщо не зуміють перебудувати  план інновацій,
ураховуючи нову дійсність (М. Фуллан,
С. Штігельбауер).

Кілька слів про реалізацію плану інно-
вацій. У 70-і рр. у США, зокрема, було роз-
роблено немало планів реалізації ідей інно-
вацій з урахуванням чинників, які впливають
на успіх. Багато зарубіжних авторів намага-
лися реалізувати ці ідеї за принципом «кулі-
нарного рецепту». Замість того, щоб допомог-
ти, вони насправді додали плутанини й склад-
нощів тим, хто проводив у життя зміну, згідно
з дослідженням Д. Левіна, Р. Лейберта.  Во-
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чевидь, що не може бути рецепту або «кулі-
нарної книги» для зміни як процесу, описа-
ного крок за кроком (Н. Кінг, М. Фуллан).

Проте, якщо навіть  найкращий план інно-
вації не панацея й має обмежені можливості,
то де вихід? Дуже важливо, відповідно до
трактування Майкла Фуллана, мати чуття як
до самого процесу зміни, так і до людей, які
до нього залучені. Крім того, і це положення
є надзвичайно важливим, а припущення, які
свідомо або несвідомо покладені в основу
інновації, складають філософію зміни. Для ус-
пішної інновації повинен бути розроблений
спосіб роздуму про неї. Подібне знання, якщо
воно одного разу придбане, набагато могут-
ніше як ресурс, ніж план, що нагадує заготов-
лений заздалегідь список спеціальних етапів,
яким слід керуватися.

На наше переконання, нові орієнтири й
перспективи в освіті  XXІ століття органічно
пов’язані з синергетикою, яка сприймається
як нова філософія освіти. Ця філософія ставить
в основу основ особистість студента, його со-
ціальні й природні якості, не ігнорує й націо-
нальної приналежності, цілеспрямовано
відстежуючи умови його життя й виховання.
Нова філософія освіти проголошує обов’язко-
вий індивідуалізований підхід до виховання
й навчання  особистості.

Фундамент інноваційної освіти складає
синергетичний підхід, який орієнтує на
відкриті системи, оперативно реагує на схе-
ми невпорядкованості, нестійкості й  не-
лінійності реально діючих соціальних відно-
син.

Тривалий час освіта виступала лише як
освіта, що «підтримує», оскільки звужувалися
межі вживання та дії витончених понять ети-
ки, моралі й моральності. «Підтримуюча» ос-
віта культивувала студента виключно як об’єкт
пізнання, якому призначалося отримувати

певну суму справжнього знання про світ. При
«підтримуючій» освіті практикувалася одно-
бічна передача спрощених знань, одновимірні
методи вирішення завдань і незаперечні ва-
ріанти зумовлених відповідей. «Підтримую-
ча» освіта певною мірою ігнорувала єдність
духовності й професіоналізму.

З позиції синергетики (спільний, що «по-
годжено діє») студент стає головним суб’-
єктом освіти, що орієнтується на творчу
пізнавальну й активну перетворюючу
діяльність. Інноваційна освіта орієнтує сту-
дента як суб’єкта пізнання. У зв’язку з цим
обсяг, зміст і рівень знань багато разів ко-
ректуються в певному контексті соціальних
умов буття й перетворюючої діяльності кож-
ного студента.

Інноваційна освіта дозволяє залучити сту-
дентів — суб’єктів пізнання — до загально-
світової гуманітарної культури, до тих незлічен-
них цінностей, які були вироблені філософією,
мистецтвом і релігією впродовж усієї історії
людства.

Таким чином, акцент інноваційної освіти
переноситься на роль філософії зміни й поля-
гає в тому, що ми робимо, як плануємо, чого
досягаємо.
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В ОСТАННЄ десятиріччя вітчизняна
система освіти збагатилася новими

технологіями навчання, які ефективно пере-
ходять від репродуктивних до продуктивних
форм і методів навчання, що спрямовані на
реалізацію ідей гуманізації освіти. Успіхів у
процесі формування й розвитку особистості
в різних аспектах можна досягти лише при
вдосконаленні всього комплексу складових
освітнього процесу. А саме – його мета й на-
прямок, зміст і технології освіти. Велику роль
при цьому відіграє спрямування навчання на
придбання й накопичення учнями власного
досвіду художньо-творчої діяльності.

Сьогодні підготовка майбутніх учителів
музики у вищій школі – одна з найбільш акту-
альних проблем суспільства.

Метою статті є визначення можливостей
сучасної інноваційної технології – артменедж-
мент — у підвищенні якісного рівня підготовки
майбутніх учителів музики.

У дослідженнях Л. Печко відмічається, що

³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ñüîãîäí³
художньо-творчий досвід своїм обсягом і
змістом характеризує фундамент власної куль-
тури людини й визначає цінність як потен-
ційно-творчого учасника життя суспільства,
її здатність до духовного розвитку й самороз-
витку на основі пізнання чуттєвої організації
матеріального й культурного світу. При цьому
він стимулює розвиток творчої уяви особис-
тості [2, с.10].

У результаті оволодіння таким досвідом
формується низка якостей, які в сукупності ха-
рактеризують творчу особистість і складають
її творчий потенціал. Для сучасного фахівця
необхідно бути компетентним, що, на думку
відомих учених (О. Новіков, М. Чошанов та
ін.), означає володіти такими якостями: мо-
більністю знань, гнучкістю володіння метода-
ми критичного мислення й професійною
культурою. Формування в молоді досвіду твор-
чої діяльності й, у результаті цього, творчого
потенціалу необхідно включати в напрямок
процесу освіти.

Звідси випливає, що відповідні засоби й
способи творчої діяльності повинні виступа-
ти як основні елементи змісту загальної
та професійної освіти. Однак, хоча останнім

Кулдиркаєва О. В.
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часом педагогічна наука приділяє увагу роз-
робці теорії загального творчого розвитку осо-
бистості, ще недостатньо чітко розроблені
механізми цього процесу. Пошук свого уні-
кального стилю роботи, у тому числі моде-
лей збагачення творчого досвіду учнів і сту-
дентів ВНЗ, дуже часто проводиться викла-
дачами стихійно, не зовсім послідовно, через
загальну установку на прагматико-предмет-
ний мінімум базового стандарту освіти.

Розглядаючи проектування змісту освіти,
педагогічної системи, яка включає досвід фор-
мування творчої діяльності молоді, ми вихо-
димо з можливості інноваційних підходів до
навчання.

Термін «інновація» авторами часто розу-
міється по-різному. Найбільший внесок у розви-
ток теорії інновації зробив австрійський учений
Й. Шумпетер.  Він використав термін «innovation»
(англійською — нововведення) [7, с. 34].

Сучасні вітчизняні автори під інновацією
(нововведенням) розуміють кінцевий резуль-
тат створення й освоєння (упровадження)
принципово нового чи модифікованого засо-
бу, який задовольняє конкретні суспільні по-
треби, що дає низку ефектів (Д. Соколов,
М. Шабанова та ін.). Нововведення зводить-
ся й до розвитку технології, техніки, управлі-
ння на стадіях зародження, засвоєння, дифузії
тощо (О. Пригожин).

Під інновацією сучасні вчені розуміють
також використання результатів наукових дос-
ліджень і розробок, спрямованих на вдоско-
налення процесу діяльності, виробництва,
економічних, правових і соціальних відносин
у галузі науки, культури, освіти та інших сфе-
рах діяльності суспільства.

У наведених визначеннях чітко простежу-
ються дві точки зору: перша – коли нововведен-
ня є в якості результату творчого процесу у виг-
ляді нової продукції (техніки), технології, мето-
ду тощо; друга – як процес введення нових еле-
ментів, підходів, принципів, які діють разом.

Таким чином, інноваційний процес зба-
гачення досвіду художньо-творчої діяльності
визначається нами як комплекс послідовної
діяльності учнів (студентів) у професійній
освіті – від отримання теоретичних знань до
готовності створення нових художньо-твор-
чих проектів на основі нового знання.

Одним із засобів оновлення змісту профе-
сійної підготовки студентів педагогічного ВНЗ
може стати введення сучасних технологій на
основі навчання основ менеджменту.

Поняття «менеджмент» у перекладі з анг-
лійської мови (managemant) означає «керува-
ти». Разом з тим існує його наукове розумін-
ня, яке не зовсім відповідає перекладу.

У сучасній науковій літературі поняття
«менеджмент» визначається як керування
організацією, яка діє в умовах ринку. Менедж-
мент – тип управління, який найповніше
відповідає потребам і умовам ринкової еконо-
міки [4, с. 248].

Проте, у літературі існують й інші підходи
до розуміння поняття менеджменту. Так, дос-
лідником Р. Фатхутдіновим подано таке визна-
чення: «Менеджмент – вид професійної діяль-
ності людей щодо організації досягнень систе-
ми цілей, які приймаються й реалізуються з
використанням наукових підходів»  [6, с. 27].

Сучасний менеджмент передбачає форму-
вання особливого типу керівника. Важливо
при цьому враховувати, що сутність поняття
«менеджмент» передбачає також його розу-
міння як науки керування. Таким чином, ме-
неджмент як наука керування  розробляє за-
соби й методи, які сприяють ефективному до-
сягненню мети організації.

Засновником класичної школи «наукового
менеджменту» є Фредерік Тейлор (1856—
1915) – інженер-практик і менеджер, який
вирішував у своїй повсякденній роботі про-
блеми раціоналізації виробництва та праці з
метою підвищення виробництва й ефектив-
ності. Основні погляди Тейлора викладені в
книгах «Керування організацією» (1903),
«Принципи наукового керування» (1911).

Головна ідея Тейлора полягає в тому, що
керування повинно стати системою, яка ство-
рена на певних наукових принципах, повин-
но здійснюватися спеціально розробленими
методами й заходами, тобто  необхідно про-
ектувати, нормувати, стандартизувати не
тільки техніку виробництва, але й працю, її
організацію та  керування. Система Тейлора
отримала досить широке розповсюдження в
передових капіталістичних країнах у перші три
десятиріччя ХХ ст. – Німеччині, Швеції та
інших західноєвропейських країнах — як рух
за наукову організацію праці, раціоналізацію,
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наукове управління та ін. Створюються шко-
ли консультантів, фірми тощо.

Таким чином, заслуга Ф. Тейлора та його
послідовників полягає в утвердженні прин-
ципів наукового управління. Основні з них:

— дослідження кожного окремого виду
діяльності;

— систематичне й правильне викорис-
тання методів стимулювання;

— виділення, планування в окремий про-
цес керування;

— затвердження менеджменту як само-
стійної діяльності.

Сьогодні в освітньому просторі необхідні
висококваліфіковані фахівці, які здатні здійсню-
вати культурну, художньо-творчу, педагогічну
й організаційну діяльність. Тому ми вважає-
мо, що основою інноваційних підходів до зба-
гачення досвіду художньо-творчої діяльності
молоді є засвоєння у ВНЗ арт-менеджменту.

«Арт-менеджмент» базується на теоретич-
них основах загального менеджменту.

Тому, по-перше, під «арт-менеджментом»
розуміємо не стільки керування закладами
культури, скільки художньо-творчу діяльність,
яка спрямована на регулювання процесів у
сфері культури й мистецтва й впливає на еко-
номічну, політичну, соціальну й духовну скла-
дову життя суспільства [5, с. 68].

По-друге, через традиційне розуміння
«арт-менеджменту» як виняткової компетенції
керівників «культурних закладів», з урахуван-
ням специфічних особливостей організації й
управління творчою діяльністю у сфері мис-
тецтва, під «арт-менеджментом» розуміється
прагнення людини шляхом своєї діяльності
певним чином гармонізувати потреби людей
з метою досягнення більш високого за рівнем,
насиченого й динамічного культурного жит-
тя суспільства.

Відомо, що всі зрушення в інноваційній ди-
наміці суспільства реалізуються через
діяльність організацій, організовану поведін-
ку. Не випадково для сучасної економіки
найбільш важлива категорія працівників – це
менеджери, експерти з питань «поведінки»
організацій.

Основними складовими будь-якої органі-
зації є люди, які входять до неї, мета, заради
досягнень якої вона створена, і керування, яке
мобілізує й приводить у рух увесь потенціал

організації для досягнення цілей, що стоять пе-
ред нею.

Таким чином,  сучасні наукові досліджен-
ня визнають значущість арт-менеджменту з
його функціями планування, організації, мо-
тивування, контролю, а також збагачення дос-
віду художньо-творчої діяльності, що перед-
бачає «занурення» в художньо-проектну
діяльність (з наступною організацією окремих
проектів).

Перспективність інноваційного навчання
основ арт-менеджменту в тому, що він сприяє
професійному розвитку студентів, у контекст
якого входить формування творчої уяви осо-
бистості й збагачення досвіду художньо-твор-
чої діяльності. Але сьогодні в умовах динаміч-
но розвиненого суспільства у зв’язку з актив-
ним розвитком ринкових  відносин сучасні
інноваційні технології потребують ще більшого
вивчення.
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ПРОДОЛЖАЯ тему о судьбах
населения, оказавшегося в

подчинении Хазарии, после анализа
находок из области вооружения оста-
новимся на предметах, сопутствую-
щих экипировке воинов.

Сопутствующие предметы. На-
конечники стрел предусматривают
наличие луков, об их существовании
свидетельствуют и накладки. Костя-
ные накладки, специальные приспо-
собления к сложносоставным тюрко-
хазарским лукам, бывают двух видов:
серединные (плечевые) и концевые
(рис.1, 1—10). Серединные изготов-
лены в виде широких пластин (рис.1,
3—10), на пластинах видны следы
подточки, на краях — резные насеч-
ки. Найдены они и в постройках, и в
захоронениях. В первом случае на-
кладки и заготовки к ним обнаруже-
ны там, где, судя по всему, осуществ-
ляли обработку кости.

Концевые пластины обычно ко-
роткие, узкие, в сечении треугольные,
на верхней грани пропилена прорезь
для фиксации тетивы (рис.1, 1—2).
Назначение накладок известно: они
усиливали упругость древка лука, сле-
довательно, кинетическую возмож-
ность тетивы. Аналогии накладкам
луков известны в широком ареале па-
мятников, датируемых от IX— X до
XII вв. [1, с. 12; 2, с. 73—142]. В степ-

ном Подонцовье они найдены в по-
гребальных комплексах Лысогоров-
ского могильника и в кургане у с.Обоз-
ное. Сосредоточенность целых и сло-
манных пластин в погребении объяс-
няют преднамеренным изломом на
части лука, принадлежавшего знатно-
му хазару [3, с. 151, 154]. В погребе-
нии №140 Лысогоровского могильни-
ка сохранились обкладки, посред-
ством которых удалось реконструиро-
вать лук длиной 130 см. По всей ви-
димости, его следует отнести к числу
легких луков. В этом же захоронении
найден застрявший в грудине скеле-
та трехлопастный наконечник стре-
лы.

В степных памятниках VIII–X вв.
одинаково мало представлена кон-
ская упряжка (рис. 1, 11—20). В одних
случаях  она  связана  с  тризной

(военно-правовой очерк)
(продолжение темы, начало см.: «Освіта Донбасу»

№ 2 (121) 2007 г.)

ËÅÑÎÑÒÅÏÈ È ÑÒÅÏÈ

ÏÎÄ  ÂËÀÑÒÜÞ ÕÀÇÀÐÑÊÎÃÎ ÊÀÃÀÍÀÒÀ

 ÏÎÄÎÍÖÎÂÜß ÏÎÄÎÍÖÎÂÜß

Красильников К. И.,
Красильникова Л. И.

Рис. 1, 1—10. Оружие из железа:
1—4 — топоры; 5 — копья; 6—8 —

кинжалы; 9—10 — стрелы
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[4, с.370—371, рис. 5; 6], в других – обнару-
жена в захоронениях [5, с. 11—12; 6, 263, рис. 2;
3, с. 151, 155, табл. 1—2]. В частности, дета-
ли упряжки находились в захоронениях бур-
джан (праболгар) на Лысогоровском могиль-
нике, здесь они входили и в тризну, и в захо-
ронение. Тризна включала: голову, части ко-
нечностей лошади, фрагменты туши мелкого
домашнего животного и набор железных
предметов упряжки: двухсоставные с по-
движным грызлом и неподвижными петлями
удила с прямыми, гвоздевидными псалиями
(рис.1, 16—17). Совершенно такие же удила
найдены в погребении №133 из Лысогоров-
ки, в захоронении у с.Горшковка, у с.Обозное
на Луганщине, погребальных комплексах у
г.Чистяково Донецкой области [7, с. 161], в
Саркеле [8, с. 150] и катакомбах СМК лесо-
степей [9, с. 81, рис. 38].

Кроме удил, на степных памятниках IX—
X вв. найдены стремена (рис.1, 11—15). Все
они относятся к типу стремян с высоким, под-
нятым над дуговидной аркой прямоугольным
путалищем. Подножки широкие, не менее 3—
5 см, но с изогнутостью либо прямые. С ниж-
ней стороны подножек обязательно испол-
нены ребра жесткости. В комплексы упряж-
ки коней входят большие подпружные пряж-
ки (рис.1, 18—20).

Типологическое единство пряжек, стре-
мян и удил из различных памятников СМК
указывает на хронологическую одновремен-
ность атрибутов, предназначенных для вер-
ховой езды. Вместе с тем единичность нахо-
док деталей упряжек в условиях степного ук-
лада жизни людей — это, по меньшей мере,
парадокс, который вполне мог исходить из
ситуации, предопределенной хазарами по от-
ношению к здешнему населению.

Аналогичная ситуация наблюдается в от-
ношении поясных наборов (рис. 2, 1—23). В
ямных погребениях степного Подонцовья в
отличие от катакомбных захоронений лесо-
степной части СМК они практически отсут-
ствуют, ведь пока только в четырех из более
чем 390 захоронений найдены поясные на-
боры (с.Лысогоровка, г.Чистяково, с.Обоз-
ное), отдельные бляшки попадаются в слое
селищ. Заметим, что в Лысогоровке оба захо-
ронения с поясами не связаны с воинами, в
двух других случаях захоронены воины. Сум-
марное количество находок, относящихся к
гарнитуре поясов, едва достигает 50 ед., и

представлены они бляшками (45 ед.) и пряж-
ками (4 ед.).

По способу крепления бляшки подразде-
ляем на две группы: неподвижные и подвиж-
ные (вислые). Накладные бляшки закрепля-
лись путем нашивки и посредством гвозде-
видных штифтов-шпилек. Вислые, подвиж-
ные бляшки прикреплялись к поясу посред-
ством колец, в этом случае они были как бы
шумящими, к тому же на колечки подвеши-
вали мелкие предметы туалета [10, с. 232].

Различаются бляшки и по рисункам. На
одних изображены стилизованные морды
животных (рис. 2, 22—27). Зооморфность
прослеживается по роговидным выступам,
глазницам и пасти. На других  изображена ра-
стительность, напоминающая трилистники
или листья лотоса [11, табл. 1, 3]. И все же
каждая бляшка, даже из одной группы,  явля-
ется неповторимым, индивидуальным изде-
лием.

Известно, что пояса – свидетельсуют  о
социальном статусе владельца, его принадлеж-

Рис. 2, 1—27: 1—24 — детали поясных наборов;
25—27 — керамический импорт
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ности к военному рангу. При этом учитыва-
ется как металл, из которого изготовляли
бляшки (серебро, бронза), так и количествен-
ный набор накладок [12, с. 39], а возможно,
и сюжетность изображений.

Деталями поясов являются миниатюрные,
художественно оформленные, отлитые из
цветных металлов пряжки (рис. 2, 24). Типо-
логическая близость форм пряжек из степно-
го Подонцовья выявлена среди пряжек Кры-
ма [10, рис.1, 15, рис. 2, 12—16, 18], в комп-
лексах катакомб Дмитриевского могильника
в верховьях Донца. Пряжки из Подонцовья
датируются в пределах VIII–IX вв., связанных
с праболгарами [13, с. 36—37].

Крайне мало в степных салтовских памят-
никах импорта, что свидетельствует об огра-
ниченности внешних контактов населения
этого края. К импортным изделиям относим
лишь фляги и отдельные, совершенно не ха-
рактерные для посуды степной полосы кув-
шины (рис. 2, 26—27). К сожалению, из вось-
ми известных нам  фляг только четыре из кон-
кретных могильников – у пгт Станично-Лу-
ганское, с.Нижня Ольховая, с.Лысогоровка и
г.Чистяково, в остальных случаях они не пас-
портизированы и как экспонаты хранятся в
музеях городов Антрацита, Лисичанска, по-
с.Беловодск.

Фляга из Лысогоровского могильника,
одна из последних наших находок, сделана с
помощью круга из качественной керамичес-
кой массы, обжиг светлый, желто-палевого
цвета. В пропорциях она выглядит как кону-
совидный цилиндр, у которого одна сторона
плоская, вторая сильно выпуклая, почти ша-
ровидная. Горловина фляги посередине ци-
линдра, с двух сторон прилеплены петлевид-
ные ручки (рис. 2, 25). Выпуклая сторона фля-
ги орнаментирована охристой краской. По
контуру прорисована гирлянда, в средней
части тулова тонкая осевая линия, от кото-
рой прорисованы по 6 (кверху) и 7 (книзу)
скобовидных полос длиной от 2,5 до 5 см.

Проникновение фляг в степное Подонцо-
вье, вероятнее всего, следует связывать с ха-
зарами, которые начиная со второй полови-
ны VII в. контролируют степные массивы.
Однако признаки регулярного присутствия
хазар здесь не обнаружены.

В заключение, ссылаясь на приведенные
артефакты,  обобщим некоторые позиции,
касающиеся систем вооружения и амуниции,

и с их помощью обоснуем правовой статус
праболгар, составлявших основную массу
населения степного Подонцовья.

По содержанию находок нетрудно заме-
тить, что у местного населения преобладало
простейшее, буквально «бытовое оружие», к
примеру, кистени. А.В. Крыганов отмечает,
что боевые гирьки – кистени — внедрились
в систему оружия ближнего боя приблизи-
тельно с VIII–IX вв. Однако это не значит, что
кистень «обрел» статус оружия и вошел в эки-
пировку профессиональных воинов; напро-
тив, его следует рассматривать как «народ-
ное», для самообороны, или даже «разбойни-
чье», бытующее в среде гражданского насе-
ления. Видимо, неслучаен тот факт, что боль-
шинство находок кистеней, изготовленных из
подручных материалов, приходится на быто-
вые поселения, но те, что из металлов, к тому
же найдены в захоронениях, следует отнести
к оружию. Других видов оружия, даже в так
называемых «элитных» захоронениях степ-
ных могильников праболгар, за исключени-
ем топора, не встречаем.  Видимо, любое ору-
жие было не только не доступно гражданско-
му населению, но и не позволительно в силу
сложившейся в результате событий середи-
ны VII в. зависимости «бурджан», «булг-р»
(праболгар) от хазар. Кистени же, вероятно,
использовали не более чем как приспособ-
ления и снаряжения самообороны при внут-
ренних конфликтах. Об этом же свидетель-
ствуют находки железных гирек из «граждан-
ского» горизонта славянского слоя Белой
Вежи [8, с. 188]. Однако некоторые их разно-
видности, в особенности те, что исполнены
из кости или рога, снабжены железными
стержнями со специальными проушниками
для подвешивания на поясе, демонстрируют
кистень как оружие – атрибут вооружения как
хазарских, так и русских воинов [14, с. 76, рис.
52; 15, с. 363—364].

Поражающие возможности кистеней под-
тверждают травмы черепов в виде деформа-
ции костей, локальных вмятин, найдены че-
репа со сквозными разрушениями черепных
костей. Черепная коробка со следами сквоз-
ного вогнутого пролома из захоронения Лы-
согоровского могильника показала, что пос-
ле травмы человек жил сравнительно долго,
так как по контурам отверстий в результате
инкапсулирования костных тканей края изло-
ма зарубцевались. Черепа со следами травм,
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трепанации и регенерации находятся в фон-
дах и экспозиции археологического музея
ЛНПУ. Травмы, образовавшиеся от ударов
тупыми предметами, зафиксированы на ли-
цевых отделах черепов и других костях ске-
летов.

Возникает вопрос: насколько сильным
был удар кистеня, который порой приводил
к разрушению костей черепа? Данные, при-
веденные в публикациях, свидетельствуют,
что сила удара боевым кистенем или вислой
булавой, с учетом веса гирьки 200—400 г и
длины ремня или рукояти 70—80 см, состав-
ляла от 7 до 14 кг на 1 см2, разрушение же
кости черепа происходит уже при ударе около
8 кг на 1 см2. Следовательно, поражение эти-
ми видами оружия предопределяло либо ра-
нение, либо тяжелую травму со смертельным
исходом [16, с. 64—66].

Легкие гирьки кистеней весом 60—120 г,
к тому же если они были не из металла, есте-
ственно, обладали значительно меньшим по-
ражающим эффектом, а поэтому их могли
применять в ситуациях, связанных с внутрен-
ними, возможно, бытовыми конфликтами, в
том числе при самообороне. По всей види-
мости, нанесение удара таким приспособле-
нием приводило не более чем к травмирова-
нию разной степени тяжести.

А.В. Крыганов, ссылаясь на географию
распространения гирек кистеней, сделанных
из различных материалов (камня, металла,
кости), считает, что каждый подтип кистеней
имеет свой определенный ареал бытования.
С такой точкой зрения автора трудно безого-
ворочно согласиться. Например, в степном
Подонцовье обнаружено практически все
многообразие кистеней, а нестандартность
форм и материалов гирек обусловлена инди-
видуально-кустарным способом их изготов-
ления.

Носили кистени подвешенными к поясу
с левой стороны, на что указывает их мес-
тоположение в захоронениях. Для приведе-
ния в действие использовали шнуры, рем-
ни длиной 50—60 см. Удобства пользова-
ния кистенем определялись еще и тем, что
для хранения и ношения не требовалось до-
полнительных приспособлений, даже обыч-
ная одежда скрывала его. В ранге же оружия
кистени могли носить легализованно, то есть
прикрепленными с помощью ремня-шнура
к поясу.

Выводы
Итак, определим возможный вариант пра-

вового статуса населения лесостепного и
степного Подонцовья, которое, как и его тер-
ритория, были войной включены в состав
каганата. Для объяснения статуса общества и
отдельных его индивидуумов в обобщенном
виде еще раз сошлемся на предметы воору-
жения из памятников степного массива.

Оружие из грунтовых могильников пра-
болгар представлено незначительными,
упрощенными наборами, характерными для
экипировки пеших воинов, и лишь иногда в
погребениях попадаются предметы снаряже-
ния, связанные с упряжкой. Наборы оружия
всадников здесь одинаково невыразительны
и редки, к их числу относим трехлопастные
(трехгранные) черенковые железные стрелы,
найденные лишь в Лысогоровке в захороне-
ниях могильника Лиманское озеро [17, рис.
3, 10—14].

Проблемным является вопрос о боевых
топорах, служивших оружием как конным, так
и пешим воинам. В отличие от массивных
средневековых боевых топоров салтовские
топорики  изящные, легкие, и они вполне
могли служить оружием воинов внутренних
ополчений. Отсутствие наступательного ору-
жия, в особенности сабель, свидетельствует
о том, что у степных племен в салтовское вре-
мя легкой кавалерии не существовало, нет
находок оборонительных доспехов. Это, в
свою очередь, свидетельствует о том, что в
среде степных праболгар нет не только про-
фессиональных, но и обычных воинов, кото-
рые могли бы составить всадничество.

Таким образом, «оружейные комплексы»
степного варианта салтовской культуры ха-
рактеризуют положение населения, статус
которого мог быть определен хазарской ад-
министрацией как подданных.

Однако благодаря системе управления,
хозяйственной и налоговой политике по от-
ношению к подвластным племенам из числа
населения степного Подонья и Подонцовья
здесь в хозяйственной жизни прослеживают-
ся позитивные и продуктивные тенденции.
Они в определенной степени способствова-
ли более быстрому переходу кочевых общин
скотоводов в состояние сельских оседлых об-
щин с экономикой, базировавшейся на земле-
делии, домашнем приселищном скотоводстве,
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ремеслах и промыслах [18, с. 267—277; 19,
с. 60—69]. В комплексе эти отрасли составляли
хозяйственно-экономический потенциал насе-
ления лесостепного и степного вариантов
СМК. Он убедительно подтвержден раскоп-
ками бытовых поселений лесостепной и степ-
ной зон Доно-Донецкого бассейна. Однако
гражданско-правовой статус населения из двух
близлежащих массивов был неравнозначным.
В первую очередь это касалось участия насе-
ления степной части в военных контингентах,
во внешних связях. К примеру, здесь крайне
мало керамического импорта, монет, что сви-
детельствует о хозяйственной изолированно-
сти от внешнего мира.

Тем не менее Хазарский каганат, являясь
огромным и мощным государством раннего
средневековья, сумевшим длительное время
противостоять на юге Византии и Арабско-
му халифату, в западной, северо-западной
части все же был уязвим как со стороны бли-
жайших ему соседей, например славян, так и
внутри себя со стороны подчиненных им же
народов. В связи с этим следует затронуть его
военный потенциал. Ссылаясь на материа-
лы, характеризующие военные структуры ка-
ганата, отметим, что его вооруженные силы
состояли из регулярных контингентов (вои-
нов-всадников) и ополченцев. Первые офи-
циально состояли на службе [20, с. 657 и сл.]
и, как сообщает ал-Масуди, получали жало-
вание из царской казны [21, с. 130]. Однако
обеспечить порядок на подвластных кагана-
ту территориях, охранять границы, протянув-
шиеся на сотни километров, сдерживать на-
тиски извне и выполнять другие задачи, для
решения которых требовались значительные
военные контингенты, даже профессиональ-
ной армии в 10—12 тыс., коей обладала Ха-
зария, было, видимо, не под силу. Поэтому
на отдельных участках, например северо-за-
падном пограничье в контактных зонах со
славянами, хазары к несению службы при-
влекали местное население – алан. Послед-
ние могли входить в состав легковооружен-
ных воинов, например, составляли пехоту,
оснащенную луками, боевыми топорами, и,
являясь местным населением, с помощью
собственных хозяйственных поселений и кре-
постей, отстроенных по технологии форти-
фикации хазар, обеспечивали эшелонирован-
ную оборону северных и западных рубежей

каганата. Эти племена – выходцы из северо-
кавказских алан в отличие от праболгар уже
к VIII в. были совершенно оседлыми. В мес-
тах им новых, непосредственно примыкав-
ших к хазарским владениям, позднее вошед-
ших в состав Хазарии, не без стратегических
интересов каганата, рядом с поселениями
были возведены крепости с белокаменными
и сырцово-кирпичными стенами. Однако
аланы, даже на условиях автономии, вряд ли
мирились с господством над ними хазар и
при удобном случае, в союзе с другими пле-
менами, готовы были выступить против них,
что, видимо, и случилось в ситуации, когда
могущество каганата в конце Х в. оказалось
поверженным.

Изначально совершенно иная участь в ка-
ганате отводилась населению степей, оказав-
шемуся в результате войн во власти хазар, а
их территория была превращена в экономичес-
кую периферию Хазарии. Основные обязан-
ности местного населения сводились к воп-
росам хозяйственного направления, и в пер-
вую очередь исполнения повинностей в
пользу хазарской феодализированной адми-
нистрации. В связи с этим неслучайно суще-
ствование термина «Черная Болгария». Ее на-
селение было лишено права участия в управ-
лении, в военном деле, ношении и хранении
оружия, вероятно, поэтому из более чем 390
захоронений праболгар, раскрытых в Подон-
цовье, только в 12 находилось оружие, никак
не совместимое с понятием оружия наступа-
тельного назначения, подобного тому, что
было обнаружено в захоронениях воинов из
числа хазар и алан. Наиболее значимым, но
очень редким оружием степного массива сле-
дует назвать топоры-чеканы боевого пред-
назначения, здесь немало найдено кистеней,
но из них только 3 сделаны из металлов, и по
этому признаку только они могут быть отне-
сены к оружию.  По всей видимости, право
хранения, ношения и применения боевого
оружия на праболгар не распространялось.
Нет убедительных признаков существования
у праболгар конного военного строя, здесь
также пока не найдено ни одной сабли, нет
деталей доспехов. В такой ситуации стано-
вится понятным, что функции защиты тер-
ритории и поддержания правопорядка осуще-
ствляли военные силы каганата. Учитывая
удаленность степей  Подонцовья от пограни-
чий на 250—300 км,   исключающую внезап-



17

І
С
Т
О
Р
І
Я

Р
І
Д
Н
О
Г
О

К
Р
А
Ю

ность военных вторжений, хазары не только
не возводят собственных крепостей для содер-
жания в них своих военных контингентов по-
добно тем, которые имеют место в лесостеп-
ном пограничье, но и, вероятно, не допуска-
ют их строительства, сохраняя этим для себя
свободный проход на территорию любого
селища. Вот почему здесь нет ни одного го-
родища, даже в виде земляного укрепления.
В свою очередь, местное население не ока-
зывало противодействия каганату, по край-
ней мере, признаки очевидных конфликтов
не прослеживаются и нигде в документах не
фиксируются, напротив, развитие хозяйства
и стабильность уклада с IX в. привлекают в
степи население с близких и более отдален-
ных территорий, и оно становится полиэт-
ническим, а погребальные системы — бири-
туальными [22, с. 318—320].

И последнее. Отсутствие в среде прабол-
гар внутренних регулярных военных струк-
тур, как и арсенала оружия, в определенной
степени объясняют ситуацию и обстоятель-
ства внезапной гибели салтовской культуры,
судьбу населения, заведомо лишенного воз-
можности собственной защиты в условиях
усилившихся в Х в. внутренних конфликтов
и тогда же очевидных внешних вторжений.
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АКТУАЛЬНИЙ нині єдиний підхід до
навчання, який розробляється шляхом

створення концептуальної системи, ґрун-
тується на сутнісному дидактичному відно-
шенні – єдності викладання та учіння (на-
вчально-пізнавальної діяльності). Єдність вик-
ладання та учіння визначає й організує всю
систему дидактичних відношень та забезпе-
чує її цілісність. Педагогічний процес
здійснюється в цілеспрямованій діяльності
суб’єктів навчання, яку ми тлумачимо як роз-
поділену співдіяльність. Дидактичне відно-
шення  виникає тоді, коли пізнавальна
діяльність спрямовується у відповідності з роз-
робленим і узгодженим проектом. Тоді пізна-
вальна діяльність стає одним з елементів си-
стеми взаємопов’язаних діяльностей. Взає-
мозв’язок елементів системи наукових знань
про діяльність у навчальному процесі – це не-
обхідна умова розвитку лінгводидактики, ме-
тодики вивчення окремих мов, концепції
лінгводидактичних стратегій.

Визнання за дидактикою права на власні
поняття й категорії зумовлене її статусом тео-
ретичної педагогічної дисципліни. «Можна
попередньо виділити такі основні, вихідні ди-
дактичні категорії: навчання, викладання, учін-
ня – і, крім цього, поняття, які також виража-
ють сутність навчання: навчальна діяльність,
навчальна дія, метод навчання, процес на-
вчання, проект навчання, навчальна ситуація»
[1, с.121]. При цьому в системі наукового знан-
ня мають відобразитися суб’єкт-об’єктні ха-
рактеристики учня (або студента) та вчителя
(або викладача) в ході їх розподіленої

ÿê ñòðóêòóðíèé êîìïîíåíò
ë³íãâîäèäàêòèêè òà ìåòîäèêè

âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
співдіяльності. Відображення в системі нау-
кових знань об’єктів педагогічної дійсності, які
включаються до кола дидактики, орієнтуєть-
ся на ці поняття та категорії. Таким чином,
дидактика ґрунтується на певній кількості ви-
хідних детермінованих положень, для яких
уводяться розширені обґрунтування, які за-
кріплюють і розгалужують методологічний
фундамент цієї галузі наукового знання.

Розвиток наукових методик безпосеред-
ньо відображається на сучасних тлумаченнях
предмета дидактики. Аналіз генези дидакти-
ки й методик показує, що виникнення дидак-
тики було пов’язане з обґрунтуванням прин-
ципів навчання мов, і протягом тривалого
часу джерелом загальнодидактичних поло-
жень було переважно навчання цього пред-
мета» [1, с. 205—206]. Сучасна лінгводидак-
тика постала як відносно самостійна педаго-
гічна дисципліна внаслідок зростання та аб-
страгування її теоретичного рівня порівняно
з методикою, яка досліджує закономірності,
що виявляються в навчанні конкретного пред-
мета (однієї якоїсь мови). Причому це навчан-
ня не може здійснюватися в абстрактному
відношенні до людини, яка розвивається. Тоб-
то лінгводидактика – це теорія мови як
«функції розвитку людської особистості»; до
кола її проблем входить оволодіння будь-якою
мовою, незалежно від того, рідна ця мова, чи дру-
га, чи іноземна [2, с. 3]. Лінгводидактикою фор-
муються основні положення, правила, кон-
цепції навчальної діяльності із засвоєння мови.
Нею встановлюється зв’язок навчального про-
цесу із закономірностями розвитку психічної
діяльності учнів, студентів, із загальними ме-
тодами та прийомами наукового досліджен-
ня, теорією інформації, кібернетикою, теорією
керування, теорією систем, рівнями пізнан-

Любашенко О. В.

ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃ²ßÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃ²ß
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ня. Але окремі мовні методики не можуть бу-
дуватися лише на теорії мови, вони навіть
більшою мірою використовують дані самого
процесу набування людиною мовних та мов-
леннєвих знань.

Тому людина – мовна особистість — є цен-
тральним поняттям лінгводидактики. При-
кладна мета лінгводидактики полягає в удос-
коналенні структури мовної особистості засо-
бами кожної окремої мови. Досягнення цієї
мети відбувається як
реалізація окремої
мовної методики. До
фундаментальних
понять такої методи-
ки Л.П.Федоренко
відносить: законо-
мірності засвоєння
мовлення, принци-
пи навчання мови,
розвивальний по-
тенціал мовного се-
редовища, засоби
навчання мови [3,
с.18]. Проте розгор-
нута характеристика
цих  понять дає
підстави відносити їх
до узагальнених
лінгводидактичних
категорій. Законо-
мірностями засвоєн-
ня мовлення визна-
ються об’єктивні за-
лежності, які вста-
новлені при вив-
ченні  досвіду на-
вчання мови та даних інших наук (лінгвісти-
ки, психології). Із закономірностей виплива-
ють принципи методики навчання. Вони спи-
раються на розвивальний потенціал мовно-
го середовища, який вважається оптималь-
ним, якщо якісь його компоненти доступні
впливам викладача-методиста й використо-
вуються із залученням засобів навчання. До
засобів належать: конкретний мовний матер-
іал, трансформований у навчальний матері-
ал, методи і прийоми навчання, навчальних

мовленнєвих дій (вправ), організаційних форм
навчальної роботи. Їх доповнюють матері-
альні засоби навчання (посібники, наочність,
технічні засоби, навчально-контрольні прила-
ди) [3, с.19]. Те, що такі поняття є наслідком
узагальнень багатьох окремих методик на-
вчання мов і стають приналежними до сфери
лінгводидактики, підтверджується їхнім
співвіднесенням із психолінгвістичними фак-
торами розвитку мовленнєвої діяльності. Най-

частіше такими фак-
торами виступають
сама мова, міра воло-
діння мовою, соціо-
лінгвістичний фак-
тор, який визначає
ролі мовців, афектив-
ний фактор, що забез-
печує варіантність
висловлювання у
зв’язку з його експре-
сивним забарвлен-
ням, індивідуальні
відмінності мовлен-
нєвого досвіду мов-
ної особистості, мов-
леннєвий контекст,
який визначає розви-
вальний потенціал
мовного середовища
та конкретну мов-
леннєву ситуацію [4,
с. 34—35]. Неважко
помітити, що загаль-
нометодичні (лінгво-
дидактичні) принци-
пи, визначені Л. Фе-

доренко, залежать від факторів, які в психо-
лінгвістиці визначають операційний склад
володіння та оволодіння мовою.

Методика української мови є безпосе-
реднім відображенням тих принципів і зако-
номірностей, які вже набули узагальненого
характеру і є предметом вивчення лінгводи-
дактики: «Мета методики полягає в «переве-
денні» теоретичних положень, загальнодидак-
тичних закономірностей у площину конкрет-
них педагогічних явищ» [5, с. 46]. Зв’язок між
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лінгводидактикою й методикою окремої мови
має ознаки взаємодії двох систем наукового
знання та наукової діяльності. Співвідношен-
ня загальнометодичного й конкретномето-
дичного досліджувалися В. Краєвським,
Б. Бєляєвим, К. Плиско, В. Мельничайком,
М. Пентилюк. У результаті аналізу навчаль-
них закономірностей було зроблено висновок
про те, що методика впливає на дидактику в
ході свого виділення як наукової дисципліни,
але має власний науковий зміст. Вона конкре-
тизує, обмежує й визначає:

◊ варіанти розвитку мовної особистості за-
собами конкретної мови;

◊ вибір цілей навчання окремої мови за-
лежно від рівня мовної особистості;

◊ вибір методів і прийомів навчання;
◊ шляхи подолання суперечностей між

керованим і природним набуттям мовних і
мовленнєвих знань окремої мови.

Однак, у різних мовах наявні різні
лінгвістичні орієнтири, і цілеспрямоване їх
формування, а також створення механізмів
оперування ними  в процесі навчання стано-
вить мету методики вивчення окремої мови.
Якщо лінгводидактика прагне створення єди-
них наукових універсалій, то будь-яка уніфіка-
ція окремих методик навчання мови порушує
природний процес пізнання засобами кожної
мови свого особистісного «я» учня. Крім того,
характер предмета методики є подвійним,
адже для методиста мова – це не просто засіб
спілкування, засіб розумової діяльності, а й
предмет навчання. У той же час, предмет на-
вчання для нього – не просто мовні знання й
уміння, а забезпечення учнів, студентів інстру-
ментом спілкування [6, с.12]. Отже, «при ви-
значенні цілей слід ураховувати, що мовлен-
нєве спілкування, або мовленнєва діяльність,
будучи об’єктом, виступає не тільки як мета,
але й як засіб навчання» [7, с. 58]. Прогресивні
тенденції в рідномовному розвитку особис-
тості полягають у перенесенні акцентів тео-
ретико-лінгвістичного знання школяра та сту-
дента на його діяльнісний мовленнєвий роз-
виток – здатність ефективно сприймати та
створювати мовленнєвий продукт. Тому

лінгводидактика й методика української мови
прагнуть знайти умови, якими забезпечуєть-
ся єдність знання мови та володіння нею.

Специфічні закономірності й принципи
навчання окремої мови сприяють обґрунто-
ваності й змістовному збагаченню лінгводи-
дактики, дають їй матеріал для теоретичних
узагальнень. Ми доводимо, що категорії
лінгводидактики й методики – теорії окремо-
го навчального предмета – перетинаються в
точці діяльності й співвідносяться через про-
ект діяльності – стратегію. Засвоєння методи-
кою стратегічного підходу до проектування
навчальної діяльності є необхідним, оскільки
стратегія здатна систематично та ієрархічно
вибудувати знання, уміння та навички, які слід
засвоїти, установити зв’язок між вихідними
мовними поняттями й умовами їх засвоєння,
причому організувати порядок і форму їх уве-
дення в систему компетенції мовної особис-
тості.

Кожне особливе явище всередині кожної
групи взаємопов’язаних, але відмінних за сут-
ністю явищ має не тільки низку спільних рис,
а й цілком відчутну різницю. Тому хибним є
ототожнення стратегії й «методики в мето-
диці». Думка про необхідність виділення в ме-
жах предметних методик окремих методик,
стосовно аспектів мови, лунала ще в 60-х ро-
ках. Б.В. Бєляєв пропонував виділяти методи-
ку навчання лексики, граматики, пояснення
нових слів. Він вважав, що можна говорити
«про методику навчання усного мовлення, ме-
тодику навчання читання або методику на-
вчання рецептивного володіння мови (слухан-
ня й читання) і про методику навчання про-
дуктивного володіння мови [8, с. 203—204].
На наш погляд, при такому підході методика
предмета втрачає свій зміст і ототожнюється з
методами навчання (методи вивчення лекси-
ки, граматики тощо) або з рецептивними та
продуктивними стратегіями навчання.

Б.В. Бєляєв наголошував, що в методич-
них вказівках та історико-методичних працях
ототожнюються методи дослідження проце-
су навчання мови й методи практичного
здійснення цього процесу. Навчання ставить
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за мету опанувати вербальне спілкування, а
предметна методика прагне встановити за-
кономірності навчання цієї мови [8, с. 201]. У
предметній методиці розробляються прийо-
ми й методи навчання основних аспектів
мови (фонетичного, граматичного, синтак-
сичного) та основних видів мовленнєвої
діяльності (рецептивного та продуктивного
мовлення).

Методика української мови у вищому
навчальному закладі має свої закономірності
розвитку. Сучасний соціальний запит зумов-
лює постановку перед вищим навчальним
закладом завдань цілеспрямованого навчан-
ня студентів вищих умінь у рідній мові – умінь
будувати мовленнєвий твір, створювати
текст, який має задані мовностилістичні оз-
наки й характеризується досить високим
рівнем експресивного впливу на читача або
слухача. Це завдання настільки складно
розв’язується педагогічною практикою, на-
скільки легко декларується в програмних до-
кументах. Проблема полягає в тому, що сту-
дент має співвідносити запрограмований у
тексті смисл (рецептивний вид мовленнєвої
діяльності) із способами його опредмечуван-
ня (продуктивний тип мовленнєвої діяль-
ності). Це одне з найскладніших співвідно-
шень мовної особистості. Тому організація
такої діяльності вимагає серйозного проектив-
ного етапу – вироблення навчальної стратегії.

У психолінгвістичних дослідженнях, де
поняття стратегії вживається досить часто,
йдеться не про закономірності навчання мови,
а про її засвоєння мовною особистістю. Тому
стратегії розуміються як плани когнітивної
діяльності, користування мовними одиниця-
ми, володіння мовою. Для створення повно-
цінної методики мови необхідно знати меха-
нізми її засвоєння. Л.В. Щерба трактував «ме-
тодику викладання іноземних мов як при-
кладну галузь загального мовознавства» [9,
с.7] і допускав вилучення методики з дидак-
тики як технічного додатка до загального мо-
вознавства. Подолання таких крайнощів у
підходах призвело до визначення релевант-
них відношень між навчанням (або дидактич-

ними проблемами) і мовою. Такими відно-
шеннями визнаються: «1) мова як предмет на-
вчання; коло питань дидактики мови: а) у без-
посередньому навчанні мови (рідної, інозем-
ної); б) у навчанні всіх інших дисциплін, особ-
ливо передавання й засвоєння професійної
мови; в) у навчанні літератури; 2) мова як пер-
винний комунікативний засіб навчання; коло
питань мови навчання й дидактичних мов;
3) мова дидактики як лінгвістична проблема
членування теоретичного й мета теоретично-
го змісту дидактики, його накопичення й пе-
редавання» [10, с.144]. Методика відображає
закономірності первинних ланок навчання
мови – безпосередніх процесів співдіяльності
викладача та учня (студента) з опанування
конкретної мови.

Функція стратегії полягає в унормуванні
розподіленої співдіяльності суб’єктів навчан-
ня й спрямуванні її на ті навчальні цілі, які ста-
вить програма перед певним курсом, факуль-
тетом, спеціальністю. Адже для студентів-
хіміків, геологів, кібернетиків метою є вико-
ристання української мови у сфері, пов’язаній
з майбутньою спеціальністю та професійни-
ми інтересами. Головне завдання їх – читан-
ня текстів за спеціальністю і швидке одержан-
ня інформації з них, публічне мовлення на
наукових конференціях, участь у дискусіях,
грамотний діалог з колегами, використання
мови для переконання співрозмовників, вис-
ловлювання своєї позиції, написання науко-
вих робіт, складання офіційно-ділової доку-
ментації. Але дані констатувального експери-
менту показують, що студенти виявляють ба-
жання оволодіти всіма видами мовленнєвої
діяльності, опанувати засоби різних функціо-
нальних стилів (у тому числі публіцистично-
го, художнього), адже українська мова для них
– інструмент не лише професійної, але все-
бічної освіти, їхнього інтелектуального та емо-
ційного розвитку. Практичну спрямованість
цілей навчання української мови як засобу
спілкування, вибір видів мовленнєвої діяль-
ності, які мають бути засвоєні, кількісні та якісні
характеристики відібраного навчального ма-
теріалу, рівень володіння мовою, якого має
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бути досягнуто на розвинутому етапі, здатна
визначити та організувати лінгводидактична
стратегія.

Стратегія покликана узгодити з навчаль-
ними цілями необхідну діяльність з накопи-
чення знань, вироблення вмінь та навичок,
аудіювання, читання, писемного та усного
мовлення, упорядкувати відбір і координацію
«наукових понять, спроектованих у навчаль-
ний процес, виявити ті предметні та розумові
дії учнів, за допомогою яких ці поняття засво-
юються, і які, у свою чергу, при цьому форму-
ються» [11, с. 442]. Більше того, за нашим пе-
реконанням, стратегія є проектом усього діяль-
нісного блоку навчання: основних дій, опе-
рацій, контролю та корекції ходу навчання.
Отже, будь-яка предметна методика, крім
змістової й цільової складових та блоку педа-
гогічних методів, включає процесуально-
діяльнісний блок. Саме за нього «відповідає»

дидактична стратегія. Види мовленнєвої та
навчально-пізнавальної діяльності зумовлю-
ють вироблення та використання певного
типу стратегій. Для навчання української мови
у вищому навчальному закладі характерне
використання стратегій, які зафіксовані в
діяльнісному досвіді студента в ході поперед-
нього керованого навчання в школі, і таких,
що набуваються протягом навчального курсу
в інституті чи університеті. Перші можна вва-
жати стратегіями володіння мовою, другі –
стратегіями оволодіння, які на цей момент і
для цієї навчальної ситуації є лінгводидактич-
ними стратегіями, тобто реалізують розподі-
лену співдіяльність навчання. Такий поділ ха-
рактерний для так званого розвиненого (ви-
щого) етапу мовного навчання. І хоча будь-
який поділ на етапи є умовним, але він зруч-
ний, оскільки допомагає конкретизувати зав-
дання й цілі навчання.

Типи стратегій вивчення української мови
студентами вищого навчального закладу

Тип стратегії Види мовленнєвої та навчально-
пізнавальної діяльності Стратегії володіння 

мовою  
(фіксовані в наявному 
досвіді студента) 

Стратегії оволодіння 
мовою  

(які проектують 
діяльність на цьому 

етапі) 
накопичення знань когнітивні стратегії когнітивні стратегії 

пошук слів в індивідуальному 
тезаурусі та розпізнавання 

мовних явищ 

стратегії пам’яті 
 

 

вироблення вмінь та навичок 
аудіювання й читання  

рецептивні стратегії рецептивні стратегії 

вироблення вмінь та навичок 
створення висловлювання, 

тексту  

продуктивні 
стратегії 

продуктивні 
стратегії 

мотиваційне підкріплення 
 

 емоційно-афективні 
стратегії 

контроль, зворотний зв’язок  метакогнітивні  
стратегії 

подолання труднощів 
мовлення 

компенсаторні 
стратегії 

 

спілкування комунікативні 
стратегії 

комунікативні 
стратегії 
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Зазначимо, що стратегія, хоча й має про-
грамований характер, проте не може ототож-
нюватися з поняттям програми, як воно ро-
зуміється при кібернетичному підході. Кібер-
нетичний підхід до навчання збагатив дидак-
тику ідеями керованої діяльності та програмо-
ваного навчання, хоча «програмоване навчан-
ня як розроблення науково обґрунтованих
принципів керування процесом навчання ста-
новить лише частину проблеми побудови
науково обґрунтованого навчального проце-
су» [12, с. 11]. Програмоване навчання пов’я-
зане зі складанням узгоджених проектів на-
вчання. Проте, на відміну від дидактичної
стратегії, програма керує навчанням як про-
цесом засвоєння, саме цей процес виступає
об’єктом керування, а чинниками його роз-
витку є структурні елементи процесу навчан-
ня. Іншими словами, програма, яка орієнтуєть-
ся на вид когнітивної діяльності, є супідряд-
ною для стратегії, що орієнтується на вид мов-
леннєвої діяльності. Стратегія виступає про-
ектом діяльності навчання як розподіленої
співдіяльності його суб’єктів, а тому має ха-
рактеристики керованої діяльності. Саме тому,
завдяки проективній сутності стратегії, мож-
на оцінити якість навчання не за його резуль-
татом, а за потенціалом реалізації, за прогно-
зованим продуктом проекту. Оскільки програ-
ма є деякою нормативною сферою значень
процесу навчання, то стратегія є норматив-
ною сферою значень розподіленої співдіяль-
ності суб’єктів навчання. Якщо визнати, що
завданням методики навчання української
мови є пошук найбільш раціональних шляхів
оволодіння мовленнєвими діями з викорис-
танням необхідних мовних одиниць, то про-
ективну функцію цього процесу виконує на-
вчальна стратегія.

У міру того, як розширюється методо-
логічне пізнання педагогічного процесу, ви-
окремлюються види закономірностей, які
діють у сфері дидактики, лінгводидактики, ме-
тодики окремої мови. До власних законо-
мірностей предметної методики вивчення
мови належить відношення між видом мов-
леннєвої діяльності та навчальною стратегією,
яка проектує таку діяльність, як мету. Тому «ме-

тодологічний образ» структури лінгводидак-
тики є неповним без урахування закономірно-
стей предметної методики, серед яких проек-
тивно-діяльнісну функцію організує й реалі-
зує лінгводидактична стратегія.
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УПРОВАДЖЕННЯ комунікативно-
діяльнісного й функціонально-стилі-

стичного підходів навчання мови, їх поєднан-
ня з когнітивним підходом розкриває широкі
можливості творчого пошуку ефективних за-
собів свідомого активного засвоєння учнями
рідної мови. Текст  є основним засобом, за до-
помогою якого в учнів формуються відповідні
знання, мовні й мовленнєві вміння.  Словес-
ники розуміють, що учні повинні не зазубрю-
вати граматичні правила, а усвідомлювати їх
у процесі аналізу текстів-взірців.

Значною мірою цьому сприятиме систе-
ма роботи над лінгвістичними мініатюрами
(стислі цікаві висловлювання про якесь мов-
не поняття чи явище), яка будується від зас-
воєння мовних понять до їх застосування в
процесі створення лінгвістичних мініатюр, від
аналізу текстів-взірців – до розвитку мовної
компетенції учнів.

Актуальність статті зумовлена тими зав-
даннями, що поставлені перед сучасною шко-
лою, а саме: необхідністю формування все-
бічно розвиненої й соціально активної осо-
бистості, яка володіє засобами самовиражен-
ня державною мовою [4]; формування в учнів
умінь самостійно будувати висловлювання
(усні й письмові) різних жанрів, які необхідні
їм у процесі навчання й майбутньої діяльності
[5].

У науковій, методичній і навчальній літе-
ратурі з методики викладання української мови
активно постає питання використання в на-
вчанні усного й писемного зв’язного мовлен-
ня тексту та його елементів. Проблемі добору
вправ і відповідних методичних прийомів,
спрямованих на вдосконалення мовної й мов-
леннєвої компетенцій учнів 5—7 класів, фор-
мування комунікативно-мовленнєвих умінь,

присвятили свої праці  Н. Бондаренко, О. Гла-
зова, С. Караман, В. Мельничайко, М. Пен-
тилюк, М. Стельмахович та ін.

Однак, у вітчизняній лінгводидактиці
немає дослідження, у якому біло б висвітлено
лінгводидактичні засади використання
лінгвістичних мініатюр на уроках української
мови.

Мета статті полягає в описові розробле-
ної системи вправ на основі лінгвістичних
мініатюр, що можуть бути використані вчите-
лями-словесниками на уроках української
мови.

Для успішного написання власних
лінгвістичних мініатюр діти повинні навчи-
тись адекватно розуміти, осмислювати вихід-
ний (первинний) текст, уміти вдало оперу-
вати набутими мовними й мовленнєвими
знаннями на практиці.  Для того, щоб навчи-
ти учнів створювати власні тексти, які б за-
безпечували результативність у навчанні,
сприяли б творчому підходу, підвищенню
пізнавальної активності дітей, на нашу думку,
треба на уроках систематично використову-
вати поетичні та прозові тексти про мову ви-
датних майстрів слова, відомих лінгвістів.

Як свідчать спостереження й власний
досвід, створенню позитивного емоційного
тла уроку, що допомагає учням краще засвої-
ти навчальний матеріал, сприяють
лінгвістичні мініатюри. Пропоновані
лінгвістичні міні-тексти сприяють активізації
та розвиткові розумових і мовленнєвих
здібностей дітей, їхнього мислення, пам’яті,
виробленню в учнів уважності.

1. 5 клас. Тема: «Головні члени ре-
чення»

Підмет означає предмет мовлення – те,
про що говориться в реченні, і тому є госпо-
дарем речення. До його голосу прислухаєть-
ся другий головний член речення – прису-
док, його безпосередній підлеглий (З книги).

Завдання

Мордовцева Н. В.
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• На які ознаки підмета й присудка вказує
автор?

• Чому автор називає присудок підлеглим
підмета?

• Чи можна лише за допомогою поданого
тексту сформулювати визначення підмета й
присудка?

• Чи є в тексті лінгвістичної мініатюри
інформація, яку можна використати як додат-
кову під час відповіді з теми «Головні члени
речення»?

• Як ви вважаєте, чи дійсно підмет – гос-
подар у реченні? Доведіть свою думку, вико-
ристовуючи теоретичний матеріал, поданий у
підручнику, а також власне дібрані приклади.

2. У поданому тексті вставте, де це по-
трібно, коми в тих місцях, де вони «випа-
ли».

У Мюнхенському зоопарку що знаходить-
ся в Німеччині, серед інших рідкісних тварин
з різних кінців світу з’явилася... звичайнісінь-
ка корова на ім’я Глорія. Корова, як корова. За
що вона заслужила на таку «честь»? Та нічим
особливим, просто далеко не всі в Мюнхені
знають, звідкіля береться молоко. Відзначено
що під час доїння біля її загінки збирається
більше відвідувачів, ніж поряд з жирафами або
ведмедями. Ось так і живе там і до сьогодні
Глорія («Дитячий календар»).

• Напишіть лінгвістичну мініатюру на тему
«Несподівані пригоди Пунктуації».

3. 5 клас. Тема: «Кома в складному ре-
ченні»

Прочитайте виразно вірш. Доберіть до
нього заголовок. Чи можна його вважати
лінгвістичною мініатюрою?

Я свій портфель перебирала
І вивертала аж до дна.
Аж глядь – додолу кома впала.
Звідкіль це випала вона?

З якого утекла рядочка,
Забувши правила свої?
Либонь, од «що» відбилась мовчки
Й не втрапить, де вона стоїть?

Всі зошити переглядаю –
Мені помилка та нащо?!
Я утікачку повертаю
На місце коми перед «що».

Дрібненька кома, як мачина,
Але хіба не дивина,

Що й кома помага людині,
Як чесно трудиться вона?! (Е. Нійт).

• Як ви розумієте слова автора про те, «Що
й кома помага людині, Як чесно трудиться
вона?!»?

• Поясніть значення слів мачина, диви-
на.

• Які правила забула кома? Сформулюйте
на основі поданої мініатюри правило, коли
ставиться кома в складному реченні.

4. 5 клас. Тема: «Фонетика. Графіка.
Орфографія»

Прослухайте лінгвістичну мініатюру. Дай-
те відповіді на запитання:

Стрічає аркою між віт
Веселе місто Алфавіт.
Веселе місто Алфавіт.
Йому сьогодні наш привіт.
До нього нам лягає путь, –
У ньому літери живуть.
Живуть там літери в словах.
А кожне слово – звір чи птах,
Травиця чи барвистий цвіт.
Отож в похід
За мною вслід!

Веселе місто Алфавіт.
В нім кожне слово – цілий світ.
В нім кожна літера жива –
Із них складаються слова.
Ви розпізнати їх зуміли?
Запам’ятали? Зрозуміли?
Тоді до зустрічі в книжках.
У букварях і читанках.
Бажає вам щасливих літ
Веселе місто Алфавіт (Т. Коломієць).

• Чи можна назвати почуте висловлюван-
ня досконалим?

• Які недоліки є в ньому? Наведіть при-
клади.

• Випишіть ключові слова й словосполу-
чення.

• Складіть план мініатюри.
На основі мініатюри підготуйте відповідь

з теми «Алфавіт – місто літер».
5. 5 клас. Тема: «Звуки мовлення. Го-

лосні і приголосні звуки»
Ви, звичайно, знаєте, що звуки бувають

голосними й приголосними. Якщо повітрю
вдається вириватися на волю, не зустрівши
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на своєму шляху ніяких перепон, то виходить
голосний звук. А якщо йому доводиться про-
риватися через барикади, які влаштовують
губи, зуби, ніс, то виходить приголосний звук
(З книги).

Завдання:
• Доберіть заголовок до тексту.
• Назвіть тип тексту (розповідь, опис, роз-

дум).
• Продовжіть текст діалогом між голосни-

ми й приголосними звуками, розкриваючи
особливості кожного з цих понять.

• Чи можна на основі тексту сформулю-
вати визначення понять «приголосні звуки»
й «голосні звуки»?

• На які ознаки голосних і приголосних
звуків указує автор?

• Укажіть засоби, за допомогою яких ре-
чення поєднано в текст.

• Випишіть з тексту ключові слова (сло-
восполучення).

6. 5 клас. Тема:  «Лексикологія»
Прочитайте текст. Яке слово або слово-

сполучення з тексту можна використати як за-
головок?

Слова, як і люди, мають свою долю. У де-
яких багатий родовід. На більшість можна за-
вести метрики, паспорти й трудові книжки,
де будуть указані час і місце народження, на-
ціональність, прописка й сфера діяльності.
Нам відомі їх батьки, їх походження. Ось на-
приклад: ... (Е. Вартаньян).

Завдання:
• Поясніть значення  слів метрика, пас-

порт, трудова книжка. На що вони вказують?
З якою метою, на вашу думку, вони викорис-
тані в тексті?

• Напишіть продовження тексту біогра-
фією одного з іншомовних слів (за власним
вибором).

7. 5 клас. Тема: «Словотвір. Спільноко-
реневі слова»

Слова-родичі
Ви знаєте, діти, що у слів також є ро-

дичі – це спільнокореневі слова. Одного разу
дієслово водити вирішило зібрати всіх своїх
родичів. Призначило час, телеграми розісла-
ло. Сидить, чекає. Першими прийшов імен-
ник водій. Потім прийшли дієслова з префікса-

ми пере-, від-, до-, під- та іншими, і кожен зі
своєю родиною.

Багато гостей зібралося за столом. Си-
дять, чай п’ють, говорять. Раптом хтось
постукав у двері. Хазяїн відкрив і бачить:
стоять на порозі іменники вода і водень.

– Доброго дня! Родичі! – говорять вони.
А дієслово у відповідь:
– Ми, шановні гості, звичайно раді вас

бачити, тільки ми з вами не родичі, не одно-
го кореня ми.

– Як це? – здивувались гості. – Наш корінь
– вод- і ваш корінь – вод-.

– Воно, звичайно, правильно. Корені наші
пишуться однаково, проте відрізняємося ми...
(Ф. Кривін).

Завдання:
• Прочитайте текст уголос, дотримуючись

правильної вимови.
• Поміркуйте, чому слова, що мають од-

наковий корінь, можуть нести різне значен-
ня?

Користуючись тлумачним словником, до-
ведіть правильність думок дієслова водити.
Намалюйте «родинне дерево» слів водити й
вода.

8. 6 клас. Повторення й узагальнення
вивченого: «Розділові знаки в простому
реченні»

 Посварились якось Підмет і Присудок.
– Ти одягаєш часто мою маску, – сказав

Підмет, – а мені це не подобається.
Присудок образився:
– Звідки ти це взяв? Коли це буває?
– Коли і ти Іменник, і я Іменник. Спробуй

втямити, хто є хто? А я не хочу бути то-
бою! – пояснив Підмет.

– Навіщо мені твоя маска Іменника? Я й
сам можу бути Іменником.

Довго сварилися Підметі Присудок, та
раптом з’явився розділовий знак на ім’я Тире.

– Я помирю вас, – сказав він, – стану між
вами – і ніхто більше вас не сплутає.

Відтоді стоїть Тире між Підметом-Імен-
ником і Присудком-Іменником, якщо між ними
немає Дієслова-зв’язки. А між Підметом-
Іменником і Присудком-Прикметником не
хоче стояти (О. Боднар).

Завдання:
1. Це текст із:
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а) підручника; б) оповідання; в) засобів
масової інформації?

2. Яка, на вашу думку, мета створення тек-
сту:

а) повідомлення; б) з’ясування; в) спо-
нукання?

3. Хто може бути адресатом висловлю-
вання:

а) учні; б) учені; в) усі, хто цікавиться мо-
вою?

4. Текст належить до мовлення:
а) діалогічного; б) монологічного?

5. Якого типу мовлення цей текст:
а) розповідь; б) опис; в) роздум?
Обґрунтуйте свою думку.

6. На скільки смислових частин можна
поділити текст:

а) 1; б) 2; в) 3.
7. Якщо не було б названо імена головних

героїв, ви здогадались, про кого йдеться?
а) так; б) ні.

• На основі поданого тексту сформулюй-
те правила правопису тире між підметом і
присудком.

9. 6 клас. Тема «Дієслово: загальне зна-
чення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль»

Дієслово в кожному реченні – немовби ди-
ригент малого, але здібного оркестру чи ан-
самблю. Ці оркестри або ансамблі формує
тільки дієслово. Воно виражає, скільки учас-
ників потрібно йому, які ролі дати кожному.
Дієслово може перемістити або вилучити з
речень деяких виконавців. Придивляється,
кого зробити солістом. Пильно стежить за
тим, щоб хтось із підлеглих не взяв фальши-
вої ноти (І. Вихованець).

 Завдання:
• Прочитайте виразно текст. Доберіть до

нього заголовок.
• Поміркуйте, чи вдало визначено авто-

ром роль дієслова в реченні.
• Кого найчастіше обирає дієслово со-

лістом? Чому? Доведіть свою думку.
• Чому, на вашу думку, автор назвав ре-

чення оркестром або ансамблем? Що спільно-
го між ансамблем-реченням і ансамблем зви-
чайним?

• Скажіть, як залежно від того, скільки в

оркестрі (ансамблі) учасників, називаєте ре-
чення.

Як ви розумієте останнє речення в тексті?
10. 6 клас. Тема: «Неозначена форма

дієслова (інфінітив)»
Інфінітив

Дивиться Інфінітив, як змінюються за
дієвідмінами Дієслова, і говорить:

– Чи так слід змінюватися за дієвідміна-
ми?

–  А як? – питають Дієслова. – Ти сам
покажи.

– Я б, звичайно, показав, – говорить
Інфінітив, – тільки в мене часу немає.

– Час ми знайдемо, – обіцяють Дієслова.
– Який тобі теперішній, майбутній чи мину-
лий?

– Давайте майбутній, – каже Інфінітив,
щоб хоч якось відтягнути час.– Та не забудь-
те про допоміжне дієслово.

Дали вони йому допоміжне дієслово.
Змінюється Допоміжне дієслово, а Інфінітив
і букву не змінить.

Навіщо йому змінюватися за дієвідміна-
ми? Він – Інфінітив, у нього немає часу.

Завдання:
• Доберіть до тексту назву.
• Визначте можливого адресата та мету

висловлювання.
• Доведіть, що письменник удало дібрав

імена своїм головним героям – Інфінітив,
Допоміжне дієслово, Дієслова. Пригадайте
визначення поняття «інфінітив». На які озна-
ки інфінітива автор указує в тексті? А які мор-
фологічні ознаки дієслова згадуються в тексті?

• Поміркуйте, якщо б автор не називав
імені свого головного героя, ви б здогадали-
ся, хто це? Які ознаки на це вказують? Спро-
буйте намалювати портрет головного персо-
нажа оповідання.

• Скажіть, чому Інфінітив обирає саме май-
бутній час?

• На основі прослуханого тексту спробуй-
те виділити основні граматичні ознаки, що
нехарактерні для інфінітива.

• Які граматичні ознаки дієслова можна
проілюструвати прикладами з тексту?

• Складіть лінгвістичну мініатюру з теми
«Чому ніколи не зустрінуться Минулий, Те-
перішній і Майбутній час Дієслова?»
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11. 7 клас. Тема: «Дієприкметник як
особлива  форма дієслова»

Хто ж правий?
Сяючий Андрійко повернувся зі школи і з

таємничим видом підійшов до свого батька:
– Тато, сьогодні на уроці української

мови Людмила Іванівна попросила нас роз-
гадати загадку.

– Які? – поцікавився батько.
– Зустрілися якось троє: Дієслово, Прик-

метник і Дехто. Почали вони сперечатись
між собою: хто з них сильніший?

Прикметник відповідає:
– А без мене все навколо було б безкольо-

рове, без ознак, не належало б нікому.
Дехто подумав і говорить:
– Усе, що можете ви, можу і я, бо я маю

силу і Дієслова, і Прикметника!
– Хто ж це був? – спитав Андрія батько.
– Ми цілий урок бились над цим питан-

ням і дізналися, що Дехто – це Дієприкмет-
ник.

Поділившись своїм відкриттям, Андрій-
ко відправився робити уроки. Але через дея-
кий час батько побачив, що його син заснув
над підручником української мови.

І наснився Андрієві дивний сон: наче він
знаходиться у величезній залі, посередині якої
стоять круглий стіл, за яким сидять учні та
сперечаються про те, що ж таке Дієприк-
метник.

Перший говорить, що це особлива фор-
ма дієслова, бо має основні ознаки дієслова
й має такі постійні дієслівні ознаки, як вид,
час, перехідність.

Другий уважно послухав докази першого
й відповідає:

– На мою думку, дієприкметник – від
прикметника. Бо вони схожі один на одно-
го, як близнюки. І в тексті їх важко розріз-
нити, бо змінюються однаково: рід, число,
відмінок.

Третій каже:
– А я думаю, що дієприкметник – це са-

мостійна частина мови. Дієслово – це дієсло-
во, прикметник – це прикметник, хоч і має
їх ознаки, але давно вже став самостійним.

Випадково один з учнів помітив у залі

Андрія й звернувся до нього із запитанням:
– А ви як уважаєте?
Завдання:
• Визначте тему й основну думку тексту.
• Доведіть, що автором удало дібрані імена

для персонажів лінгвістичної мініатюри.
• Підкресліть у тексті дієслова.
• Розіграйте мініатюру в діалогах.
• Напишіть продовження тексту.
Таким чином, пропонована робота з тек-

стами як взірцями лінгвістичних мініатюр доз-
воляє проілюструвати учням сутність мовних
і мовленнєвих понять, необхідних для засвоє-
ння норм і правил побудови висловлювань,
сприяє усвідомленню стилів, типів і жанрів
мовлення, зверненню уваги школярів на внут-
рішню (змістову) й зовнішню (структурну, гра-
матичну) організації тексту, що, у свою чергу,
сприяє формуванню вмінь і навичок тексто-
сприйняття й текстотворення. Творчі завдан-
ня до текстів активізують продуктивну мов-
леннєву діяльність учнів, що дозволяє засво-
ювати взаємозв’язок між значенням слова та
його роллю в тексті.

Звичайно, у межах однієї статті неможли-
во розкрити всі аспекти роботи з лінгвістич-
ними мініатюрами.

Перспективи подальшого дослідження
вбачаємо у створенні хрестоматії лінгвістич-
них мініатюр з методичними коментарями
щодо їх використання.
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ПІДТРИМАННЯ інтересу до вивчен-
ня іноземної мови в дітей шкільного

віку протягом усього курсу її вивчення – це
важливе й нелегке завдання вчителя інозем-
ної мови. Відомо, що ентузіазм і бажання учнів
вивчати іноземну мову на початковому етапі
поступово згасають у процесі її вивчення, і
лише невелика частка учнів свідомо й напо-
легливо вивчає іноземну мову протягом усього
шкільного курсу та по його закінченні. Акту-
альність цієї статті полягає в тому, що вчи-
тель повинен постійно шукати нові шляхи для
підтримання інтересу до вивчення іноземної
мови, створювати позитивне ставлення до
неї, вносити елементи новизни в зміст і фор-
ми роботи, сприяти усвідомленню учнями та

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

студентами суспільної та особистої важли-
вості предмета «Іноземна мова».

Сьогодні спілкування іноземною мовою та
різних форм комунікації навчають у багатьох
навчальних закладах України. І не лише тому,
що для низки спеціальностей вивчення норм,
правил та стилів комунікації є обов’язковим
відповідно до нормативних документів [1,
с. 331]. Необхідність оволодіння знаннями й
навичками міжкультурної комунікації диктуєть-
ся насамперед потребами сучасного життя.
Дуже часто знання іноземної мови асоціюєть-
ся зі знанням слів, у той час як володіння мо-
вою – з лексичними навичками, які саме й
забезпечують функціонування лексики в
спілкуванні. Однак лексичний аспект спілку-
вання має певні особливості. Невичерпний
словниковий запас будь-якої мови, великі
труднощі засвоєння іншомовної лексики зу-
мовлюють пошук нових шляхів у викладанні
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іноземної мови, формування в учнів іншомов-
ної комунікативної компетенції, яка охоплює
мовну, мовленнєву та соціокультурну компе-
тенції.

Досягнення комунікативної компетенції
неможливе без оволодіння певним обсягом
культурної інформації, без ознайомлення з
культурою народу, мова якого вивчається. У
зв’язку з цим, компонентом змісту навчання
іноземної мови, поряд з комунікативною ком-
петенцією, виступає лінгвокраїнознавча.
Виділення лінгвокраїнознавчої як складової
соціокультурної компетенції зумовлено тим
фактом, що самій мові властиво накопичу-
вати, зберігати та відтворювати факти та яви-
ща культури народу – носія цієї мови. Ці фак-
ти та явища, як правило, відомі всім членам
мовної спільноти , оскільки засвоюються
ними в процесі навчання, виховання тощо.
Такі відомості належать до так званих фоно-
вих знань, які є характерними для жителів
конкретної країни й здебільшого невідомі іно-
земцям, що ускладнює процес спілкування,
оскільки взаєморозуміння неможливе без
принципової тотожності в обізнаності кому-
нікантів про навколишнью дійсність. Відомо,
що навіть глибоке знання іноземної мови не
виключає непорозумінь у спілкуванні з носі-
ями цієї мови. Причина часто полягає в тому,
що ми сприймаємо інші культури через при-
зму власної культури, а наші спостереження
й висновки обмежуються її рамками. Тому,
навчаючи дітей іноземної мови, учителю не-
обхідно знати, що фонові знання реалізують-
ся в певних мовних засобах – безеквівалентні
лексичні одиниці, абревіатури, назви подій
суспільного, культурного життя країни, імена
історичних осіб, фонова лексика [2, с. 121].
Лексика з національно-культурним компо-
нентом  може бути представлена фразеоло-
гізмами, тому що фразеологізми – це майже
завжди яскраві образні вирази, які є важли-
вим експресивним засобом мови. Кожна
культурна людина повинна володіти цим
скарбом літературної мови [3, с. 247].

У лінгвістиці проблеми фразеології роз-

глядали В. Виноградов (класифікація фразео-
логізмів на фразеологічні зрощення, фразео-
логічні єдності та фразеологічні сполучення)
[2], О. Кунін (підкреслює структурну
роздільність елементів у фразеологічних оди-
ницях, зміну значення в цілому порівняно зі
значенням кожного окремо взятого елемен-
та) [4], Н. Амосова (наполягає, що фразеоло-
гізми – це одиниці, у яких не можна замінити
будь-який компонент без зміни значення цілої
одиниці) [5] та ін.

Знання прислів’їв і приказок збагачує
словниковий запас, допомагає  засвоювати
образну структуру  мови, розвиває пам’ять,
призвичаює до народної мудрості. За допо-
могою коротких образних висловлювань, які
передають закінчену думку, легше запам’ята-
ти нові слова. Учням цікаво дізнаватись, що
багато перлин народної мудрості інтернаціо-
нальні, і до англійських прислів’їв та прика-
зок можна підібрати еквіваленти в рідній мові,
які мають аналогічний чи подібний зміст.
Розбіжність у змісті фразеологізмів залежить
від національних особливостей народу, роз-
витку його історії, мови, географічних умов.
Вивчення фразеологізмів учнями та студента-
ми сприятиме вдосконаленню їх мовних  та
мовленнєвих   навичок,   сприятиме   форму-
ванню лінгвокраїнознавчої компетенції.

Фразеологія складає найбільш яскраву й
образну частину словникового запасу будь-
якої мови та знання її фразеологічного багат-
ства та невичерпних виразних засобів стає
невід’ємною рисою володіння тією чи іншою
мовою [6, с. 3]. Наявність відповідності од-
ного фразеологізму іншому в рідній та іно-
земній мовах служить доказом їх використан-
ня, тобто «комунікабельності» фразеологічних
засобів мови, у свою чергу, підтверджуючи чи
заперечуючи їх схожість чи різницю. Крім
того, наявність відповідності одного фразео-
логізму іншому в різних мовах не говорить про
їх еквівалентність один одному [6, с. 4].

Для тих, хто вивчає англійську мову, важ-
ливість володіння шаром усталених утворень,
які відіграють суттєву роль у здійсненні,
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організації мовленнєвого спілкування, має
бути очевидною. Правильність та природність
мовлення залежить не тільки від того, чи ви-
користовує мовець одиниці, які зберігаються
в його мовній пам’яті, але й від того, як вдало
він це робить [7, с. 4].

Фразеологічні словосполучення відрізня-
ються від вільних словосполучень перш за
все тим, що в семантичному плані вони яв-
ляють собою єдність і, як правило, виража-
ють єдине, нерозчленоване поняття. Різни-
ця в понятті, вираженому вільними та фра-
зеологічними словосполученнями, виступає
особливо яскраво в тих випадках, коли є
можливість порівняти омонімічні вільні й
фразеологічні словосполучення, напр., bread
and butter (англ.) – хліб з маслом, bread and
butter (англ.) – хліб насущний. Усталені ви-
рази лише зовні нагадують вільні словоспо-
лучення. Вони можуть збігатися з ними за
синтаксичною структурою, але не бути іден-
тичними за семантикою [8, с. 121].

Таким чином, семантична єдність устале-
ного словосполучення й функціонування та-
кого словосполучення в якості єдиного ціло-
го робить фразеологізми подібними до лек-
сичних одиниць, включає їх до словникового
складу мови, характеризується експресивні-
стю, метафоричністю, емоційністю.

Експресивність – це високий ступінь про-
яву ознаки. Особливо яскраво експресивність
фразеологічної одиниці проявляється при по-
рівнянні з її синонімом – окремим словом. Ме-
тафоричність, образність фразеологізму з’яв-
ляється в результаті переносу значення вільно-
го словосполучення. Емоційність фразеології
– це здібність фразеологізму не лише назива-
ти предмети, явища, а й виражати почуття
людини. При порівнянні емоційності окремо-
го слова й усталеного виразу зрозуміло, що
фразеологізм більшою мірою виражає почут-
тя й оцінку. Емоційне забарвлення фразеоло-
гізму може змінюватись залежно від мети вис-
ловлювання [8, с. 53].

Мета цієї статті – показати, як можна ви-
користовувати фразеологізми для підтримки

інтересу до вивчення англійської мови, збага-
чення словникового запасу, як розвивати мов-
лення учнів, зробити його образним та набли-
женим до мовлення носіїв мови. У вузьких
часових рамках навчання іноземної мови в
школі неможливо охопити все багатство на-
родної мудрості, яке зберігається у фразеології.
Увага цієї статті акцентується на фразеологіч-
них одиницях, компонентами яких виступа-
ють міри довжини, ваги та об’єму англійської
мови, а також розгляд історичного аспекту їх
появи в мові, тому що фразеологізми з компо-
нентами нетрадиційних мір довжини, ваги,
об’єму продовжують активно співіснувати в
англійській мові поруч з метричними мірами.

Вимога до точності в метрології з’явилась
зовсім недавно. Ще кілька століть тому наші
предки використовували приблизні міри
ваги, об’єму, довжини, що приводило до ве-
ликих непорозумінь. Як відомо з літературних
джерел, основні одиниці в метрології у всіх
народів походять з людської анатомії (палець,
долоня, розведені руки, лікоть, протягнута
рука, нога). Крім мір анатомічного походжен-
ня, у Великій Британії використовувались такі
міри, як род  (довжина рибацької вудки), крок.
З англійської прийшов «фарлонг», який дорі-
внює 3/4 англійського фута. Це слово похо-
дить з давніх часів як оптимальна довжина
плуга, який могла тягти одна корова, щоб зо-
рати одну борозну [9].

Найбільшими мірами довжини були миля
(mile) і льє (league), яка втричі довша за милю
й рівняється трьом милям, або 4828,032 м.
Миля походить з римського «mille passus»  чи
1000 подвійних кроків. Спочатку вона дорі-
внювала 5000 футів, пізніше стала 5280 футів,
щоб уміщувати 8 фарлонгів, найбільш попу-
лярну міру довжини на той час. Розрізняють
морську милю, яка має довжину 6077 футів,
які були округлені Британським адміралтей-
ством до 6080 футів. З 1929 року міжнарод-
на морська миля дорівнює 1852 м. Існує та-
кож географічна миля (6087,2 фути, або 1855,
378 м), інколи зустрічаються шотландська
миля Scottish mile (5940 футів) та ірландська
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миля Irish mile (6720 футів) [10]. У мовленні
зустрічаються усталені вирази: Miles better –
у тисячу разів краще; Miss by a mile – помиля-
тись, бути далеким від істини; попасти паль-
цем у небо; Not to come within miles of smb. –
не идти ни в какое сравнение (рос.); Stand
out of a mile – быть совершенно очевидным,
само собой разумеющееся (рос.).

Перші спроби стандартизувати міри в
Англії прослідковуються ще у Великій Хартії
(1912). Приблизно в цей час був зроблений
«Залізний ярд його величності короля – Iron
Yard of our Lord the King», який ділився на 3
фути, кожен по 12 дюймів довжиною (Yard –
ярд, дорівнює 0,914 м, або 3 фути). Три зерна
ячменю (barley corns) складали довжину од-
ного дюйма. Друга легенда говорить, що
Генріх І стандартизував ярд за довжиною своєї
власної руки (від кінчика носа). Зразки стан-
дартів довжини й ваги, які звичайно виготов-
ляли з бронзи, були розіслані зі столиці  в го-
ловні міста Англії [11].

У 1496 році, через великі розходження, на
прохання парламенту була проведена нова
стандартизація, яку повторили в 1588 році
при Єлизаветі І, потім – у 1758 році. Востаннє
королівський стандартний ярд з бронзи
(Imperial Standard Yard) був виготовлений у
1845 році, після того, як попередній згорів під
час пожежі в Будинку Парламенту. Копія цьо-
го ярда була відіслана в Сполучені Штати
Америки [9].

У 1959 році всі Англо-Саксонські країни
вирішили, що ярд матиме довжину 0,9144
метра. Старовинний ярд, яким користувалися
в геодезії й землемірстві, почали називати
геодезичний чи землемірний ярд (survey
yard), а новий – міжнародний ярд (international
yard) [9].

 У сучасній мові існують фразеологізми To
sell the yards  — продавати на ярди (тканину).
To talk by the yards  — говорити без угаву.

Rod (pole, perch) – род і Foot – фут є дру-
гою найбільш поширеною мірою довжини в
Англії. Род мав довжину, яка складалась із за-
гальної довжини лівої ступні 16 чоловіків, які

стояли в одну лінію, і дорівнював 16,5 футів
(де півфута виділялось, напевне, на товщину
взуття). Спочатку род використовувся у фер-
мерстві, а фут – у ткацтві [9].

Збереглися фразеологізми: Come of your
perch – не задирай носа. Hop the perch – про-
тягнути ноги.  Knock smb off his perch – розо-
рити когось.  Foot the bill – розплатитись,
відповідати за розрахунки; оплатить счет
(рос.); взять расходы на себя (рос.). Measure
another man’s foot by one’s last – судити про
інших по собі; мерить все на свой аршин (рос.).

Inch – дюйм, одна з найбільш поширених
мір довжини до нашого часу. Товщина вели-
кого пальця означала дюйм у багатьох народів.
З латинського uncia, буквально «дванадцятий»,
походять слова дюйм «inch» та унція «ounce».

До нашого часу в мовленні використову-
ються усталені вирази: By inches (inch by inch)
— мало-помалу; повільно; поступово; крок за
кроком. Die by inches – помирати повільною
смертю. Every inch – повністю; з усіх боків; з
голови до ніг (до п’ят); до мозга костей (рос.).
Give smb an inch and he will take a mile – поклади
йому пальця до рота, він усю руку відхопить.
To watch smb at an inch – спостерігати з близь-
кої відстані. Not to yield an inch – не поступи-
тись нічим; не уступить ни пяди (рос.). To sell
by inch of candle — дозволяти торгувати, доки
не згорить огарок свічки. An inch breaks no
square – не надавати значення дрібницям; не-
значні промахи можна й пробачити; не вся-
кое лыко в строку (рос.). An inch is as good as an
ell – інколи дюйм дорожче ярда; мал золот-
ник да дорог (рос.). An inch of cold iron – удар
кинджалом. Not to budge an inch – ні в чому не
поступитись; не уступить ни на йоту (рос.).
Within an inch of – на волосинку від, ледь-ледь,
ось-ось. Within an inch of one’s life – ледве не до
смерті; до полусмерти (рос.) [9].

Quarter – квартер – передбачає четверту
частину будь-якої міри – милі, фунта, дюйма і
т.п. У мовленні «Quarter» можна зустріти в
словосполученнях At close quarters – бок о бок
(рос.), у тісному сусідстві; поруч; близько. Beat
up smb’s quarters (the quarters of smb) – відвіду-
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вати когось без зайвих церемоній; завалитись
без запрошення. Come to close quarters – збли-
зитись; зіткнутись лицем до лиця. From a good
quarter – з надійного джерела. From all quarters
(from every quarter) – з усіх сторін.

Fathom — морський сажень, дорівнює 6
футам, переважно для виміру глибини води
або висоти. Спочатку цю міру використову-
вали в суднобудівництві. За її довжину брали
відстань між кінчиками пальців витягнутих у
сторону рук [10]. Збереглися фразеологізми: Be
fathom deep in love – закохатись по вуха; бути
дуже закоханим. To sink fathom’s deep in smb’s
respect — cильно похитнути чиюсь повагу
(рос.). The fathomless depth of the sea — бездон-
ные глубины моря (рос.).  Fathomless mistery –
непостижимая тайна (рос.). Fathom’s deep –
глибоко; основательно (рос.).

Ell – лікоть, традиційна міра довжини в
багатьох народів, відповідає відстані між лок-
тем і витягнутим середнім пальцем. Існують
фламандський лікоть (Flemish ell) – 27 дюймів,
шотландський лікоть (Scottish ell) – 37 дюймів,
англійський лікоть (English ell) – 45 дюймів,
французький лікоть (French ell) – 54 дюйми [2,
с. 34].

Finger — як міра довжини, глибини, дорі-
внює ѕ дюйма по ширині пальця і (амер.) 4,5
дюйма. By a finger’s breadth. Finger breadth —
на ширину пальця. Ще одна дуже поширена
міра довжини «Hand» – долоня, яка дорівнює
10,16 см, теж знайшла відтворення у фразео-
логії. At hand – близько, поруч; рукой подать
(рос.); налицо (рос). Out of smb’s hands – не
залежати ні від кого; быть недосягаемым для
кого-либо (рос.). Ready to one’s  hand – поруч,
під рукою.

Nail – міра довжини дорівнює 2 1/4 дюйми,
to a nail – с предельной точностью (рос.).

Point – крапка, точка, пункт – найменша
міра довжини, походить з іспанської. Зазви-
чай використовувалась у кравецтві, при ви-
робництві взуття, пізніше – у друкарстві [10].
Be on the point of doing smth — збиратись щось
робити в близькому майбутньому.

Різноманітність нетрадиційних мір ваги й

об’єму в англійській мові не менш вражаюча
та цікава.

Ounce – унція – міра ваги, скорочено «oz»,
походить з італійської «onza». Вага унції – 28,35 г,
використовувалась при вимірюванні ваги й
об’єму сипучих речовин. Ця міра зустрічається
в сучасному мовленні в таких фразах: An ounce
of discretion is worth a pound of wit – одним оком
спи, а другим бережи. Капля такта дороже
потоков острословия (рос.). An ounce of
practice is worth a pound of theory (learning) – день
практики вартий року теорії. He hasn’t got an
ounce of common sense – у нього немає ні краплі
здорового глузду [12].

Grain – гран – міра ваги, що дорівнює 64,8
мг. 16 гранів складають грам. В одному фунті
міститься 7000 гранів. Ця величина викорис-
товується, коли треба сказати про щось дуже
маленьке. (Go) against the grain – проти бажан-
ня, не до душі, проти шерсті. A grain of mustard
seed – зерно, що впало у сприятливу землю;
запорука успіху; іскра, яка не згасла. A grain of
wheat in a bushel of chaff – зернина пшениці в
бушелі полови; нікчемні плоди, породжені
великими зусиллями; гора породила мишу;
крапля в морі. In grain. – глибоко вкоренитись,
природжений, справжній [10].

Pound – фунт, одиниця ваги, яка дорівнює
453,6 г. Історично фунт походить з римського
«libra» (приблизно 4944—5220 гранів), що оз-
начало вага чи баланс і існує до нашого часу в
слові «equilibrium» – «equal weights». Фунт скла-
дався з 12 унцій. Найстаріший в Англії сак-
сонський фунт відомий як тауерський фунт,
тому що його еталон знаходився в лондонсь-
кому Тауері й важив 5400 гранів. Протягом
століть старий саксонський фунт використо-
вувався в повсякденному бізнесі паралельно
з багатьма іноземними фунтами, напр., фран-
цузьким. Найбільш поширені в сучасній мові
вирази One’s pound of flesh – законна, але жор-
стка вимога. A pound to penny – ставити фунт
проти пенні; держати парі; звичайно, ще б
пак. A pound up goes the donkey – (розмовне,
іронічне) додайте фунт і ...; затрати окуплять-
ся; справи підуть [11].
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Ton – тонна, рівняється 20 хандредвейтам
(hundredweight), а так як англійський і амери-
канський хандредвейти розрізняються за ва-
гою (англійський – 112 фунтів, американсь-
кий – 100 фунтів), то існує британська довга
або велика тонна (British long ton) й амери-
канська мала або коротка тонна (American net,
short ton). Слово ton зустрічається у фразах Like
a ton of bricks – з великою силою; изо всей
силы (рос.). Come down on smb like a ton of
bricks – накинутись на когось із звинувачен-
ням; задать головомойку (рос.) [11].

Scruple – скрупул, аптечна міра ваги, до-
рівнює 20 гранів або 1,2929 г. і використо-
вується у фразеологізмах Make no scruple about
smth — робити щось зі спокійним сумлінням;
не постесняться (рос.); не моргнув глазом
(рос.). Not a scrupple of hope – ни грамма на-
дежды (рос.). Scrupper, to be full to the scrupper
— наїстись від пуза; наесться до отвала (рос.)
[11].

Barrel — барель, діжка, міра рідких, сипу-
чих та деяких твердих матеріалів (мило, со-
лонина). Як і багато інших мір, барель теж
викликає подив своєю різною місткістю не
лише в різних країнах, а і в межах однієї країни,
наприклад, Великої Британії чи США. У Ве-
ликій Британії один барель рідини дорівнює
36 британських королівських галонів, один
барель пива – 36 пивних галонів, один барель
вина – 31,5 винних галонів. У США  один
барель рідини вміщує 158, 987 л, або 126
кварт, один барель бензину – 42 галони, один
барель пива – 31 галон, один барель спирту –
40 галонів, один барель сипучих речовин –
105 кварт [13]. Дуже часто ця міра об’єму ви-
користовується в американській фразеології.
Be in the barrel – (американський жаргонізм)
вилетіти з роботи; бути під загрозою звільнен-
ня. To hit the barrel – почати пиячити. To wear
a barrel – гол, как сокол (рос.). In the barrel – без
гроша в кармане (рос.). Holler down a rain barrel
– прислухатись тільки до самого себе; с упое-
нием слушать самого себя (рос.). Over a barrel
– бути в безвихідному становищі; в затрудни-
тельном, безвыходном положении (рос.). Have

smb over a barrel – застукати на гарячому; пой-
мать (застать) врасплох. Pork barrel – (амери-
канський політичний жаргон) державні кош-
ти, за рахунок яких можна поживитись; ка-
зенный пирог, кормушка (рос.). Round as a
barrel – товстий як діжа. Scrape (the bottom of)
the barrel – використати останню можливість,
ресурс; с трудом наскрести (рос.). Sit on a barrel
of gun-powder (gunpowder) – cидіти на поро-
ховій діжці; жить на вулкане (рос.). Top the
barrel – (американський політичний жаргон)
запустити руку в казну; пристроиться к казен-
ному пирогу (рос.).

Gill – гіл, або джіл – міра об’єму місткістю
в 1/4 пінти. To be full (stewed) to the gills —  п’я-
ний як чіп; мертвецки пьяный, пьяный в
стельку (рос.).

Peck – пек – міра об’єму 2 галони, 4 пеки
складають один бушель.

Be off one’s peck — утратити апетит. Eat a
peck of salt with smb – добре пізнати людину;
пуд солі з’їсти. There has been many a peck of
salt eaten since – багато води збігло з тих пір.

Sack – мішок, куль – міра ваги для різних си-
пучих речовин, а також для шерсті, бавовни: sack
of coals – темні грозові хмари; a sad sack – растя-
па, не руки, а крюки (рос.), nothing comes out of
the sack but what was in it – вище голови не стриб-
неш; выше меры и конь не скачет; не требуй от
человека больше, чем он хочет (рос.), bind the
sack before it is full – знати міру.

Bushel – бушель – міра об’єму, історизм,
посудина місткістю бушель, використовуєть-
ся як мірка для сипучих речовин. У XV
столітті бушель визначали як «будь-яка кругла
мірка з рівним дном, діаметром 18,5 дюйма і
висотою 8 дюймів (звідси – офіційний об’єм
бушеля дорівнюється 2150,42 кубічних дюй-
ми)» [13]. Зберігся фразеологізм Hide one’s life
under a bushel — закопувати талант у землю,
держать под спудом (рос.).

Gallon – галон – дуже поширeна міра об’-
єму сипучих і рідких речовин. Існує кілька
видів галонів. В Англії з XV столітя користу-
вались Вінчестерським галоном. У XVІІІ
столітті вже існував винний галон (wine gallon)
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– 231 кубічний дюйм, галон для еля (ale gallon)
– 282 кубічних дюйми, і навіть зерновий га-
лон (Winchester gallon) [9].

У 1824 році Aктом про міри було встанов-
лено, що королівський британський галон за-
мінює всі інші, і його вміст рівняється 10 фун-
там чистої води, приблизно 4,54609 літра. У
той же час, старий винний галон (або галон
королеви Анни), який відмінили в Англії,
станє новим офіційним американським гало-
ном – US Gallon, уміст якого – 3,785 літра. Після
1924 року Англія має єдину систему мір для
рідких і сипучих речовин, а США мають дві
системи: для рідких речовин мірою об’єму є
офіційний американський галон (US Gallon),
для сипучих речовин – старий Вінчестерсь-
кий галон (Winchester gallon), які мають різний
вміст [13]. У дослідженій літературі не було
знайдено жодного фразеологізму, компонен-
том якого є слово галон, крім miles per gallon –
миль на галон.

Оскільки навчання іноземних мов перед-
бачає практичне опанування мовленнєвих
умінь на рівні, достатньому для здійснення
іншомовного спілкування, то можна зроби-
ти висновок, що однією з передумов вільно-
го володіння мовленням є вміння враховува-
ти культурні особливості, знання фонової лек-
сики та лексики з національно-культурним
компонентом, тобто фразеологізмів, афо-
ризмів, формул мовленнєвого етикету.
Найбільш поширені нетрадиційні міри дов-
жини, ваги й об’єму до теперішнього часу
знаходять своє широке застосування в мов-
ленні носіїв англійської мови  і в оригінальній
літературі. Міри, які досліджувались в статті,
використовуються в усному мовленні і в ори-
гінальній літературі, тому вони можуть стати
в нагоді всім, хто вивчає іноземну мову й хоче
вдосконалювати своє мовлення, зробити
його емоційним, експресивним, наближеним
до мовлення носіїв мови.

Запропонований цікавий матеріал може
сприяти підвищенню інтересу та розвитку

позитивної мотивації до вивчення іноземної
мови в дітей та студентів, збагаченню їх кру-
гозору, полегшуватиме засвоєння фонової лек-
сики іноземної мови за рахунок співвідношен-
ня її з еквівалентами рідної мови, розвивати-
ме лінгвокраїнознавчу компетенцію учнів та
студентів, може бути використаний як на уро-
ках, так і в позакласній роботі з англійської
мови.
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МАКСИМАЛЬНЕ виявлен-
ня творчого потенціалу ви-

никає в тих ситуаціях, коли дитина
намагається використати нетиповий
для себе засіб, метод, властивість ви-
рішення проблеми. Інакше кажучи,
творчість – це ефект взаємодії спроб
одночасного використання протилеж-
них властивостей особистості, її раці-
ональності й ірраціональності, зосе-
редженості й розсіяності  уваги,
організованості та дезорганізації. Дос-
лідження різноманітних проявів твор-
чого потенціалу особистості набуває
актуальності в сучасних умовах, але ця
проблема не достатньо фундаменталь-
но вивчена з точки зору психологіч-
ного аналізу сутності творчого потен-
ціалу.

Мета цієї статті – проаналізувати
проблему формування й реалізації
творчого потенціалу учнів молодшо-
го шкільного віку.

Дослідженням психічного розвит-
ку, структурою особистості, пов’яза-
ною з процесом її становлення, зай-
малися С.Д. Максименко, В.М. Дру-
жинін, В.С. Юркевич, будовою меха-
нізму творчої діяльності займалися
В.В. Клименко, М.М. Ніколаєнко,
В.Д. Шадрикова, К.В. Сельченок,
Д.Б. Богоявленська, які одержали нові
результати в галузі психології розвит-
ку, здатностей, креативності, розвит-
ку інтелекту.

Творча продуктивність молодших
школярів являє собою системний

ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖIÀËÓ  Ó×ÍIÂ
ÌÎËÎÄØÎÃÎ ØÊIËÜÍÎÃÎ ÂIÊÓ

Шопіна М. О.
ефект взаємодії двох чинників – креа-
тивності та системи предметних знань
і навичок, де інші чинники сприяють
або гальмують цю взаємодію. Креа-
тивність молодших школярів значною
мірою пов’язана з рисами, які негатив-
но сприймаються вчителем, а тому
формування творчого потенціалу учнів
необхідно супроводжувати розвитком
навичок контролю за «негативними»
аспектами креативності та готувати
вчителів до конструктивного сприй-
мання й використання «небажаних»
проявів креативності. Реальна творча
продуктивність молодших школярів –
це системний ефект взаємодії креатив-
ності (як властивості особистості) та
системи понять, умінь і навичок у
певній  предметній галузі. Розвиток по-
зитивного творчого потенціалу акти-
візує й зближує ці два вектори в бага-
товимірному просторі в особистісній
структурі, що  забезпечує значне
збільшення показників творчих досяг-
нень.

«Позитивний творчий потенціал»
являє собою складне інтегральне по-
няття, що містить у собі природно-ге-
нетичний, соціально-особистісний і
логічний компоненти. У сукупності
вони являють собою знання, уміння,
здібності та прагнення особистості пе-
ретворити й поліпшити навколишній
світ у різних сферах діяльності в межах
загальнолюдських норм моралі й мо-
ральності. З’явившись у тій чи іншій
сфері діяльності, «творчий потенціал»
являє собою «творчі здатності» особи-
стості в конкретному виді діяльності.

Наукові спостереження свідчать
про те, що значна частина учнів у про-
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цесі освоєння навчальної діяльності та під її
тиском стають  пасивними виконавцями зав-
дань і закінчують школу непристосованими,
бездіяльними, незадоволеними життям чле-
нами суспільства. Щоб зберегти творчу тен-
денцію дошкільного віку, підсилити її в молод-
шому шкільному віці новими інтелектуальни-
ми, інструментальними й методичними мож-
ливостями, необхідне дослідження умов роз-
витку й детермінант творчого потенціалу мо-
лодших школярів.

Позитивний творчий потенціал ефектив-
но впливає на інтелектуальні здібності й роз-
виває такі необхідні для успішності молодших
школярів компоненти, як дивергентне мислен-
ня, конвергентне мислення, вербальне й не-
вербальне творче мислення, а також уяву [6].

Розвиток конвергентного мислення спря-
мований на формування логічного, послідов-
ного, односпрямованого мислення. Воно ак-
тивізується в завданнях, що мають єдину пра-
вильну відповідь, яка, за правилом, може бути
логічно виведена з самих умов завдання. Зав-
дання такого виду мають міцну структуру, їхнє
рішення досягається завдяки використанню
певних правил, алгоритмів і схем. Розвиток
конвергентного мислення дуже важливий для
становлення розумових здатностей дітей мо-
лодшого шкільного віку в цілому. Цей вид

мислення при всій своїй віддаленості від того,
що зазвичай називають творчістю, активно
сприяє на розвиток творчих здібностей осо-
бистості.

Специфіка дивергентних завдань полягає
в тому, що на одне поставлене питання може
бути кілька або навіть безліч правильних
відповідей. Тому саме цей вид мислення може
класифікуватися як творчий. Під час виконан-
ня завдань дивергентного типу в дітей молод-
шого шкільного віку розвиваються такі вміння,
як оригінальність, гнучкість, швидкість, про-
дуктивність мислення, легкість асоціювання,
надчутливість до проблем та інші якості й
здібності, необхідні для навчальної діяльності.
Тому завдання, спрямовані на розвиток ди-
вергентного типу мислення, впливають на
гармонійне становлення творчого потенціа-
лу учнів. Дивергентний вид мислення також
тісно пов’язується з уявою. Розвиток уяви орі-
єнтований на більш широке коло проблем, по-
в’язаних з ефективним здійсненням творчої
діяльності в найрізноманітніших галузях [7].

Мислення молодшого школяра відрізняєть-
ся істотними структурними та якісними пе-
ретвореннями, що відбуваються в інтелекту-
альних процесах. У молодшому шкільному віці
під впливом навчання як провідної діяльності
активно розвиваються такі види мислення, як:
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наочно-діюче, наочно-образне, образно-про-
сторове, образно-символічне й словесно-ло-
гічне. Так, для повноцінного розвитку твор-
чого потенціалу молодшого школяра необхід-
ний чітко вивірений баланс у використанні
завдань, направлених на розвиток різних
видів мислення. Тільки такий підхід забез-
печує повноцінне становлення творчого,
продуктивного мислення й творчого потен-
ціалу [3].

Розвиток творчого мислення невіддільний
від формування виконавських умінь і навичок.
Чим різнобічніші й досконаліші вміння й на-
вички учнів, тим багатша їхня фантазія, ре-
альніші їхні задуми, тим складніші математичні
завдання виконують діти.

Останнім часом установлено, що розви-
ток мислення людини невіддільний від роз-
витку її мови. Тому найважливіше завдання в
розвитку творчого мислення й потенціалу
учнів – навчання вміння словесно описувати
способи розв’язання завдань, розповідати про
прийоми роботи, називати основні елемен-
ти завдання, зображувати й читати її графічні
зображення. Засвоєння учнями необхідного
словникового запасу дуже важливе для фор-
мування й розвитку в них внутрішнього пла-
ну дії. При будь-якому творчому процесі зав-
дання розв’язується спочатку про себе, а потім
переноситься в зовнішній план.

За цих умов у дітей розвиваються такі
важливі якості мислення, як глибина, кри-
тичність, гнучкість, які є сторонами їхньої са-
мостійності. Тільки розвиток самостійного,
творчого, пошукового, дослідницького мис-
лення є основним завданням початкового
навчання. Розвиток самостійного, творчого
мислення, що проявляється, зокрема, у своє-
рідному баченні дитиною проблемної ситу-
ації, вимагає індивідуального підходу, який би
враховував особливості розумової діяльності
кожного учня [2].

Таким  чином ,  розвиток  творчого
потенціалу дитини  охоплює  зміну
дійсності й самореалізацію особистості в
процесі створення матеріальних і духовних
цінностей, що сприяє розширенню меж
людських можливостей. Також дуже пози-

тивно на розвиток творчого потенціалу
дітей молодшого шкільного віку впливають
заняття працею, малюванням, різними
справами, що вимагають від дитини ство-
рення нею оригінального виробу. Звичай-
но, школярі не можуть створювати виро-
би, що мають суспільну новизну й значен-
ня, але це й не входить у завдання школи.
Тому таке визначення творчої діяльності
для початкових класів загальноосвітньої
школи ,  мабуть ,  прийняти  не  можна .
Творчість молодшого школяра – це ство-
рення ним оригінального продукту, виро-
бу (а також виконання завдання, написан-
ня твору тощо), працюючи над якими діти
самостійно застосовують засвоєні знання,
уміння, навички, комбінують відомі спосо-
би діяльності або створюють новий для
учня підхід для розв’язання завдання.

Перспективи роботи над означеною про-
блемою полягають у подальшому дослідженні
умов розвитку й детермінант творчого потен-
ціалу учнів молодшого шкільного віку, що є
необхідною умовою формування гармонійної,
усебічно розвиненої особистості.
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ПРОБЛЕМА ігрової комп’ю-
терної залежності на сучас-

ному етапі не тільки велика, а й гос-
тро актуальна та злободенна.

З одного боку, комп’ютери відоб-
ражають науково-технічний прогрес і
сприяють соціальному й економічно-
му розвитку суспільства; це безсумнів-
но. З іншого — разом з розвитком ком-
п’ютерної техніки з’явився комп’ю-
терний ігровий бізнес, безліч комп’ю-
терних ігор, які заохочують усе більшу
кількість людей (особливо дітей і
підлітків) і відвертають їх від соціаль-
них продуктивних справ: навчальної,
трудової, суспільної діяльності, від
сімейних обов’язків. Не треба поєдну-

É ÊÎÐÅÊÖ²¯ ²ÃÐÎÂÎ¯ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯
ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â Ä²ÒÅÉ ² Ï²ÄË²ÒÊ²Â

вати процес комп’ютеризації навчан-
ня й використання комп’ютера тільки
для ігор без дотримання світових та
європейських стандартів.

Безмірне й безконтрольне захоплен-
ня комп’ютерними іграми на заваді
продуктивній діяльності стало поши-
рюватися все більше й позначатися но-
вими термінами – «комп’ютерна ігро-
манія», «комп’ютерна наркоманія»,
«ігрова кібераддикція». Термін «ади-
тивний» у перекладі з латинської озна-
чає додатковий. У психології «адитив-
ною реалізацією»  називають відхід від
реальності у віртуальний світ. Основ-
ною діяльністю таких людей є гра на
комп’ютері. Коло соціальних інтересів
у них дуже вузьке, головне – задово-
лення потреби в грі на комп’ютері, а
вся інша діяльність спрямована лише на
те, щоб швидко задовольнити фізичні

Тімохіна А. В.
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потреби і знову зайнятися комп’ютерною
грою – і так годинами, зо дня на день, з міся-
ця в місяць, а в декого – з року в рік.

Так, у нашій практичній діяльності були
випадки, коли молоді чоловіки у віці 26—27
років присвятили своє життя єдиному інте-
ресу – рольовим комп’ютерним іграм. Вони
втратили або не створили сім’ю і працювали
лише з однією головною метою – задоволь-
нити потреби в рольових іграх, проживаючи
гроші в комп’ютерних клубах. Корекційна ро-
бота з такими людьми являє велику складність.

Феномен психологічної залежності люди-
ни від комп’ютерних ігор став реальністю й
аксіомою. Виросло звернення до фахівців з
приводу цього феномена, і з кожним днем зро-
стає кількість підлітків, які потрапляють у таку
залежність.

Попередня наша робота стосувалася
крайніх, клінічних випадків розладів особис-
тості й поведінки дітей і підлітків при без-
мірному й безконтрольному захопленні ком-
п’ютерними іграми [4]. У зв’язку з цим вис-
ловлюємо подяку провідному дитячому пси-
хіатру Луганської області Є.О. Мулік, завдяки
якій на самому початку дослідження були про-
аналізовані шкідливі наслідки вказаного яви-
ща на психічне здоров’я дітей і підлітків.

Метою нашої роботи стало більш глибоке
вивчення ігрової комп’ютерної залежності в
дітей та підлітків і визначення напрямків ко-
рекційної й профілактичної діяльності для
підготовки фахівців.

Аналіз наукової літератури, проведений
нами раніше, показав, що цікавість до онтоге-
нетичних наслідків комп’ютеризації виник у
СНД 15—20 років тому, явно відстаючи від
багатьох розвинутих країн.

Відзначалося, що комп’ютеризація може
викликати як позитивні, так і негативні пере-
творення в психічному розвиткові. Були на-
гадування, що запопадлива захопленість у
роботу з комп’ютером може загострити не-
вротичні риси особистості, призводить лю-
дину до хворобливого стану. Однак у той пе-

ріод дитячо-підліткова захопленість комп’ю-
терами і комп’ютерними іграми не набувала
ще такого розмаху, як у наш час, і ігровий ком-
п’ютерний бізнес ще не процвітав так бурх-
ливо.

Другий етап наукових досліджень нале-
жить до 90-х років XX – початку XXІ століття,
коли уточнена психологічна класифікація ком-
п’ютерних ігор, специфіка й механізми їхньо-
го впливу на психіку людини, динаміка ігро-
вої комп’ютерної залежності та ін. [1; 2; 5; 7].

У психологічній класифікації комп’ютер-
них ігор, які за критерієм приналежності поді-
ляються на рольові й нерольові, особливо
виділені рольові комп’ютерні ігри (РКІ), які
мають найбільший вплив на психіку люди-
ни. РКІ викликають певним чином інтегра-
цію людини з комп’ютером, а в клінічних ви-
падках процес утрати індивідуальності й ото-
тожнення себе з комп’ютерним персонажем.
Не виключена можливість формування пси-
хологічної залежності від РКІ, яка є найбільш
могутньою за такими показниками, як сила
(«прив’язаність», «потяг» до комп’ютера),
швидкість  і глибина впливу на психіку.

РКІ поділяються на: 1) ігри з видом з очей
свого комп’ютерного героя; 2) ігри з видом із
зовні; 3) керівницькі ігри. Перша категорія РКІ
характеризується найбільшою «затягувальною
силою». Випробувані повідомляють, що вже
через 10—15 хвилин починає втрачатися
зв’язок з реальним життям, увага повністю
концентрується на грі, здійснюється перенос
у віртуальний світ, і дії героя вважаються свої-
ми. Друга й третя категорія РКІ характери-
зується тим, що гравець бачить «себе» з боку,
керуючи діями своїх героїв, ототожнюючи
себе з комп’ютерним персонажем менше.
Вибір таких ігор розглядається як компенса-
ція потреби в домінуванні та владі й важли-
вий при діагностиці й корекції.

Знання механізму формування психологіч-
ної залежності від РКІ є для психолога важ-
ливе не лише для діагностики й корекції, а й
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головне – для профілактики ігрової комп’ю-
терної залежності. Цей механізм ґрунтується
на частково неусвідомлених прагненнях і по-
требах: відхід від реальності й прийняття ролі,
яку людина не може вести в повсякденному
житті. «Відхід від реальності» пов’язаний з
потребою певного типу особистості усунутися
від повсякденного клопоту й проблем, своє-
рідна трансформація потреб. Ми виділяємо
два типи такого відходу: відхід від соціуму й
«відхід від себе». Деякі люди, захоплені ком-
п’ютером, потребують психологічної допомо-
ги. Більшість з них з відомими психологічни-
ми проблемами: незадоволеність собою, ут-
рата сенсу життя й нормальних людських
цінностей. Єдиною цінністю для них стає
комп’ютер.

Однак для дітей нерольові комп’ютерні
ігри (на азарт) також небезпечні в плані роз-
витку залежності:

Дослідження проведені в школах, комп’ю-
терних залах, клубах і центрах, а також на базі
лабораторії діагностики та корекції психофізич-
них станів дітей і дорослих ЛНПУ, де здійсню-
валася психологічна допомога на запити
батьків, родичів, учителів та ін. осіб.

Для збирання даних використані методи
опитування: анкетування, стандартизоване й
клінічне інтерв’ю, бесіда. За необхідністю за-
стосовувалися проективні малюнкові та інші
тести, шкали самооцінки, самопочуття тощо.
Вибірка проводилася на основі принципів,
установлених у наукових дослідженнях.

У масових опитуваннях задіяні студенти
психолого-педагогічного факультету.

У віковому аспекті можна виділити три
групи досліджуваних: 1) 9 — 13 років; 2) 14
— 17 років; 3) 18 — 27 років. У гендерному
відношенні – в основному хлопчики, юнаки,
молоді мужчини. Більшість дітей було з мало-
забезпечених сімей або з досить середнім до-
статком.

Аналіз результатів досліджень показав,
що лише 11,7 % «взагалі не користуються ком-
п’ютером». Переважна більшість – 88,3 % ви-

користовують комп’ютер в основному для ігор
(група 9 — 13 років). Більш дорослі, окрім ігор,
займаються інтернетною діяльністю.

Переважна більшість дітей і молодших
підлітків грають у комп’ютерних залах і клу-
бах. Основний вид ігор, з їхніх слів, «стрілял-
ки», «війнушки», іноді пригоди. Старшим
підліткам і юнакам подобаються рольові ігри.

Час, проведений  за комп’ютером, у
більшості учнів складає 1–2 години на день, а
у 23 % може доходити до 5–10 годин (ночу-
ють у комп’ютерних залах). Суб’єктивну за-
лежність від комп’ютерних ігор і комп’ютерів
відчувають 47 %: «Мене сюди тягне», «Я не
знаю, що робити без комп’ютера. Інше не ціка-
ве» тощо. 11 % опитуваних вважає себе «за-
кінченими комп’ютероманами, ігроманами»,
а 35 % відмічають, що бувають такими періо-
дично, інколи. Термін захоплення ком-
п’ютерними іграми різний: від 1 року до 5
років. Так, наприклад, група хлопчиків до 12
років прокоментували, що ходять до комп’ю-
терного клубу вже 3 роки й «ховаються» тут
часто від школи і батьків.

З п’яти обстежених комп’ютерних залів
лише в одному ми знайшли вивішені для ог-
ляду такі рекомендації щодо ритму роботи з
комп’ютерами: «6 років – 10 хвилин; 2–5 клас
– 15 хвилин; 6–7 клас – 20 хвилин; 8—9 клас
– 30 хвилин; 10 – 11 клас – 1 година 30 хви-
лин – 2 години 30 хвилин».

Істотно, що їх не дотримуються, як у ціло-
му і всіх санітарно-гігієнічних норм. Діти по-
відомляють, що грають у комп’ютерні ігри
стільки часу, наскільки стає грошей, які вони
економлять, коли батьки дають їм на сніда-
нок або беруть без дозволу, іноді десь зароб-
ляють, але частіше всього беруть без дозволу
або виклянчують.

На запитання: «Чи знає сім’я, що Ви грає-
те в комп’ютерних залах?» –  54 % відповіли
негативно. Реакція батьків, які знають про за-
хоплення дітей, різна: у 35 % негативна; 53%
батьків, зі слів  дітей, не звертають на це ува-
ги, а решта реагує по-різному, за ситуацією.

Студенти-психологи, які беруть участь у
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дослідженнях, наочно переконалися, що в
комп’ютерних залах міста немає ніякого кон-
тролю за дотриманням елементарних стан-
дартів. Одні й ті ж діти могли знаходитися в
цих клубах і в першу, і в другу половину дня, а
після 18 годин їх могли бачити  тут з пивом.
При дослідженні суб’єктивних негативних
відчуттів після тривалих комп’ютерних ігор
одержані такі дані: 47% дітей і підлітків відміча-
ють, що в них «стомлюються очі», «іноді бо-
лить голова, рука, хребет», «сняться страшні
сни». Існують і такі відповіді: «Виходжу звідси,
як чумний».

Зіставлення одержаних результатів з дани-
ми попередніх клінічних досліджень [4] з’я-
совує деякі чинники формування розладів і
дозволяє визначити шляхи та підходи про-
філактики й корекції ігрової комп’ютерної за-
лежності в дітей і підлітків.

1. Науково-організаційний підхід. Соціаль-
ний контроль за діяльністю ігрових залів,
клубів, центрів: а) контроль за відвідуванням
дітей і підлітків; додержання стандартів і спе-
ціальних санітарно-гігієнічних норм; б) уведен-
ня ставок психологів і педагогів у цих закла-
дах (за кошти бізнесменів).

Завдання психологів і педагогів – активно
будирувати ці питання на основі реальних
досліджень у регіоні.

2. Специфічний професійний психолого-
педагогічний підхід.

Виявлення дітей і підлітків на ранніх ста-
діях розвитку комп’ютерної залежності, своє-
часна корекція й лікування. Тісний контакт з
дитячими психоневрологами.

3. Підготовка психологів, педагогів, со-
ціальних працівників до просвітницької робо-
ти та якісне її здійснення: уведення спеціаль-
них курсів і навчальних дисциплін, волон-
терська робота студентів у комп’ютерних клу-
бах і залах, спеціальні практики й конференції.
Спеціальна робота з батьками.

На сучасному етапі стратегія профілакти-
ки ігрової комп’ютерної залежності в дітей і
підлітків – це комплексний підхід, це ство-
рення інноваційних комплексних програм за
участю різноманітних соціальних служб і
фахівців психолого-педагогічного профілю,
це нові підходи до організації дозвілля дітей
і підлітків у оздоровчо-спортивних цент-
рах і клубах нового типу, це нові програми
трудового й етичного виховання, де
комп’ютеризація у навчанні та вихованні
дітей буде дотримуватись європейських
та світових стандартів.
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БЕЗЗАПЕРЕЧНИМ є твер-
дження, що роль молодого

покоління в процесах реформуван-
ня суспільства, засвоєння та збага-
чення національної культури вели-
чезна.

Кожне цивілізоване суспільство
пов’язує забезпечення власної без-
пеки, конкурентоспроможності, роз-
витку та збагачення духовності нації
зі студентством як передовою части-
ною молоді. Сьогодні, безумовно,
студентська молодь зазнає певних
труднощів, оскільки вона не займає
самостійного місця в системі вироб-
ництва, її статус є тимчасовим, а сус-
пільний стан окреслюється багать-
ма соціально-економічними та куль-
турними проблемами суспільства
взагалі.

 Певні соціальні позиції, статус та
ролі студентської молоді, а також її
особливість світовідчуття, спрямо-
ваність у майбутнє й прагнення дія-
ти породжують суперечність між
уявами та дійсними можливостями
особистісної самореалізації кожної
молодої людини.

 Так, у руслі сучасних дослі-
джень психічного розвитку люди-
ни визнається існування трьох чин-
ників: виду людської діяльності,
спадкових обмежень та особистіс-
ного вибору, останній з яких виз-
начає спрямованість активності
людини, її життя. Сутністю спря-
мованості особистості є система
ціннісних орієнтацій, яка «виявляє
особистісну значущість  певних
соціальних, культурних, моральних
цінностей, відбиваючи  найбіль-

Грищенко Н. А.
шою мірою ціннісне ставлення до
дійсності» [11, с. 239].

Розробкою сутності цінностей
займались багато вітчизняних вче-
них-класиків: М. Бахтін, М. Бердяєв,
В. Розанов, В. Соловйов, Д. Тичин,
а також іноземні автори: Е. Жиль-
сон, Е. Кассирер, Х. Ортега-і-Гассет,
П. Тейяр де Шарден, С. Франк.

У педагогічних дослідженнях
цінність розглядається низкою ав-
торів (серед яких – С. Анісімов, В. Гор-
шкова, О. Дробницький, С. Зубаре-
ва, М. Каган, М. Казаріна, А. Кір’я-
кова, О. Льодньова, Л. Разбєгаєва,
В. Сєриков) як особлива форма
відбиття у свідомості предметів чи
явищ, які надають можливості для
задоволення потреб та інтересів осо-
бистості, будуючи її активність і спря-
мованість.

Проблеми людини та її цінностей
були окреслені в багатьох дисерта-
ційних дослідженнях, авторами яких
постають: О. Барановська, Д. Бал-
динюк , О. Баришнікова, В. Век-
сельман, Г. Гуменюк, І. Гущина,
В. Долженко, О. Зубарева, О. Клум-
біте, В. Калінін, Л. Міллер, С. Нікі-
тенко, Ж. Міцкевич, Г. Хруслов та ін.

Досліджуючи проблему духовно-
го становлення студентської молоді,
С. Нікітенко визначає цінності як
породжувані культурою й задані
трансцендентно змісти, що дозволя-
ють обґрунтувати смисли [8].

Стосовно останніх В. Повзун у
своїй роботі наголошує, що «визна-
чення людини самої себе
здійснюється в категоріях мети та
смислу, у смисловому майбутньому.
Оскільки ж смисли існують не «в
голові» людини, а в культурі суспіль-
ства, вони постають як цінності сус-
пільного буття та суспільної свідо-
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мості й присвоюються в процесі освіти» [10,
с. 14].

В. Франкл ототожнює смисли з цінностя-
ми, а тому розглядає їх у якості механізмів смис-
лового утримання та укорінення людини у
світі [15].

 В. Повзун переконана в тому, що «смисл
як педагогічний феномен являє собою акту-
альну цінність, яка виокремлюється із загаль-
ної ієрархії цінностей як домінанта саме зав-
дяки освіті» [10, с. 15]. Смисл допомагає лю-
дині ввійти у світ цінностей та самовизначи-
тись, саме він спонукає людину до вчинку.
Авторкою доведений важливий висновок, що
«завдяки освіті смисл виростає з системи
цінностей, при цьому чим яскравіше ієрархія
цінностей, які постають орієнтирами для лю-
дини в процесі самовизначення, тим більшою
є впевненість у знаходженні людиною смис-
лу життя» [10, с. 15–16].

 На наш погляд,  недостатньо висвітленим
є питання існування орієнтира людського
життя та педагогічно обґрунтованої тої чи
іншої  спрямованості   особистісних смислів,
завдяки яким людина здатна реалізувати себе
й мати задоволеність у житті.

 Метою нашої статті є  визначення особ-
ливостей смислової сфери, а також обґрунту-
вання умов, за яких можливе формування со-
ціально орієнтованих особистісних смислів
студентської молоді.

Психологами доведено існування трьох
класів динаміки смислових процесів, а саме:
процесів смислоутворення, смислоусвідом-
лення та смислобудівництва [7, с. 254]. Пер-
ший з них, тобто смислоутворення, являє со-
бою процес підключення нових об’єктів
(явищ) до існуючої ланки чи системи смис-
лових зв’язків, у результаті чого цим об’єктам
(явищам) надається новий смисл, а смислова
система розповсюджується на нові об’єкти
(явища) та вбудовує останні в систему життє-
вих взаємин суб’єкта або в нову їх підсистему
з набутими регулюючими функціями [7,
с. 255].

На сьогодні досить докладно розгортає
ідею смислоутворюючої активності особис-
тості К. Абульханова-Славська [1]. Так, до-
слідниця вважає такий вид активності в якості
особистісної інтерпретації людиною свого
життя, яка містить уяву про власне місце в
суспільстві (свою цінність для нього, для себе,
для інших), уяву про власну спроможність.

Саме така інтерпретація, як вважає К. Абуль-
ханова-Славська, є основою свідомості, уні-
кальною системою вимогливості, самореалі-
зації та задоволеності. Смислоутворення, на
її думку, є «особистісною тенденцією до інди-
відуалізації, її здатність до інтерпретації жит-
тя, яка, однак, відбиває не стільки діяльнісну
й навіть не стільки  теоретично-свідому,
скільки її екзистенційну здатність. Здатність
переживати життя, ...оцінювати, ...висувати
на перший план чи відсувати на останній
план» [1, с. 32].

Цілком зрозуміло, що смислоутворююча
активність завжди індивідуальна, ситуативна,
оскільки пов’язана з індивідуальним вибором,
утворенням та систематизацією цінностей
[11].

Однак, тільки трансформація смислових
структур, тобто їх ріст, розвиток, перехід в іншу
якість, не ініціює сама по собі перетворення
глибинних особистісних структур. Для остан-
нього процесу, який відкриває перебудову
поведінки індивіда зі світом, потрібне
здійснення ще двох психологічних актів –
смислоусвідомлення та смислобудівництва.

Так, діюче смислоусвідомлення пов’язу-
ють зі спрямованою до світу рефлексивною
роботою свідомості у вирішенні особливого
завдання, за висловом О. Леонтьєва, «завдан-
ня на життя» в загальному вигляді [6, с. 184].
Це завдання є завданням «визначення місця
об’єкта чи явища в життєдіяльності суб’єкта.
Воно може ставитись стосовно власної дії...,
а також  стосовно об’єктів, явищ чи подій
дійсності...» [6, с. 259].

Процес смислобудівництва опосередкова-
ний «особливим рухом свідомості», його
«особливою внутрішньою діяльністю», спря-
мованою до порівняння, підпорядкування та
впорядкування відносин суб’єкта зі світом, у
тому числі шляхом творчої перебудови ко-
лишніх зв’язків [3, с.120]. Смислобудівницт-
во – це радикальний екзистенційний акт, по-
роджуваний якнайменше трьома класами си-
туацій: критичними перебудовами, особисті-
сними внесками та художнім переживанням.

Спираючись на уяви Ф. Василюка, до
критичних ситуацій можна віднести стрес,
фрустрацію, конфлікт та кризу, які виявляють-
ся в порушенні смислової відповідальності
свідомості та буття суб’єкта. У цьому випад-
ку наявна внутрішня робота індивіда, яка по-
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в’язана з перебудовою колишніх структур
діяльності, спілкування, особистісних якос-
тей та набуттям якісно інших засобів само-
регуляції та взаємодії зі світом. У протилеж-
ному випадку індивід може звертатися до са-
морегуляції, спрямованої до зниження рівня
емоційної напруги та здійснення психологіч-
ного захисту.

До досить продуктивних у психологічно-
му плані ситуацій можна віднести ситуації
особистісних внесків, тобто ситуації контак-
ту та взаємодії з іншим смисловим світом – з
іншою особистістю. Однак, наприклад, О. Ро-
діонова доводить, що в більшості випадків
справжнє спілкування має монологічний ха-
рактер, коли особистість закрита до взаємодії
на рівні смислів, а образ співрозмовника є
лише «проекцією особистісної позиції мовця,
перенесенням на «нього» того, що фактично
значуще лише «для мене» [12, с. 191]. Тому
необхідним етапом більш чи менш масштаб-
ного руйнування складених смислових струк-
тур повинен постати діалог.

З позицій педагогіки саме організація діа-
логічного спілкування постає найважливішим
завданням у побудові виховної ситуації. Так,
С. Братченко розглядає діалог як спосіб
співбуття індивідів, який дозволяє найбільш
повно розкритися кожному, та спосіб й умо-
ву їх росту. Л. Разбєгаєва розуміє під діалогом
вихідне спілкування з собою, «симбіоз спілку-
вання, взаєморозуміння, внутрішньої само-
зверненості, явище людської екзистенції»
[Цит. за: 8, с. 60]. В. Сєриков указує на діалог
як на специфічне соціокультурне середовище,
яке створює сприятливі умови для прийнят-
тя особистістю нового досвіду, ревізії колишніх
смислів тощо. На думку автора, важливою
функцією особистості є обґрунтування свого
ставлення до певної життєвої ситуації та вияв
її смислу. Саме в цьому випадку педагог має
можливість втручатися в смислопошуковий
процес, що можливо тільки завдяки діалогу
[Там само].

Шлях до психологічного аналізу конкрет-
них механізмів впливу співрозмовника в діа-
лозі розглядає В. Петровський. Відбита
суб’єктність визначається ним «як  буття ко-
гось в іншому та для іншого. Смисл виразу
«людина відбита в мені як суб’єкт» означає,
що я більш чи менш чітко переживаю її при-
сутність у значущій для мене ситуації.., відби-
ваючись у мені, вона постає як активний

діяльнісний початок, який змінює мій погляд
на речі, що формує нові спонукання, ставить
переді мною нові цілі; основи та наслідки його
активності не залишають мене байдужим,
значущі для мене, чи, інакше кажучи, мають
для мене той чи інший особистісний смисл»
[9, с. 18].

Нарешті, третім класом ситуацій смисло-
будівництва вважають художнє переживання.
Так, Л. Виготський зазначає, що процеси ху-
дожнього сприйняття не можуть розглядати-
ся  як лише пізнавальне чи емоційне відбит-
тя; вони являють собою внутрішні трансфор-
мації, так зване «переплавлення почуттів» [4].
Цей процес можна порівняти з ефектом ка-
тарсису, коли завдяки перетворенням, «очи-
щенням» емоцій здійснюється глибинна
смислова перебудова, діалектичне вирішення
внутрішнього протиріччя в смисловій сфері
особистості на новому рівні. Однак, мож-
ливість смислових перебудов під впливом
мистецтва не завжди є в людині, для цього
процесу необхідна її готовність до таких пе-
ребудов, її відкритість до діалогу з іншою смис-
ловою перспективою.

Таким чином, смислова сфера особистості
не становить собою якусь жорстку усталену
систему, а є динамічною та може зазнавати
змін на різних вікових етапах людини.

У сучасних підходах гуманістичної педа-
гогіки стверджується, що виховання не по-
винно нав’язувати ті чи інші цінності, а лише
створювати умови щодо їх упізнавання, ро-
зуміння та інтеріоризації, стимулювати внут-
рішню роботу особистості над своїми діями
та вчинками. Так, прихильниця системно-
рольової теорії виховання особистості М. Та-
ланчук підкреслює: «Уся природа, що нас ото-
чує, і людина як її частина існують і розвива-
ються за законами гармонії, і тому в
суспільстві, у якому цей закон виконується,
особистість здобуває потрібну гармонію. За-
кон гармонії є основою людського життя, і
лише виходячи з нього, з об’єктивного соціо-
генезу, можна зрозуміти справжню місію лю-
дини в житті, мету її виховання» [13, с. 20].
Дослідниця доводить, що гармонія особис-
тості – це міра, рівень опанування та вико-
нання нею системи соціальних ролей, та в
кожному віці існує певна така можливість і
міра відповідності цієї можливості дійсному
досягненню, постаючи показником цієї гар-
монії.
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Авторка розглядає певні соціальні ролі
людини в кожній складовій соціуму, визнаю-
чи в їх якості такі: родину, колектив, суспіль-
ство, світ, я-сферу.

Родина, згідно з уявленнями М. Таланчук,
пов’язується з виконанням шлюбної, батьківсь-
ко-материнської, синівсько-доньківської со-
ціальних ролей. У колективі особистість по-
винна реалізувати професійно-трудову, еконо-
мічну, організаторську, комунікативну, педаго-
гічну соціальні ролі. Суспільна складова пе-
редбачає опанування низкою соціальних ро-
лей, а саме: патріотичною, національно-інтер-
національною, політичною, правовою, кла-
сово-інтеркласовою, моральною та екологіч-
ною. Світ пов’язується з геосоціальною та
інтерсоціальною ролями. Нарешті, М. Талан-
чук відзначає я-сферу, у якій реалізуються ма-
теріально-споживна, духовно-споживна, на-
вчальна, самовиховна, творча, психосаморе-
гулятивна та цілестверджувальна соціальні
ролі.

Стосовно поданої класифікації авторкою
побудовані відповідні завдання виховання та
самовиховання, що полягають у формуванні
необхідних знань, умінь, навичок щодо опа-
нування тими чи іншими соціальними роля-
ми [13, с. 23].

Наші думки збігаються з авторськими в
тому напрямку, що найбільш важливою со-
ціальною роллю особистості повинна стати
інтерсоціальна роль, тобто спрямованість
людини до загальнолюдських цінностей та
інтересів. А тому означене співвідносимо з
таким обґрунтуванням: по-перше, людство
має можливість вижити в разі поєднання на
основі загальнолюдських (інтернаціональних)
цінностей, інтересів; по-друге, умовою гармо-
нізації та подальшого розвитку суспільства є
інтеграція суспільного та інтерсоціального
виховання, оскільки певні вузькосоціальні
цінності та інтереси відокремлюють суспіль-
ство від загальнолюдського досвіду й прогре-
су, а тому деформують його; нарешті, по-третє,
кожна конкретна особистість, позбавлена за-
гальнолюдських основ, за своєю суттю страж-
дає  дисгармонією [Там само].

Для реалізації такого виховання необхідно,
насамперед, створити необхідні умови.

Як було вже зазначено, виховання  повин-
но будуватись на роботі з особистісними смис-
лами. Останні, постаючи з позицій психології
актуальними цінностями особистості, вима-

гають розвитку особистісного рівня людської
психіки, рефлексії, переживань та діалогу як
механізмів утворення особистісного досвіду,
що  було доведено нами вище.

Також умовою виховання  як роботи зі
смислами вважається, згідно з уявами
Н. Щуркової, його філософічний характер. Ав-
торка зазначає, що саме філософічне вихован-
ня сприяє духовному збагаченню особистості,
переорієнтовуючи її увагу із засобів існування
(«поїв – поспав», «поспав – поїв») до змісту
життя («що зі мною відбувається»), з оволо-
діння об’єктами світу до співчуття світу [2,
с. 118]. Філософічне виховання відзначається
двома характерними рисами: по-перше, без-
посереднім осяганням життя вихованця у всій
повноті, по-друге, його зосередженням вик-
лючно на процесі пошуку Істини буття (як по-
кликання, призначення вихованця), але не на
самій Істині.

В. Франкл підкреслював: «Людина не є ще
одною річчю серед речей, речі визначають
одна одну, але людина врешті-решт сама себе
визначає. Те, чим вона постане, це, поряд з
обмеженнями, накладеними її здібностями та
оточенням, визначається тим, що вона робить
із самої себе» [14, с. 126].

 Зміст спрямованості особистості, її став-
лення до навколишнього світу, до інших лю-
дей та до себе самої визначає система
ціннісних орієнтацій, яка охоплює особистіс-
ну значущість певних соціальних, культурних,
моральних цінностей, відбиваючи  значною
мірою ціннісне ставлення до дійсності.

 Будь-яка суспільна цінність поставатиме
індивідуальною, за словами О. Петровського,
тільки в разі авторського, суб’єктного, вист-
ражданого самою особистістю вибору. Це
шлях пошуку смислу життя завдяки емоцій-
ному ставленню до дійсності та самого себе,
пошук «почуття цінності чогось для “я”» [9,
с. 516].

Найбільш активне представництво молоді
– студентство – повинно завдяки віковим пси-
хологічним особливостям мати найбільшу
інтенсивність та якість динаміки смислових
процесів.

На нашу думку, індивідуальний вибір
цінностей спроможний визначити спрямо-
ваність особистості.  В. Мерлін визначає спря-
мованість у ставленні до людей, до суспіль-
ства та до самого себе. І. Єгорова окреслює
чотири типи спрямованості особистості: гу-
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маністичну, егоїстичну, депресивну та суїці-
дальну. У межах поставленого питання ми
спираємось на погляди Л. Мітіної. Якщо
Л. Божович, визнаючи основними три типи
спрямованості – гуманістичну, особисту та
ділову, трактує особисту як наслідок виховних
помилок, то Л. Мітіна вважає спрямованість
людини до себе в сучасних умовах життя як
прагнення до самореалізації, а тому до само-
вдосконалювання й саморозвитку в інтересах
інших людей [11, с. 241].

Зараз дослідники визнають діагностику
спрямованості не формальною, а змістовною,
яка ґрунтується на побудові ціннісних век-
торів, найбільш типових для будь-яких груп
[5]. О. Волочков та О. Єрмоленко визначили
типи ціннісної спрямованості згідно з пере-
вагою ціннісного вектора для певного віку,
часу, місцевості тощо. Автори визнають діа-
лектичність та суперечність такого типу спря-
мованості, оскільки, з одного боку, у ньому
виражається соціальна типовість, а з іншого
– «усереднюються» результати індивідуальних
виборів ціннісних переваг, але ж за цими
індивідуальними зіставленнями постає інди-
відуальна смислопороджуюча, смислоутво-
рююча активність [11, с. 242].

Дослідниками визначено три найбільш
загальних типи ціннісної спрямованості, до
яких належить: по-перше, екзистенціальний
ескапізм, пов’язаний з ухиленням від актив-
ного життя та вирішення екзистенційних про-
блем; по-друге, цінності самоактуалізації й
самореалізації з високою активністю в усіх
сферах життя; по-третє, творчість та пізнан-
ня на противагу самореалізації.

Отже, у контексті вищевикладеного поста-
ють невирішеними саме створення та обґрун-
тування виховної технології, яка сприятиме
формуванню двох активних особистісних
спрямованостей –  цінностей самоактуалізації
й самореалізації та творчості й пізнання за
умовами побудови виховної ситуації філосо-
фічного характеру з високим рефлексивним
потенціалом та реалізацією діалогу як особ-
ливого комунікативного середовища.
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блемам та перспективам вищої школи,
пов’язаними з Болонським процесом
(В. Андрущенко, Я. Болюбаш, В. Жу-
равський, М. Згуровський, В. Кремень,
В. Луговий, М. Степко та ін.), органі-
заційним формам, методам і техноло-
гіям навчання студентів (Т. Акбашев,
А. Вербицький, В. Д’яченко, О. Па-
далка та ін.), кредитно-модульній тех-
нології організації навчального проце-
су  (А. Комишан, В. Огнев’юк, П. Сте-
фаненко, А. Фурман, М. Чошанов,
П. Юцявічене), управлінню якістю
вищої освіти (В. Качалов, К. Корсак,
Ю. Похолков, Є. Сахарчук, Є. Хриков).

Проте проблема моделювання, а
насамперед проблема сутності техно-
логії організації навчального процесу
у вищому навчальному закладі,  не
знайшла цілісного висвітлення в нау-
кових роботах вітчизняних учених. У
вирішенні цієї проблеми значно про-
сунулись західні країни та деякі країни
ближнього зарубіжжя, тому важливим
завданням є вивчення, узагальнення,
апробація, удосконалення та подаль-
ший розвиток досвіду цих країн.

Вирішення проблеми сутності тех-
нології організації навчального проце-
су у вищому навчальному закладі доз-
воляє реалізувати потреби практики
завдяки обґрунтуванню системи чин-
ників, вплив яких на освітні процеси
у ВНЗ є значущим.

Таким чином, логіка розвитку на-
уки та потреби практики зумовлюють
необхідність розробки теоретичних
основ моделювання технології орга-
нізації навчального процесу у вищому
навчальному закладі.

Технологізацію організації навчаль-

Демідов Д. В.

У  НАШ час з’явилась  не-
обхідність за короткий термін

перейти на нову освітню технологію,
зумовлену приєднанням України до
Болонського процесу. Запровадження
кредитно-модульної технології спри-
чинює необхідність вирішення значної
кількості організаційних завдань. У
зв’язку з цим актуальною стає пробле-
ма створення технології організації на-
вчального процесу, яка б відповідала
реаліям сьогодення та особливостям
кредитно-модульної освітньої техно-
логії. Для вирішення цієї проблеми
існують певні наукові передумови.

Довгий час у науці розробляли ок-
ремо проблеми змісту вищої освіти,
діяльності викладачів, організації само-
стійної роботи студентів, створення
матеріальної бази професійної підго-
товки. Але такий аспектний підхід
порушував вимоги системності й уск-
ладнював використання численних
наукових напрацювань. Об’єднання
всіх перелічених аспектів у єдиній мо-
делі технології організації навчально-
го процесу у вищому навчальному зак-
ладі – це підхід, який дозволяє цілісно
та системно вирішити центральну
проблему вищої освіти – проблему
управління її якістю.

На сьогодні в теорії та практиці
вищої освіти накопичено значні нароб-
ки, які охоплюють багато аспектів про-
фесійної підготовки студентів. В ос-
таннє десятиліття у вітчизняній педа-
гогіці приділяється велика увага про-
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ного процесу можна розглядати як прояв за-
гального процесу технологізації педагогічної
та управлінської діяльності вищих навчальних
закладів.

Значну увагу сучасні науковці приділяють
проблемі педагогічних технологій. Незважа-
ючи на економічні та політичні негаразди, які
нині переживає Україна, освітянські питання
мають залишатися осередком уваги суспіль-
ства, держави, кожної окремої людини з гро-
мадянськими позиціями. Адже освіта визна-
чає духовний, інтелектуальний, економічний
і культурний потенціал держави. Орієнтова-
на на майбутнє, вона є джерелом, найпріо-
ритетнішою сферою, від якої залежить основ-
не – формування особистості у вільному де-
мократичному суспільстві, яка спроможна
самостійно і свідомо будувати особисте жит-
тя, виховувати дітей у дусі загальнолюдських
цінностей з урахуванням традицій українсь-
кої нації, її культури, соціальної відповідаль-
ності, патріотизму, поваги до інших національ-
ностей, усвідомлення особистого й суспіль-
ного значення високої професіональної ком-
петенції та добросовісності.

Стратегічний напрям розв’язання нагаль-
них освітянських проблем спонукає щонай-
перше обґрунтувати концепцію реформи ос-
віти, осередком якої є передові технології
організації навчального процесу. Навчальний
процес у вищих навчальних закладах має бути
трансформований у напрямі індивідуалізації
освітньої взаємодії, навчання, формування
творчого мислення і збільшення самостійної
роботи студентів.

Одну з основних ідей реформування сис-
теми вищої освіти сформулюємо так: ефек-
тивність процесу навчання у вищій школі може
бути поліпшена завдяки моделюванню і впро-
вадженню нових технологій організації на-
вчального процесу.

Термін «технологія організації навчально-
го процесу» буде виходити з терміна «педаго-
гічна технологія», але сутність цих двох по-
нять буде різною. Педагогічна технологія —
це сукупність засобів та методів відтворення
теоретично зумовлених процесів навчання та

виховання, що дозволяють успішно реалізу-
вати поставлені цілі навчання [1, с. 26]. Пе-
дагогічна технологія — відносно нове понят-
тя в педагогічній науці. У 60—70-і роки ХХ
століття воно асоціювалося головним чином
з методикою застосування ТЗН.

Будь-яке теоретичне знання потребує за-
собів для практичної реалізації, які здебільшо-
го виступають у вигляді технологій. Поняття
«освітня технологія» входить у широкий обіг пе-
дагогічної громадськості. Є різні погляди на
освіту, педагогіку. Одні вважають педагогіку
наукою, інші — мистецтвом, а для більшості
викладачів — це повсякденна праця. Елітар-
ний погляд на педагогічну діяльність як на ми-
стецтво за всією своєю привабливістю має
істотні вади. Цей підхід потребує неординар-
них особистих якостей і вступає в супе-
речність з реаліями життя. Прикладом є ав-
торські технології навчання, які дають чудо-
вий результат в авторському виконанні, але
без очікуваного результату за широкого вико-
ристання.

Безумовно, різноманітні підходи повинні
існувати, вони спонукають педагогіку розви-
ватися. Але чисельна армія працівників осві-
ти не сприймає загальнотеоретичних вина-
ходів науковців. І такий прагматичний підхід
до науки має право на існування, як і на увагу.
Розв’язання проблеми прагматизації наукових
знань природнім шляхом призведе до освітніх
технологій, що мають примирити науковців,
митців і практиків і дадуть усім широке поле
діяльності.

Дискусія про сутність технології навчаль-
ного процесу, яка триває в наш час, знайшла
відображення в багатьох визначеннях. Одні
дослідники (Дж. Брунер, П. Кенес-Комоський
та ін.) ототожнюють технологію навчального
процесу з процесом комунікації. Інші (О. Ма-
лібог, Т. Сакамото, Ф. Янушкевич) в освітянсь-
ку технологію об’єднують засоби й процес
навчання. Третя група (Д. Гасе, О.Богомолов
та ін.) пропонує розглядати її з позиції науко-
вої організації навчального процесу. Н.Тализі-
на вважає, що суть сучасної технології навчан-
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ня полягає у визначенні раціональних спо-
собів досягнення поставленої мети. Навчаль-
ний процес тут розглядається як система дій
з планування, забезпечення й оцінювання
процесу навчання [1, с. 95].

Таким чином:
1.Сучасна система освіти потребує доко-

рінного реформування, але вжиті державою
заходи не здатні розв’язати цю проблему, ос-
кільки стосуються лише зовнішньо-структур-
ного аспекту перебудови освіти як галузі й не
чіпають внутрішньої її суті, не вирішують ос-
новного конфлікту між сучасними вимогами
до освіти й тим, що вона може дати у своєму
теперішньому стані.

2.Аналіз вітчизняного й зарубіжного дос-
віду дає змогу зробити висновок: сьогодні у
світі немає цілісної ефективної освітньої сис-
теми, яку можна було б узяти за взірець;
вітчизняна система освіти не може бути за-
позичена десь, вона має відповідати культурі,
менталітету, економічному стану в державі.

3.Нагальною проблемою є побудова сис-
теми освіти з національними особливостями,
сучасним рівнем педагогіки, психології, інфор-
маційних технологій та інших наук.

4.Цивілізованим способом реформування
освіти, підвищення ефективності навчання є
проектування, створення й упровадження пе-
редових інноваційних освітніх систем і тех-
нологій.

5.Напрацьовані науковцями підходи до
розуміння сутності педагогічної технології
можуть виконувати функцію методологічних
засад під час моделювання технології органі-
зації навчального процесу.

Для нас важливими є такі положення:
• спрямованість технології на забезпечен-

ня певного результату навчання;
• орієнтація наукового дослідження на роз-

робку теоретичної моделі технології організації
навчального процесу;

• орієнтація наукового дослідження на роз-
робку алгоритму технології організації на-
вчального процесу, який виконує процесуаль-
но-описову функцію;

• орієнтація наукового дослідження на
розробку процесуально-дієвої складової тех-
нології організації навчального процесу.

Необхідність у розробці технології органі-
зації навчального процесу зумовлюється:

• нагальною потребою в підвищенні ефек-
тивності навчального процесу;

• технологізацією педагогічної діяльності,
що вимагає відповідної технологізації органі-
заційної діяльності;

• накопиченням значної кількості теоре-
тичного матеріалу з  проблеми організації на-
вчального процесу та актуальністю пробле-
ми її узагальнення, упорядкування в більш
сприятливу форму для її використання.

Розглянемо ці положення. У педагогічній
науці виявлено закономірність взаємовизна-
чення підсистеми, яка управляє та підсисте-
ми якою управляють [2, c. 67]. Тобто ефек-
тивність навчального процесу значною мірою
залежить від вирішення численних організа-
ційних питань, а на вирішення організацій-
них питань значно впливають особливості
навчального процесу.

Запровадження кредитно-модульної сис-
теми як єдиної для всіх викладачів навчаль-
ного закладу освітньої технології загострює
низку проблем, пов’язаних з мотивацією,
підготовкою та оцінкою діяльності праців-
ників.

І раніше працівники вищих навчальних
закладів працювали за єдиною освітньою тех-
нологією, але вона була традиційною, і тому
не виникало проблеми її одночасного запро-
вадження. Необхідність за короткий термін
перейти на нову освітню технологію певною
мірою порушує автономію викладача ВНЗ. У
зв’язку з цим актуальною стає проблема ство-
рення технології організації навчального про-
цесу, яка б відповідала реаліям сьогодення.

Функцію методологічних засад під час роз-
робки технології організації навчального про-
цесу виконують положення щодо тлумачен-
ня понять «технологія» та  «організація». Під
технологією розуміють засіб реалізації конк-
ретного складного процесу шляхом його роз-



51

кладення на систему послідовних взаємопо-
в’язаних процедур і операцій, які виконують
більш чи менш інваріантно, та мають на меті
досягнення високої ефективності. Викорис-
тання технології пов’язують з розробкою пев-
них правил та використанням ефективних ме-
тодів впливу на відповідні процеси [3, с. 48].

Сутність технології знаходить свій прояв
через два головних поняття: процедура та
операція. Процедура – це сукупність дій (опе-
рацій), за допомогою яких здійснюється той
чи інший основний процес (фаза, етап), який
відбиває суть цієї технології. Операцію мож-
на охарактеризувати як безпосередній прак-
тичний акт вирішення певного завдання в ме-
жах цієї процедури організації навчального
процесу. Операція – це однорідна, логічно не-
подільна частина процесу управління, спря-
мована на досягнення певних цілей. Її вико-
нує один або кілька виконавців [3, с. 49].

Технологія дає опис процедур та операцій,
обов’язкових для вирішення завдань органі-
зації навчального процесу.

Сенс технологізації полягає в тому, щоб
визначити та найбільш раціональним засобом
розподілити порядок процедур, які забезпе-
чують ефективне функціонування навчально-
го процесу.

Поняття «організація» відбиває процес
створення системи або переведення вже існу-
ючої системи в новий стан.

Організацію можна розглядати як су-
купність дій, за допомогою яких відбувається
впорядкування складових навчального про-
цесу для досягнення його мети. Сенс органі-
зації навчального процесу – інтегрувати зу-
силля працівників навчального закладу, регу-
лювати їх та спрямовувати на вирішення зав-
дань навчального процесу.

Таким чином, ТОНП (технологія органі-
зації навчального процесу) – це цілеспрямо-
ваний організаційний вплив на навчальний
процес у цілому або окремі його частини, який
реалізується за допомогою цілісної системи
процедур та операцій, які дозволяють управ-
ляти чинниками якості освіти.

Але в змістовному відношенні технологія
– це не тільки система процедур та операцій,
а й єдність складних і простих дій, система
правил та регламентуючих документів.

Для технологізації будь-якого процесу не-
обхідна наявність двох головних умов. Пер-
ша: сам процес повинен мати такий ступінь
складності, яка б дозволяла та вимагала його
розтину на відокремлені певним чином час-
тини. Тобто потребу у створенні технології
організації навчального процесу зумовлює ви-
сокий рівень складності цього процесу. Цей
процес відрізняється значною кількістю залу-
чених до його реалізації людей та значною
кількістю внутрішніх та зовнішніх чинників, які
впливають на його ефективність. Друга умо-
ва: пошук засобів, які б дозволяли системати-
зувати дії організаторів навчального процесу.

Значення технології полягає в тому, що
вона підвищує ефективність організації на-
вчального процесу завдяки включенню до неї
тих видів діяльності та операцій, які дійсно не-
обхідні для досягнення мети навчального про-
цесу.

Перша ознака технології організації на-
вчального процесу – розкладення цього про-
цесу на пов’язані між собою етапи, процеду-
ри, операції. Урахування цього положення
зумовлює необхідність точного визначення
меж вимог до організатора навчального
процесу, який буде діяти відповідно до роз-
робленої технології. Це дозволяє забезпечити
необхідну ефективність організаційного про-
цесу. Ці вимоги не можуть бути суб’єктивни-
ми, вони повинні відбивати суттєві особли-
вості та риси, притаманні організації навчаль-
ного процесу, його логіку.

Друга ознака технології організації на-
вчального процесу – етапність дій, їх розподіл
у часі. Послідовність дій, їх порядок виконан-
ня визначає внутрішня логіка організації на-
вчального процесу, його звичайний перебіг.
Але це положення не заперечує можливості
втручання в об’єктивний хід процесу, зміни
його темпу, інтенсивності залежно від наяв-
ної ситуації.
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Третя ознака технології організації навчаль-
ного процесу – інваріантність виконання вклю-
чених до неї процедур та операцій. Реалізація
цієї ознаки є умовою забезпечення досягнен-
ня результату навчального процесу. Чим більш
значними є відхилення в діяльності організа-
торів навчального процесу від обґрунтованої
технології, тим більше підвищується загроза
отримати результат, який не відповідає меті –
кваліфікаційній характеристики фахівця.

Четверта ознака технології організації на-
вчального процесу – її системний (комплекс-
ний) характер. Вона повинна охоплювати всі
головні завдання, пов’язані з організацією на-
вчального процесу. Саме ця особливість є
одним з головних гарантів ефективності на-
вчального процесу. Ці завдання частіше за все
пов’язані з певними проблемними ситуація-
ми, під час яких виникають суперечності між
рівнем функціонування навчального процесу
та вимогами до нього.

П’ята ознака – цілісність елементів (про-
цедур) технології організації навчального про-
цесу. Деформація одного з елементів техно-
логії організації навчального процесу відби-
вається на всій технології та знижує її ефек-
тивність. Використання тільки поодиноких
елементів технології організації навчального
процесу може певною мірою підвищити
ефективність навчального процесу, але дійсно
синергетичний ефект може дати тільки
цілісність процедур технології організації на-
вчального процесу.

Шоста ознака – тісний взаємозв’язок тех-
нології організації навчального процесу з тех-
нологією навчального процесу. Як відомо,
педагогічна технологія спрямована на реалі-
зацію освітніх завдань, її суб’єктами є викла-
дачі та студенти, а технологія організації на-
вчального процесу спрямована на вирішення
управлінських завдань, її суб’єктами є викла-
дачі й керівники освітньої установи та її
підрозділів. Ці дві технології міцно пов’язані
й визначають одна одну.

Під впливом Болонського процесу в Ук-
раїні поширюється кредитно-модульна систе-

ма. До її важливіших рис відносять: розподіл
навчального матеріалу на модулі, вимірюван-
ня обсягу навчальної роботи в кредитах,
збільшення обсягу самостійної роботи сту-
дентів та її методичне забезпечення, налаго-
дження чіткої системи оцінки результатів на-
вчальної діяльності студентів, поєднання на-
вчальної та наукової діяльності, створення
умов для академічної мобільності студентів та
викладачів.

Наведені суттєві особливості кредитно-
модульної системи визначають зміст органі-
заційних завдань, які необхідно вирішувати під
час запровадження  технології організації на-
вчального процесу.

Моделювання технології організації на-
вчального процесу передбачає з’ясування не
тільки її сутності та ознак, а й чинників, які
визначають головні її характеристики.

У радянські часи вища освіта України була
переважно закритою системою й не підлягала
впливу зовнішніх міжнародних чинників.
Після отримання незалежності Україна з кож-
ним роком стає все більш відкритою для
зовнішніх впливів країною. Ці процеси зна-
ходять свій прояв і в системі вищої освіти, яка
все більше враховує світові тенденції розвит-
ку вищої освіти та європейські інтеграційні
процеси в цій сфері.

Отже, стає важливим визначити ті тен-
денції, які необхідно враховувати під час  роз-
робки технології організації навчального про-
цесу. Серед них треба назвати такі:

• підвищення рівня самостійності ВНЗ у
вирішенні всього комплексу проблем свого
внутрішнього життя;

• прискорення розвитку матеріально-тех-
нічної бази ВНЗ, яка повинна не тільки відпо-
відати новим освітнім технологіям, а й сама
значно впливає на їх розвиток;

• прискорення розвитку головних складо-
вих системи вищої освіти, що зумовлює нові
вимоги до залучених, до її функціонування;

• поширення загальних, для значної
кількості країн, освітніх технологій та підходів
до організації навчального процесу;



53

• розповсюдження моніторингових техно-
логій для аналізу ефективності діяльності ВНЗ;

• перевага змін у діяльності ВНЗ над ста-
ном стабільності;

• поширення віртуальних форм знання та
освіти, використання різних форматів отри-
мання знання;

• трансформація традиційних форм на-
вчального процесу (лекцій, семінарів, дип-
ломних робіт), поширення дискусій, ігрових
методів, тренінгів, мультимедіа занять.

Під час моделювання технології організації
навчального процесу необхідно враховувати
тенденцію до побудови до 2010 року в краї-
нах Європи системи вищої освіти, яка буде орі-
єнтована на загальноєвропейські цінності.
Головним орієнтиром такої системи повин-
но стати підвищення ефективності підготов-
ки фахівців, сприяння більш вільному пересу-
ванню випускників ВНЗ у межах Європи. Для
реалізації цих завдань планується та вже
здійснюється переведення вищої освіти на
дворівневу систему підготовки (бакалавр,
магістр), запровадження єдиних підходів до
організації навчального процесу. Дискусійною
та не до кінця вирішеною поки що залишаєть-
ся проблема стандартизації змісту вищої ос-
віти. Необхідність введення єдиних стандартів
змісту освіти є очевидною для технічних, ме-
дичних спеціальностей, але загальноприйня-
тих підходів до вирішення цієї проблеми в
Європі ще не напрацьовано, кожний ВНЗ
вирішує цю проблему самостійно, орієнтую-
чись на національні стандарти вищої освіти.

До особливостей змісту вищої освіти в
більшості країн світу треба віднести ще й
значність за обсягом варіативної та додатко-
вої частин змісту освіти. Ці частини змісту
освіти дозволяють враховувати індивідуальні
властивості студентів, готувати їх до виконан-
ня специфічних професійних завдань. Крім
того, вони дозволяють формувати в студентів
самостійність, відповідальність за себе, свій
життєвий шлях.

Організація навчального процесу у вищих
навчальних закладах України знаходиться під
значним впливом традицій. Лекційно-семі-

нарська форма організації навчального проце-
су, інваріантність змісту освіти, розподіл сту-
дентів на стабільні групи та курси, пріоритет-
ний характер аудиторних занять, недостатній
обсяг самостійної роботи у структурі підготов-
ки фахівців, спрямованість діяльності викла-
дачів на трансляцію інформації та контроль
студентів – ці багаторічні особливості органі-
зації навчального процесу впливають на функ-
ціонування й сучасних ВНЗ.

Більшість з цих особливостей організації
навчального процесу закріплюють існуючі за-
конодавчі та нормативні документи «Закон
про вищу освіту», «Положення про організа-
цію навчального процесу» [4; 5].

Ці документи певною мірою консервують
традиційні форми організації навчального про-
цесу, але у вищих навчальних закладів з’яви-
лися можливості створювати свої нормативні
документи, які виконують регламентуючу фун-
кцію. Модернізація існуючих форм організації
навчального процесу відбувається поступово.
Головним гальмом у цьому процесі є розподіл
студентів на курси, групи та інваріантність
змісту освіти. Без подолання цих властивос-
тей організації навчального процесу немож-
лива його докорінна перебудова.

Для організації навчального процесу прин-
ципове значення має наявний потенціал ВНЗ.
До нього треба віднести кадровий потенціал,
аудиторний фонд, обладнання для навчаль-
ного процесу та наукових досліджень, інфор-
маційні мережі, комп’ютерну техніку, при-
міщення для роботи викладачів, бібліотечні
фонди.

Сучасний викладач – це вже не тільки тра-
диційний академічний професор, а людина,
здатна залучати до університету значну
кількість студентів, отримувати грантову
підтримку з боку фондів та спонсорів, який
постійно працює над власним брендом. Він
використовує для цього престижні премії,
зв’язки із засобами масової інформації, галас-
ливі публікації [6, с. 150].

В умовах ринкових відносин перемагає
той, хто не тільки виробляє нове знання, але
й здатний його реалізувати. У зв’язку з цим
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кожний викладач повинен мати менеджерські
вміння та навички.

Для викладача сучасного ВНЗ важливо
вміти безконфліктно будувати стосунки зі сту-
дентами, забезпечувати легке засвоєння
складного матеріалу, бути інтегрованим в
Інтернет-середовище, володіти мультимедій-
ними технологіями навчального процесу.

Організація навчального процесу залежить
від наявного аудиторного фонду. Кількість
приміщень для лекцій, семінарських занять,
занять з невеликими студентськими групами
визначає можливі варіанти організації на-
вчального процесу. У зв’язку з цим важливо,
щоб професори, а бажано й доценти, мали
приміщення для індивідуальної роботи зі сту-
дентами та занять з мікрогрупами.

У зв’язку з необхідністю поєднання на-
вчального процесу з науковими дослідження-
ми сучасні підходи для організації навчально-
го процесу вимагають створення бази для
проведення наукових досліджень.

На характер організації навчального про-
цесу значний вплив здійснює розповсюджен-
ня в Україні інформаційних технологій. Вони
змінюють функції викладача, характер його
стосунків зі студентами. Викладач втрачає
функцію головного джерела інформації для
студента. За допомогою Інтернету у виклада-
ча з’являється можливість постійно спілкува-
тися зі студентом, спрямовувати та контролю-
вати його навчальну діяльність. Інформаційні
технології створюють умови для розповсю-
дження нової для України форми організації
навчального процесу – дистанційного на-
вчання.

Таким чином, інформаційні технології
здатні кардинально змінити технологію орга-
нізації навчального процесу завдяки тому, що
вони дозволяють на принципово новому рівні
вирішувати інформаційні, мотиваційні, кому-
нікаційні, контролюючі завдання.

При традиційній організації навчального
процесу лекція виконувала функцію головно-
го джерела інформації для студента, а бібліо-
течні фонди відігравали допоміжну роль. У су-
часних умовах відбувається трансформація
всіх елементів навчального процесу. Лекція
все більш виконує вже не інформаційну, а орі-

єнтаційну функцію. Головним засобом отри-
мання нового знання стає самостійна
діяльність студентів. За таких умов бібліотечні
фонди можуть гальмувати або сприяти пере-
будові технології організації навчального про-
цесу. Тому їх розвиток є однією з найважли-
віших проблем для керівників ВНЗ. Навіть роз-
виток інформаційних технологій поки ще не
зменшує значення книги в процесі навчання.

Визначення сутності технології організації
навчального процесу у вищому навчальному
закладі, а потім її моделювання відкривають
перспективні шляхи подальшої розробки про-
блеми: визначення ролі кожного з рівнів уп-
равління в реалізації технології організації на-
вчального процесу у вищому навчальному
закладі; обґрунтування системи знань та
вмінь, необхідних для  організації навчально-
го процесу у вищому навчальному закладі;
обґрунтування системи підготовки майбутніх
керівників до реалізації технології організації
навчального процесу у вищому навчальному
закладі; виявлення закономірностей розвит-
ку технології організації навчального процесу.
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ПРОБЛЕМИ організації та вдоскона-
лення форм та методів самостійної

роботи студентів дедалі стають більш акту-
альними. Вирішення підвищення якості осві-
ти та підготовки висококваліфікованих кадрів
без розвитку в студентів здібностей до само-
стійної роботи в навчанні – практично не
можливо. Це вимагає не тільки переглянути
форми та методи навчання, а й активно оп-
рацювати педагогічні інновації саме в на-
прямку вдосконалення організації самостійної
роботи студентів.

На сьогодні ця проблема об’єктивно
відображає існуючі особливості розвитку на-
шого суспільства й освіти, у тому числі інтег-
рацію в європейський освітній простір.
Стрімкий процес збільшення обсягу наукової
інформації потребує змін й у структурі на-
вчального процесу, напрямку розширення
форм самостійної роботи студентів. Пробле-
ма організації самостійної роботи не є новою
в педагогіці, оскільки самостійна робота сту-
дентів, учнів є невід’ємною складовою на-
вчального процесу. Видатні педагоги-класи-
ки, такі як: Д. Дьюї, К. Ушинський, Я. Ко-
менський, А. Дистервег, указували на вели-
ке значення самостійної роботи. Саме дослі-
дженню цієї проблеми присвятили свої праці
багато вчених, педагогів-новаторів, у тому
числі Ю.К. Чабанський, Н.А. Ложкарьова,
І.С. Якіманська, Г.К. Селевко, О.С. Падалка,
О. Пометун, О.Н. Чиж, В.К. Дяченко та ін.

Актуальність дослідження форм та ме-
тодів самостійної роботи підвищується й у
зв’язку з тим, що з’являються та поширюють-
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ся нові форми навчання, як приклад — дис-
танційна форма отримання освіти. Крім того,
перехід на нову модульно-рейтингову орга-
нізацію навчального процесу, безумовно, по-
требує переосмислення та інноваційних змін
в організації самостійної роботи студентів.

Оцінюючи сучасний стан упровадження
модульно-рейтингової системи, можна ствер-
джувати, що існує багато проблем та не-
доліків, які потребують вирішення. У зв’язку з
цим  зазначимо, що на цей час практично
відсутня єдина методика визначення та нор-
мування обсягів самостійної роботи студентів.
При цьому, ураховуючи , що переважна
більшість викладачів будують свою навчаль-
ну роботу виключно на підставі особистого
бачення завдань і ролі своєї навчальної дис-
ципліни, без системного аналізу всієї навчаль-
ної роботи неможлива раціональна побудова
навчального процесу для студентів. Крім того,
слід ураховувати той факт, що загальний стан
науково-методичного забезпечення само-
стійної роботи не відповідає сучасним вимо-
гам. Самостійну роботу студентів необхідно
розглядати як спеціально організовану
діяльність викладача та студента, яка відбу-
вається за встановленим порядком й у пев-
ному режимі. Ця робота може розглядатися
суто як форма організації навчання [1, с. 105—
109]. Можна припустити, що в подальшому,
у зв’язку зі зміною форм навчання, організації
навчання, значення самостійної роботи буде
постійно зростати, як і роль та місце в цьому
процесі викладача.

За останній час у науковій літературі дос-
татньо широко вживаються поняття «само-
стійна робота студентів» та «самостійна
діяльність студентів».У науці та практиці роз-
різняють поняття «самостійна робота» і «са-
мостійна діяльність». Самостійна робота пред-
ставляє форму індивідуальної роботи, а само-
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стійна діяльність — форму пізнавальної актив-
ності, тобто ініціативна позиція народження
власної ідеї. Самостійна робота відбувається
без викладача, самостійна діяльність виступає
попереду самостійної роботи у вузькому ро-
зумінні цього слова, а в широкому розумінні
самостійна діяльність містить самостійну ро-
боту [2, с. 137]. Е.Я. Голант виділяв активну
та пасивну моделі навчання залежно від участі
студентів у навчальній діяльності. За його виз-
наченням, активна модель навчання перед-
бачає застосування методів, які стимулюють
пізнавальну активність і самостійність сту-
дентів, де студент виступає «суб’єктом на-
вчання», виконує творчі завдання, вступає в
діалог з викладачем. Основні методи: само-
стійна робота, проблемні та творчі завдання
(курсові роботи, реферати, дослідницька ро-
бота та інші), запитання від студента до вик-
ладача й навпаки, що розвивають творче мис-
лення [3]. Зауважимо, що на цей час терміно-
логічно поняття самостійна робота та само-
стійна діяльність точно не визначені [4]. Та-
кож необхідно враховувати, що самостійну
роботу слід оцінювати не тільки з точки зору
досягнення визначених загальнонавчальних
цілей, але й з точки зору досягнення виховної
мети. Саме вдосконалення методики викла-
дання та методів самостійної роботи не-
від’ємно пов’язані з питаннями розвитку са-
мостійності студентів. В останні роки актив-
но використовується термін «саморозвиток »
у психології ( Л.І. Анцифірова, В.П. Зінченко)
і в педагогіці. Відмінність саморозвитку від
розвитку полягає в такому: зміни в осо-
бистісній сфері детерміновані не зовні, а під
цілеспрямованим впливом особистості на
саму себе; вони відбуваються не тільки в мо-
тиваційній, інтелектуальній, емоційній сферах,
а і в процесах самопізнання, самовизначен-
ня, самовдосконалення, самоуправління, са-
мореалізації [5, с. 73]. Увага до проблеми роз-
витку самостійності студентів підтверджуєть-
ся тим, що вона відіграє вагому роль не тільки
у справі отримання освіти, тобто навчання у
вищому навчальному закладі, але й у підго-
товці до подальшої трудової діяльності.

Підсумовуючи, можна визначити  са-
мостійність як якість людини, яка характери-

зується обміркованим вибором дій та рішу-
чості їх здійснення. Практично самостійність
невід’ємно пов’язана з активністю, що у свою
чергу є рушійною силою в процесі пізнання.
Саме завдяки самостійності набуття знань сту-
дент, як відмічає І. Шевченко, спроможний
ставити мету, аналізувати отримані знання,
здійснювати самоконтроль за правильністю
виконання свого завдання [5]. Самостійна
робота студента в навчальній діяльності й по-
винна формувати ці якості особистості. На наш
погляд, найбільш складна частина організації
самостійної роботи полягає не скільки в її пла-
нуванні, не скільки в забезпеченні студентів
індивідуальними завданнями, як у перевірці
та передачі зворотної інформації від виклада-
ча до студента. Застосовуючи різні форми на-
вчання (консультації, семінарські та практичні
заняття, дослідницька робота), викладач по-
винен ставити перед собою завдання навчи-
ти студентів вміти ставити завдання  діяль-
ності та їх планувати. Створювати умови, які
забезпечують їх успішне виконання. Крім того,
при формуванні вмінь та навичок, наприклад,
предметно-історичних (хронологічні, карто-
графічні, спеціальні) або загальнонавчальних
(розумові, мовні), студентів необхідно навчи-
ти вміти здійснювати бібліографічний пошук,
уміти працювати з книгою, довідниками, тех-
нічними засобами інформації, уміти здійсню-
вати спостереження, проводити науковий по-
шук. Суттєве значення в організації самостійної
роботи має вміння уважно сприймати інфор-
мацію, осмислювати навчальний матеріал,
правильно виділяти головне і тощо.

У Національній доктрині розвитку освіти
ставиться завдання постійного оновлення
змісту освіти та навчально-виховного проце-
су. Він повинен будуватися відповідно до по-
треб особистості та індивідуальних можливо-
стей студентів, що в кінцевому результаті по-
винно змінити демократичні основи грома-
дянського суспільства і прискорити його роз-
виток [6]. При організації самостійної роботи
студентів слід ураховувати, що початок ХХI ст.
ознаменувався інформаційним вибухом, який
спричинив радикальні зміни не лише в тех-
нологічній, а й у багатьох інших галузях су-
спільного життя, у тому числі й в освіті. Мова
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йде передусім про зміни у способах переда-
вання інформації, спілкування і взаємодії лю-
дей. Освітні системи більшості розвинених
країн світу теж зазнають виразних трансфор-
мацій унаслідок як педагогічно керованого, так
і спонтанного, імпліцитного впливу новітніх
технологій. Студенти дедалі більшу частину
навчального часу проводять за персональни-
ми комп’ютерами (електронні підручники,
навчальні програми, ресурси електронних
бібліотек, Інтернет). Підготувати грамотного
вчителя без урахування цих змін, що відбува-
ються, скоріш за все не можливо. Як відмічає
Н. Лавриненко, змінилося саме поняття гра-
мотності, яка тепер розглядається як продукт
не тільки педагогічних, а й інформаційних тех-
нологій, а невід’ємними складовими освіче-
ності визнаються віртуальний, візуальний,
мас-медійний, мультимедійний види грамот-
ності [7].

Формування інформаційної компетенції
студентів відіграє позитивну роль у підвищенні
їх рівня інформаційної культури як майбутніх
педагогів. Інформаційну культуру педагога слід
розглядати як частину його професійної куль-
тури. На 2006—2010 роки в Україні затвер-
джено Державну програму «Інформаційні та
комунікативні технології в освіті і науці», яка
передбачає розбудову інфраструктури націо-
нальної науково-освітньої телекомунікаційної
мережі (УРАН), створення системи зберіган-
ня й доступу до інформаційних ресурсів. При
виконанні цієї програми на якісно новий
рівень підніметься як інформатизація освітніх
і наукових установ, так і рівень освітніх по-
слуг, організації системи освіти. Сьогодні на-
уково-освітні мережі — це необхідність для
всієї Європи. Сорок таких національних ме-
реж об’єдналися в загальноєвропейську –
GEANT2. Після приєднання України до цьо-
го проекту науковці, студенти отримають пря-
мий доступ до баз даних загального користу-
вання, література, інформативна база публі-
кацій і спільна участь у наукових проектах.
Сьогодні науково-освітні мережі – це не-
обхідність не тільки для Європи, а й для Ук-
раїни. Уже сьогодні багато науковців, сту-
дентів відчувають труднощі пошуку інформації
через мережу Інтернет, тобто проблема по-

шуку достовірної інформації в цій мережі стає
все більш актуальною. Тому саме системи
GEANT2 та УРАН допоможуть виокремити
науково-освітню інформацію та спростити до
неї доступ науковцям та освітянам. У рамках
виконання Державної програми «Інфор-
маційні та комунікативні технології в освіті та
науці», безумовно, буде прискорюватись про-
цес створення системи електронної навчаль-
ної літератури. Це, коли в умовах науково-тех-
нічного прогресу безперервно збільшується
кількість інформації, допоможе вирішити про-
блему оперативної передачі оновленого на-
вчального матеріалу для користування всім
учасникам навчально-виховного процесу.

Можна зробити висновок, що розвиток
комп’ютерних, цифрових технологій відкри-
ває великі можливості для самоосвіти, знач-
но підвищив актуальність інноваційних змін
у системі організації самостійної роботи сту-
дентів. Слід також мати на увазі, що в шко-
лах іде процес освоювання досягнень інфор-
маційно-комунікаційних технологій, і для їх
найшвидшого впровадження потрібні підго-
товлені кадри. Аналізуючи досвід у цьому на-
прямку деяких розвинутих країн Європи ми
бачимо, що, наприклад, у тій же Великої Бри-
танії з 1998року в школах викладається новий
предмет – «Інформаційні технології» [8, с. 35].
Зараз ВНЗ широко впроваджують в навчальні
програми предмети, які певною мірою ви-
вчать інформаційно-комунікаційні технології, у
тому числі проводиться підготовка викладачів
за програмами INTEL, MICROSOFT та іншим
програмами. У своїй більшості у ВНЗ вивчен-
ням окремих курсів чи дисциплін у цьому на-
прямку охоплені не всі студенти, тому, на наш
погляд, ураховуючи ці новітні тенденції, пер-
спективним буде впровадження в навчальний
процес, незалежно від напрямку підготовки,
дисциплін з інформаційно-комунікативних
технологій. У працях багатьох учених розгля-
дається необхідність удосконалення існуючої
системи підготовки педагогічних кадрів на ос-
нові сучасних досягнень у сфері інформатики
та  ІКТ (Г.Д. Гейзер, С. І. Змєєв, О. М. Но-
виков та інші) [9]. У той же час на сьогодні не
розроблені теоретичні й організаційні підхо-
ди до вирішення цієї проблеми. Створення
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єдиного інформаційного простору у ВНЗ та
приєднання до світових інформаційних сис-
тем, а також використання інформаційних тех-
нологій у системі підготовки педагогів знач-
но вплине на якість освіти.  Проблема інтен-
сифікації навчального процесу за рахунок
зменшення рутинної роботи студентів і опти-
мізації самостійної роботи студентів може роз-
глядатися саме з погляду організації інформа-
ційної підготовки студентів у ВНЗ. Організа-
ція самостійної роботи студентів у сучасних
умовах повинна орієнтуватись на новітні тех-
нології. Це викликано все більш активним ви-
користанням телекомунікаційних технологій,
упровадженням електронних освітніх ре-
сурсів, зокрема повнотекстових навчальних
матеріалів, що розміщуються на електронних
носіях інформації. Значно зростає роль бібліо-
теки ВНЗ, яка відіграє особливу роль в орга-
нізації самостійної роботи студентів. Особли-
ву роль має вміння студентів користуватися
електронними каталогами наявних навчаль-
них і наукових матеріалів. Саме поява та ак-
тивне впровадження електронних каталогів і
їх розміщення в інформаційно-комунікаційних
мережах вимагає зовсім іншого рівня підго-
товки студентів та організації самостійної ро-
боти. Таким чином, у сучасних умовах ефек-
тивність самостійної роботи студента знач-
ною мірою залежить від рівня його інформа-
ційної культури.

Отже, ефективність організації самостійної
діяльності студентів педагогічних факультетів
можливо забезпечити через створення за-
пропонованих умов, де виконання різних
видів самостійної роботи є стрижневим. Мо-
дернізація вищої освіти в напрямку широкого
використання в навчальному процесі інфор-
маційно-комунікаційних технологій допомо-
же майбутнім педагогам по-новому вибудо-
вувати свою професійну діяльність. Слід ураху-
вати, що саме сьогодні в системі середньої ос-
віти завершується перший етап формування
інформаційної культури педагогів – етап фор-
мування комп’ютерної грамотності. Оснащен-
ня шкіл інформаційно-комп’ютерними засо-
бами створило умови для формування ком-
п’ютерної грамотності вчителя. Наступний
етап на шляху розвитку інформаційної культу-

ри педагога – зміни в організації самого про-
цесу пізнання, формування навичок створю-
вати комп’ютерні інформаційні продукти, на-
вчальні програми тощо [9, с. 39]. Зрозуміло,
що прості навички роботи за комп’тером —
це лише перший крок до реалізації професій-
ної інформаційної діяльності педагога. Фор-
мування та розвиток інформаційної культури
педагога, безумовно, — невід’ємна частина
модернізації освіти, і підготовку майбутніх пе-
дагогів слід орієнтувати саме на ці зміни, що
відбуваються в умовах інформаційного су-
спільства. Саме тому зростає роль в органі-
зації самостійної роботи студентів викорис-
тання сучасних інформаційно-кумунікаційних
технологій.
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У 2007 році Олександру Тихоновичу Проказі виповни-
лось 70 років, 45 з яких повністю віддані системі освіти.
Він (викладач фізики й загальнотехнічних дисциплін)

чотири роки працював заступником директора з навчаль-
но-виробничої роботи СПТУ, п’ять років — заступни-
ком декана фізико-математичного факультету Лугансь-
кого державного педагогічного інституту імені Тараса
Шевченка, чотири роки завідувачем кафедри дидакти-
ки та методики фізики та ще три роки керував об’єдна-
ною кафедрою фізики.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики,

Почесний професор Луганського національного педагогіч-
ного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспон-
дент Міжнародної академії наук педагогічної освіти
(МАНПО), учитель фізики Луганського багатопрофіль-
ного ліцею (СШ № 24).
Проказа О. Т. — автор та співавтор 270 наукових публі-

кацій, у тому числі книг, монографій та наукових статей.
Він активний учасник міжнародних, Всеукраїнських та
регіональних науково-практичних конференцій (Київ, Оде-
са, Львів, Запоріжжя, Кам’янець-Подільський, Полтава,
Москва, Чорноголовка Московської області, Дубна Мос-
ковської області, Вітебськ, Брянськ, Донецьк, Ленінград
(Санкт-Петербург), Чернігів, Умань, Кіровоград).
Проказа О. Т. за сумісництвом — доцент кафедри

природничо-наукових дисциплін та методики їх викла-
дання Луганського інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти. Провів 128 відкритих уроків фізики, на яких
були присутні більше тисячі вчителів фізики м. Лугансь-
ка й Луганської області, а деякі вчителі — кілька разів.
Провів два показових уроки в експериментальній школі
Академії педагогічних наук як учасник Всесоюзного семі-
нару «Виховуємо таланти» (Чорноголовка Московської об-
ласті), має відзнаку редакції журналу «Фізика в школі»
(м. Москва).
Проказа О. Т. — переможець першого Всеукраїнсько-

го методичного фестивалю «Уроки фізики» (м. Полтава).
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В університеті на кафедрі фізики є провідним викладачем з теорії та
методики навчання фізики. За розробку модульно-рейтингової системи й
успішне впровадження її в практику Проказа О. Т. нагороджений дипло-
мом Міністерства освіти і науки України, йому присуджена третя пре-
мія міністерства.
Проказа О. Т. — відмінник народної освіти УРСР, відмінник освіти Ук-

раїни, має багато подяк і грамот Міносвіти й університету.
Багато років Проказа О. Т. — незмінний голова журі обласних фізичних

олімпіад школярів.
Наукові інтереси вченого Прокази О.Т.:
• Оптимальне поєднання світоглядної та науково-політехнічної спря-

мованості вивчення фізики.
• Теорія змісту навчального матеріалу та проблема створення підруч-

ників фізики на принципово новій основі.
• Теорія і практика методів навчання. «Закони збереження» в педа-

гогіці та педагогічні інноваційні технології.
• Теорія і практика засобів навчання, зокрема проблема поєднання гер-

меневтики та семіотики в дидактиці та методиці фізики.
• Теоретичні основи та методики розв’язування фізичних задач.
• Фізичні олімпіади та проблема обдарованих дітей.
• Актуальні питання педагогіки вищої школи. Проблема «дидактично-

го спуску» змісту на рівень загальноосвітньої школи.
Колектив кафедри фізики ЛНПУ імені Тараса Шевченка приєднується

до привітання ювіляра ректором ЛНПУ, де, зокрема, сказано:
«…Як видатний майстер педагогічної праці Ви здобули пошану та

вдячність учнів і співробітників. Ваша педагогічна діяльність увінчалася
підготовкою багатьох фахівців. Ви завжди уважні й толерантні до лю-
дей.
Ваша переконливість, принциповість, творчий підхід до обов’язків та

справедливе ставлення до оточуючих служить постійним прикладом для
колег. Ваша доброзичність та щирість завжди вражали нас. Ми раді, що
в дні ювілею Ви повні життєвих сил, молодої енергії, творчих задумів.
Зичимо Вам здоров’я, натхнення, наснаги, завжди вірити в себе, у кра-

ще майбутнє. Злагоди й добробуту Вашому дому!
Бажаємо Вам залишатися довгий час таким же молодим та життє-

радісним. Так нехай же у Вашому житті будуть лише приємні миті та
нові звершення!» Краще не  скажеш…

Друзі й колеги кафедри фізики ЛНПУ,
завідувач кафедри доцент Жихарєв І. В.
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В ОСТАННІ роки в педагогічній науці
формується нова парадигма освіти й

виховання, спрямована на створення соціаль-
но-педагогічних і психологічних умов, що
сприяють інтенсивному самоствердженню,
формуванню особистості.

Головною метою освітніх зусиль стає як-
найповніше розкриття можливостей і здібно-
стей особистості, реалізація її духовного по-
тенціалу, щоб вона була здатною в мінливій
реальності спиратися перш за все на власні
сили, власний розум і волю та на загально-
людські цінності.

Ця проблема не є новою для педагогіки.
Ще Аристотель, а пізніше Б. Спіноза розгля-
дали самоздійснення духовних і фізичних

äóõîâíî¿ êóëüòóðè ó÷íiâ
çàñîáàìè ìèñòåöòâà

здібностей людини як мету її життя.
Великий Сократ створив учення про гар-

монію тілесного й духовного, про істину, яка
є органічною єдністю розуму, добра, краси та
знань.

Проблеми духовного розвитку особистості
знайшли важливе місце в працях Ж.-Ж. Рус-
со, Л. Фейєрбаха, І. Канта, Г. Гегеля та ін.

У Біблії також відображені питання, пов’я-
зані з облагородженням душі людини мило-
сердними стосунками між людьми, прагнен-
ням до миру, загального благополуччя, людсь-
кого щастя.

Вітчизняна філософія та педагогіка постій-
но звертались і звертаються до проблем ду-
ховності особистості, її духовної культури.

Філософське обґрунтування проблеми ду-
ховності знаходимо і в працях сучасних вітчиз-
няних філософів та культурологів, а саме:
М. Кагана, В.Діденко, Д. Лихачова, П. Симо-

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

(з досвіду роботи Старобільської гімназії )

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

Фоменко К. М.
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нова, В. Стрєлкової, Т. Адуло, Л. Буєвої, В. Ксе-
нофонтова, В. Толстих, В. Федотової, С. Про-
лєєва та ін.

Дуже цінні ідеї щодо формування духовної
культури, моралі, людяності є в роботах педа-
гогів-новаторів 80-х років ХХ століття В. Ша-
талова, С. Лисенкової, Є. Ільїна, М. Щетині-
на та ін.

Заслуговують на увагу дослідження про-
блем духовного розвитку школярів таких нау-
ковців, як Г. Шевченко, Н.Чернуха, О. Омель-
ченко, І. Карпенко, Є. Зеленов та ін. Так, на-
приклад, Г. Шевченко визначає духовність як
інтегровану властивість особистості, яка ви-
являється в необхідності жити, творити відпо-
відно до ідеалів істини, добра й краси, яка ви-
ступає як показник рівня людських стосунків,
почуттів, морально-етичної, громадянської
позиції, здатності до співпереживання, жалю
та милосердя.

Державна національна програма «Освіта»
наголошує, що школа ХХІ століття в Україні –
це школа полікультурного виховання, само-
визначення й самореалізації особистості.

Ми добре розуміємо, що важливою функ-
цією школи є культуротворча, культуроформу-
юча функція, тобто створення найважливішої
культурної цінності – особистості людини.
Культурологічна модель виховання створює
таке середовище, у якому культурно-наукові
знання, що отримують школярі, стають вне-
ском у стратегію розвитку особистості, у про-
цес саморозвитку та самовиховання культури
особистості конкретного учня, його духовної
самореалізації.

Процес виховання культури особистості
є принципово  незавершеним і продовжуєть-
ся протягом усього життя людини. Однак ба-
зові основи культури особистості заклада-
ються саме в дитинстві, у шкільному віці.
Загальна  культура особистості визначається
як мінімально необхідний комплекс загаль-
нокультурних знань, ідей, ціннісних уявлень,
універсальних способів пізнання, мислення,
форм практичної діяльності, без оволодіння
якими неможливі взаєморозуміння, взаємо-
дія людей, гармонія особистості та суспіль-
ства (Л. Бутенко).

Процес виховання загальної культури ви-
ступає як відтворення культури, що накопи-
чена в суспільстві, та стимулювання внутрі-
шнього саморозвитку людини. Могутнім за-
собом виховання загальної культури є мистец-
тво, яке, на думку М. Бахтіна, дозволяє відкри-
ти глибини людської свідомості, здійснити діа-
логічно-співчутливе вимірювання «людини в
людині». Мистецтво, що відтворює в худож-
ньому образі принципово новий рівень
дійсності, виступає універсальним засобом
бачення світу очима іншої людини, перетво-
рення зовнішніх культурних смислів у духов-
ний смисл особистості. Особливу роль у
цілісному сприйнятті мистецтва відіграє ком-
плекс мистецтв, синтез різних видів мистец-
тва.

Практична робота в школі будується з ура-
хуванням провідних методологічних позицій
щодо використання комплексу мистецтв у на-
вчально-виховному процесі школи (Г. Шевчен-
ко, Б. Юсов, О. Рудницька, Л. Бутенко та ін.).

В усі часи й епохи, в усіх цивілізованих
країнах суспільство, педагогіка, школа стави-
ли перед собою завдання – виховувати гро-
мадянина – людину з певною сумою прав та
обов’язків, яка поважає й дотримується норм
і правил співжиття, прийнятих у цьому
суспільстві, традицій своїх співвітчизників. В
умовах сьогодення перед школою стоїть зав-
дання – виховувати певний тип соціально
зумовленої поведінки, особистісні риси гро-
мадянина України.

Діагностування духовного розвитку шко-
лярів, залучення їх до національного мистец-
тва та народних традицій переконує нас у
необхідності розробки науково-методичної
системи використання засобів національно-
го мистецтва з урахуванням специфіки етно-
культурного розвитку регіону.

Характерні особливості Донбасу поляга-
ють в етнонаціональному складі, представле-
ного багатьма етносами: на території регіону
проживають представники більше 100 різних
національностей, основні групи – українці та
росіяни. З давніх часів Донбас знаходиться на
перехресті культурного й соціально-політич-
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ного розвитку різних націй і народів. Сторінки
життя багатьох відомих діячів науки та мис-
тецтва пов’язані з нашим регіоном (Г. Ка-
пустін, Л. Лутугін, В. Даль, Б. Грінченко, Х. Ал-
чевська, О. Кольцов, В. Гаршин, В. Сосюра,
М. Матусовський, І. Світличний та ін.)

У процесі духовного розвитку учнів засо-
бами національного мистецтва пріоритет ми
віддаємо основним домінантам духовно роз-
виненої особистості:

• духовні потреби  (інтелектуальні, есте-
тичні, моральні);

• розвиток емоційної сфери (совісність,
людяність, почуття вдячності, гармонія з при-
родою, пізнання себе, милосердя, ставлення
до мистецтва, здатність безкорисливо люби-
ти, шанування історії, народних традицій, зви-
чаїв, індивідуальна неповторність);

• творча художньо-естетична діяльність
(творче сприйняття навколишнього світу, на-
вички творчої художньо-естетичної діяльності,
розвиток творчого потенціалу особистості).

Особливу увагу в процесі сучасного ви-
ховного процесу приділяємо елементам на-
ціональної культури, таким як народна етика
та мораль, календарні звичаї, традиції й обря-
ди, народні свята, народне мистецтво.

 Ми  добре розуміємо, що в наш час, коли
активно формуються нові ідеали та духовні
цінності, необхідно за будь-яку ціну зберегти
генетичний зв’язок між поколіннями, не втра-
тити, не розгубити, не знецінити все краще,
створене талантом і розумом нашого народу.
Як же це зробити? Відповідь на це питання
ми знайшли в нашій предківській культурі,
саме там – найживучіші витоки духовності. Так
було створено історико-культурний центр
«Скарби нашої пам’яті». Він став осередком
роботи з духовного відродження, формуван-
ня національної самосвідомості, вивчення
історії та культури рідного краю. Мета цент-
ру — виховання всебічно розвиненої, духов-
но багатої, висококультурної особистості,
знайомство з кращими традиціями, звичаями,
фольклорними джерелами свого народу, ство-
рення сприятливих умов для розвитку та-
лантів і здібностей учнів. Терпляче й наполег-

ливо педагоги – українські філологи Валенти-
на Петрівна Тростянська, Тетяна Петрівна
Давидова, Надія Іванівна Михайловська, Лідія
Федорівна Флетчер вводять їх у чарівний світ
народознавства, відкривають його донедав-
на замулені джерела. А щоб ці джерела заби-
ли на поверхню дужо та іскристо, створено
цілу низку різноманітних гуртків, які допома-
гають   учням розкрити   свої здібності, поба-
чити красу поетичного слова, дізнатися,
звідки ми, хто ми? На базі історико-культур-
ного центру «Скарби нашої пам’яті» працює
етнографічний гурток «Слобожани», літера-
турно-творча студія «Первоцвіт», фольклор-
ний ансамбль «Чиста криниця», гурток на-
родної творчості «Вишиваночка».

Учні вивчають історію рідного краю, влаш-
товують краєзнавчі, етнографічні та фольк-
лорні експедиції, займаються пошуковою ро-
ботою, збирають експонати для світлиці, яка
стилізована під народне житло. Тут уміщено
предмети побуту, посуд, інвентар, народні
прикраси тощо. Прикрашають світлицю ук-
раїнські рушники, писанки, вишиванки, ви-
роби народних умільців. Усе це — результат
великої пошукової роботи учнів, справжніх
шанувальників і любителів культури свого
народу. Ми розуміємо, що, виховуючи любов
і повагу до своєї історії, мови, землі батьків,
ми закладаємо життєдайний ґрунт на май-
бутнє чесне й благородне життя. Кожного
року, у березні, під керівництвом ради істори-
ко-культурного центру в гімназії традиційно
проводиться свято «Тепло рідного вогнища».
Учні й учителі починають готуватися до ньо-
го заздалегідь. Відбувається цілий калейдос-
коп заходів, які знайомлять учнів з українсь-
кою культурою, рідною мовою, історією рідно-
го краю, звичаями й традиціями українського
народу. Тут і зустріч з казковими героями на
святі народної казки, феєричні фестивалі на-
родної пісні, гуморини, вечорниці, малий яр-
марок. Ця традиція — скарбниця невичерп-
на, тому що всі її засоби й форми підпорядко-
вані єдиній меті — формуванню людини ви-
хованої, розумної, духовно багатої.

Одним з напрямків у роботі історико-куль-
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турного центру є літературне краєзнавство.
Літературне краєзнавство Луганщини, зокре-
ма Старобільського краю, являє собою цікаву
сторінку культурного життя України. Тут по-
стає широке коло завдань і їх конкретне вияв-
лення: збір матеріалів про письменників краю,
зустрічі з ними, підготовка літературних ве-
чорів, виготовлення альбомів, організація ви-
ставок, експозицій, складання літературної
карти області.

Майже 15 років у гімназії діє літературно-
творча студія «Первоцвіт». Її очолює талано-
вита поетеса, учитель української мови та літе-
ратури Лідія Федорівна Флетчер. Сьогодні
студія об’єднує 38 юних поетів.

Літературно-творча діяльність учнів ство-
рює умови для саморозкриття їхніх здібнос-
тей та природного обдарування, виявлення
ініціативи, вивільняє творчу енергію. Серед
літературно-творчих здібностей найважливі-
шими, на наш погляд, є такі: уміння думати
художніми образами в процесі  сприйняття
літературного твору та власної літературно-
творчої діяльності, уміння повноцінно сприй-
мати  різноманітні художні системи; здатність
до образної конкретизації, образного узагаль-
нення; сприйняття метафоричної мови; умі-
ння відчувати асоціативне багатство слова;
здатність до сприймання поетичного вимис-
лу, умовних форм мистецтва. Літературні
здібності учнів розкриваються за умови, коли
творча робота в різних формах та видах про-
ходить крізь увесь процес навчання та вихо-
вання.

Члени літературно-творчої студії «Пер-
воцвіт» мають свої друковані збірки, є лауре-
атами, призерами та переможцями різних кон-
курсів, оглядів тощо.

Зокрема, юні поети гімназії брали участь у
таких конкурсах: «Іду з дитинства до Тараса»,
«Молоді голоси», «Джерела надій», «Повір у
себе», «Сага про матір», «Джерельце» та ін. У
цьому році учениця 11 класу Кипа Євгенія
стала призером обласного та дипломантом
республіканського конкурсів «Об’єднаймося,
брати мої». Випускниця гімназії Погоріла Ана-
стасія стала дипломантом обласного конкур-
су «Олімпійський рух».

Юні поети мають свою друковану збірку
«Дзвони надій». Вірші учасників студії пос-
тійно друкуються на шпальтах районних та
обласних газет і в шкільній газеті «Гімназист»
у рубриці «Під поетичним сузір’ям». У цьому
році юна поетеса Євгенія Кипа випустила
свою збірку поезій «Ромашкові вітрила». За-
раз готується до друку нова збірка поетичних
творів студійців «На крилах мрій».

Для когось поезія залишилася захопленням
на все своє життя. Випускник гімназії – Сергій
Жадан і Олена Ширяєва – стали професійни-
ми письменниками, зараз вони члени Націо-
нальної спілки письменників України, мають
у творчому доробку багато збірок.

А творчість Сергія Жадана запропонова-
на для вивчення програмами з української
літератури для шкіл та ВНЗ.

Музика – духовне багатство суспільства.
Її сприйняття є обов’язковою умовою існуван-
ня, історичного розвитку, соціально значущо-
го впливу цього мистецтва, а також залучен-
ня людини до його художнього змісту. Музи-
ка відзначається різноманітністю та складні-
стю функцій, неповторністю впливу на духов-
ний світ та спосіб життя людини. Тому інте-
рес дослідників у галузі проблем музичної
культури все більше звертається до вивчення
внутрішньої психологічної структури особис-
тості, особливостей сприйняття нею музич-
них творів (В. Мазепа, Л. Горюнова, Ю. Алі-
єва, К.Кос, А. Костюк та ін.).

Звичайно, важлива роль у формуванні ду-
ховної культури учнів гімназії засобами музи-
ки відводиться урокам музики. Уже понад 22
роки вчителем музики працює Ірина Воло-
димирівна Загарук. Педагог-професіонал,
дуже обдарована людина. Її уроки цікаві, спря-
мовані на формування духовного світу дити-
ни, а методичні знахідки допомагають вияв-
ляти талановитих дітей. Учитель вважає, що
в процесі пізнання музичного мистецтва
принципово важливо орієнтувати дітей не на
суму знань основ музичної грамоти, а на оп-
тимізацію емоційного особистісного потен-
ціалу, на розвиток духовності творчої особис-
тості. Ірина Володимирівна сама творча лю-
дина й виховує талановитих людей.
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Музичне сприйняття – це сприйняття,
спрямоване на осягнення та осмислення тих
значень, якими володіє музика як мистецтво,
як особлива форма відображення дійсності, як
естетичний художній феномен. Зазначимо, що
процес сприйняття та пізнання музичних
творів здійснюється на емоційному та інте-
лектуальному рівнях, тобто під час слухання
чи виконання того чи іншого музичного тво-
ру учні не тільки вирізняють наявні  настрої
та почуття, переживають їх, але й прагнуть
осмислити образний зміст музики, створити
власну інтерпретацію значень. У зв’язку з цим
великого значення в сприйнятті музики на-
бувають не тільки спеціальні музичні заняття,
але й загальні естетичні знання, позакласні
заходи, які дозволяють особистості сприйня-
ти та пізнати красу й велич музики.

У гімназії діють дві музичні студії, які об’-
єднують членів фольклорного ансамблю, хору
хлопчиків, вокальних ансамблів, солістів.

У літературі є прекрасний образ «сплячої
бруньки», яку до певного часу не видно, та за
допомогою вмілої руки садівника вона неспо-
дівано дає паросток. Щоб у кожній дитині
розквітли «сплячі бруньки» таланту, педагоги
повинні вчасно побачити їх і всіма засобами
сприяти їхньому розвитку.

У гімназії працюють закохані у свою спра-
ву люди, які вміють розгледіти здібності ди-
тини, наполегливо шукають шляхи збережен-
ня та розвитку її таланту, формують її духовну
культуру.

Для керування процесом розвитку особи-
стості в нас створено дитячо-юнацький центр
«Натхнення».Основне його завдання – до-
помагати у формуванні художньо-естетичних
потреб дітей, розвитку їх здібностей, інтересів
та талантів.

Центр «Натхнення» об’єднує творчі ко-
лективи, що працюють за різними напрямка-
ми: художній, музичний, театральний, хоре-
ографічний, літературний, спортивний, при-
родничий, етнографічний тощо.

Значну увагу у формуванні духовної куль-
тури учнів приділяємо естетико-екологічному
вихованню та освіті.

Результатом естетико-екологічного вихо-
вання в широкому значенні слова є, на наш
погляд, естетико-екологічна культура осо-
бистості.

Наша концепція естетико-екологічної куль-
тури будується на ідеї художньої оснащеності
естетико-екологічної діяльності. Художня ос-
нащеність означає ступінь розвиненості есте-
тико-екологічних потреб, естетичних емоцій,
рівень оволодіння естетико-екологічними
знаннями та навичками, які необхідні для
здійснення практичної поведінки.

Естетико-екологічна культура – це систе-
ма мотиваційної, теоретичної та практичної
оснащеності особистості для успішного
здійснення естетико-екологічної діяльності
(сприйняття, спілкування, захист та творен-
ня естетичного у природі) (І. Котєнєва).

У гімназії діє екологічний центр «Екос»,
основною метою якого є: пропаганда еколо-
гічних знань, формування в учнів екологічно-
го мислення й свідомості.

Очолює його вчитель біології вищої ква-
ліфікаційної категорії Світлана Іванівна Чуп-
рова.

На базі екологічного центру проводиться
науково-дослідна робота за програмою «Ай-
дар – річка мого дитинства», яка передбачає
не тільки вивчення екологічного стану річки,
але й роботу з очищення берегів Айдара, рей-
ди з метою виявлення порушень екологічно-
го законодавства.

Екологічний центр проводить роботу з роз-
витку в учнів практичних навичок та вмінь –
озеленення шкільного подвір’я, виготовлення
годівничок та шпаківень для птахів, упорядку-
вання квітників. Усе це допомагає виховувати
в учнів естетико-екологічну культуру.

Таким чином, мистецтво є важливим
засобом формування духовної культури осо-
бистості. Ми виходимо з того, що вплив на
особистість учня різних видів мистецтва в
їх органічному взаємозв’язку забезпечує
цілісність і гармонійність її духовного роз-
витку.
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ВИСЛОВЛЮВАННЯ, подане в назві
статті, належить видатному українсь-

кому математику, доктору фізико-математич-
них наук, професору кафедри алгебри та дис-
кретної математики Луганського національно-
го педагогічного університету імені Тараса
Шевченка Віталію Михайловичу Усенку й
уперше вводиться та детально описується в
його статті «Напівретракції моноїдів» [1]. По-
няття напівретракції напівгрупи належить
одній з галузей сучасної абстрактної алгебри,
що активно розвивається, – теорії напівгруп.
Сам термін «напівгрупа» вперше з’явився
лише на початку XX століття, а перші систе-
матичні дослідження напівгруп почав у 20-х
роках минулого століття відомий український
математик А.К. Сушкевич. Уже в 40—50-і
роки минулого століття інтенсивність дослі-
джень з теорії напівгруп починає зростати. До
напівгруп звертаються такі відомі математи-
ки, як А.І. Мальцев, Д. Ріс, А. Кліффорд,
Е.С. Ляпін, Л.М. Глускін та ін. Теорія на-
півгруп починає формуватись як окремий
розділ алгебри. Про швидке зростання
кількості досліджень з теорії напівгруп у наш
час свідчить і той факт, що замість підсумко-
вих монографій починають виходити моно-
графії, присвячені окремим розділам на-
півгруп. Власне кажучи, поняття напівгрупи
– алгебраїчне поняття, яке лежить в основі
розвитку великої галузі сучасної алгебри й яке
бере участь у різноманітних додатках алгеб-
ри, у тому числі, у додатках теорії автоматів,
теорії кодів, математичної лінгвістики тощо,
включаючи навіть біологію та соціологію. Ак-
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туальною є задача побудови нових ефектив-
них методів вивчення властивостей тих чи
інших напівгруп.

Одним з ефективних інструментів, що доз-
воляє вивчати властивості напівгруп, є понят-
тя напівретракції. Використання апарату на-
півретракцій є досить елементарним та цілком
доступним навіть учням старших класів. В
основі його лежить розгляд перетворень, що
задовольняють деяким природним властиво-
стям. Деякі напівретракції вільних напівгруп
уже вивчались у роботах [1—6]. У цій статті
ми розглянемо приклади напівретракцй дея-
ких теоретико-напівгрупових конструкцій, що
їх отримано автором роботи.
Постановка проблеми. Однією з проблем

вищої школи є залучення студентів до науко-
во-дослідницької діяльності та формування в
них наукових інтересів. Метою самостійної
науково-дослідної діяльності студентів є глибоке
теоретичне вивчення окремих курсів, практич-
на реалізація вивченого матеріалу у вигляді
наукових проектів, публікацій, участі в науко-
вих, науково-методичних і науково-практичних
конференціях, вироблення здатності творчо
мислити. Студент-дослідник повинен мати
навички творчої дослідницької діяльності, умі-
ти критично оцінювати фахову літературу, са-
мостійно здобувати дослідним шляхом нові
знання. Основними труднощами, з якими сти-
кається студент на початку своєї наукової діяль-
ності, є вибір теми наукової роботи та подаль-
ший підбор літератури, яку треба вивчити. Ува-
жається, що правильний вибір теми роботи
наполовину забезпечує успішне її виконання.
Як правило, студент має право вибору теми,
яка визначена відповідною кафедрою, чи зап-
ропонувати свою з необхідним обґрунтуван-
ням її розробки. При виборі теми рекомен-

Пам’яті професора
Óñåíêà Âiòàëiÿ Ìèõàéëîâè÷à

присвячується
Óñåíêà Âiòàëiÿ Ìèõàéëîâè÷à
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дується враховувати її актуальність, новизну,
наявність або відсутність літератури, напрацю-
вання самого студента з теми у вигляді науко-
вих доповідей і курсових робіт, а також інтерес
студента до вибраної ним теми. Вибір теми
може полегшити ознайомлення з літературою
за обраною спеціальністю. Для підбору літе-
ратури студенту корисно буде переглянути
відповідні книги, навчальні посібники, мате-
ріали науково-дослідницьких конференцій,
журнальні статті тощо.

Зміст цієї статті буде корисним студентам
та магістрантам математикам при виборі
ними тем та написанні курсових, дипломних,
магістерських робіт з математики. Крім цьо-
го, вона може слугувати гарним стимулом для
початку наукових досліджень серед студентів-
математиків молодших курсів університетів,
а також учнів старших класів середніх шкіл.

1. Напівгрупи. Напівретракції
1.1. Cформулюємо необхідні визначення.
Бінарною операцією на множині S  нази-

вається відображення множини всіх упоряд-
кованих пар ),( yx  елементів із S  в множину
S, тобто це правило, яке зіставляє будь-якій
такій парі цілком визначений елемент із S –
результат виконання цієї операції над x та y.
Для позначення бінарної операції можливо
використання різних символів: x * y, x ⊕ y, x ⊕ y,
x�°�y, x ⋅ y тощо. Операція * називається асо-
ціативною, якщо вона задовольняє таку то-
тожність:

 )()( cbacba ∗∗=∗∗ для будь-яких
 Scba ∈,, .

У цьому випадку операція  в шкільній тер-
мінології називається сполучним законом.

Напівгрупою називається непорожня
множина з визначеною на ній бінарною асо-
ціативною операцією. Напівгрупа S нази-
вається комутативною, якщо  àbba ∗=∗  для
будь-яких  Sba ∈, . Якщо напівгрупова опера-
ція позначена знаком  + (відповідно, * або
відсутністю символу), то її називають дода-
ванням (відповідно, множенням) та говорять
про адитивну (відповідно, мультиплікативну)
напівгрупу.

1.2. Наведемо приклади деяких найпро-
стіших напівгруп.

1.2.1. Назвемо одразу вісім числових

напівгруп: кожна з множин  RQZN ,,,  є як
адитивною, так і мультиплікативною на-
півгрупою.

1.2.2. Визначивши на множині N дві
бінарні операції ∆ та ∇ за правилами:

 =∆ba НОДД(a, b),  =∇ba НОК ),( bà
для будь-яких елементів a, b ∈ N, отримаємо
дві напівгрупи, оскільки ці операції є асо-
ціативними. Елементами цих напівгруп є на-
туральні числа.

1.2.3. Якщо на множині R дійсних чи-
сел визначити операції так, що

},min{ baba =∧ , },max{ baba =∨  ,

для будь-яких елементів a, b ∈ R, то отримає-
мо нові напівгрупи, оскільки операції ∧, ∨  є
асоціативними.

1.2.4. Нехай X – довільна непорожня мно-
жина. Визначимо на X операції  o  та •, по-
клавши

  ,aba =o  bba =•
для будь-яких елементів a, b ∈ X. Оскільки опе-
рації  o  та • асоціативні, то ми знову отрима-
ли два сімейства напівгруп.

1.2.5. На множині B(X) усіх підмножин
множини X операції теоретико-множинного
об’єднання ∪ та теоретико-множинного пе-
ретину ∩ є, як легко перевірити, асоціатив-
ними. Отже, ми отримали ще два сімейства
напівгруп.

1.3. Введемо тепер до розгляду поняття
напівретракції напівгрупи (див. також [1]).

Перетворення  напівгрупи  називають на-
півретракцією, якщо

 ( ) ( )xy x yτ τ τ τ=
при будь-яких.

Відзначимо, що задача опису конгруенцій
(див., наприклад, [7; 8]) напівгруп заданого
класу є еквівалентною задачі опису класів ек-
вівалентних [1] напівретракцій. Тобто, знаю-
чи дію напівретракції на напівгрупі, ми мо-
жемо побудувати єдину конгруенцію, що їй
відповідає, та, навпаки, знаючи будову конг-
руенції на напвігрупі, можливо задати клас
еквівалентних напівретракцій – напіврет-
ракцій, відношення рівнозначності за якими
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збігаються із заданою конгруенцією. Саме цьо-
му апарат напівретракцій стає зручнішим при
опису конгруенцій напівгруп заданого класу.

1.4. Наведемо приклади деяких найпрос-
тіших напівретракцій напівгруп.

1.4.1. Очевидно, що тотожнє перетворен-
ня i довільної напівгрупи T, тобто таке, що xi = x
для всіх, x ∈ S та будь-яке константне пере-
творення v напівгрупи T, тобто таке, що xv = a
для всіх x ∈ S та фіксованого a ∈ S, є напіврет-
ракціями напівгрупи .

1.4.2. Нехай S – довільна комутативна на-
півгрупа (див. п. 1.1), яка містить елемент  e
такий, що e2 = e. Визначимо на цій напівгрупі
перетворення τ  за таким правилом: xτ = xe
для всіх x ∈ S. Тоді для будь-яких x, y ∈ S зав-
дяки властивості e та комутативності S отри-
муємо:
 ττττ )()()()()( 3 yxexeyeexyexyxy ==== ,
звідки τ – напівретракція.

1.4.3. Нехай ця непорожня множина
 },...,,{ 21 nxxxX = . Множину X називати-
мемо алфавітом, a її елементи – літерами. Сло-
во в алфавіті X визначимо як непорожню
скінченну послідовність  

miii xxx ...
21

 елементів
з алфавіту X. На множині всіх слiв W в алфавіті
X визначимо операцію таким чином:

 
kmkm jjjiiijjjiii xxxxxxxxxxxx ............

21212121
=o .

Операцію  o  називають операцією припи-
сування або конкатенації. Множина W з опе-
рацією приписування утворює напівгрупу, яку
називають вільною напівгрупою в алфавіті X.
Позначимо її через F[X].

Нехай далі  ][, XFwNk ∈∈  та  kw ≥l

( wl  – довжина слова  ][XFw ∈ ). Через

 ( )( ) [ ]k kw w  будемо позначати початковее
(кінцеве) слово довжини k слова w. Визначи-
мо перетворення  Nkk ∈,)(ρ  напівгрупи
F[X], поклавши

 



 ≥

=
âèïàäêàõ³íøèõ  â

,ÿêùî,)(
)( w

kw
w wk

k

l
ρ

для всіх  ][XFw ∈ .

Перетворення  )(kρ  назвемо лівим k-зрі-
зом вільного моноїду.
Твердження. Будь-який лівий k-зріз

вільної напівгрупи є напівретракцією.
Доведення. Для доведення розглянемо три

випадки.

Якщо  ][, 21 XFww ∈  та  ,,
21

kk ww << ll

то, очевидно, що
 ,)()( )()(2)(1)(21 kkkk wwww ρρρρ =

оскільки   ,1)(1 ww k =ρ  .2)(2 ww k =ρ  У разі, колили

 kw ≥
1

l , матимемо:

 

,)()(
))(()()()(

)()(2)(1)()(2)(1

)()(2)(1)(1)(21)(21

kkkkkk

kkkkkk

wwww
wwwwwww

ρρρρρ

ρρ

==

====

оскільки  )(1)(1 )( kk ww =ρ .

І нарешті, якщо  ,,
21

kk ww ≥< ll  отри-
маємо:
 

,)()(
))(()()(

)()(2)(1)()(21

)()(21)(21)(21

kkkkk

kkkk

wwww
wwwwww

ρρρρρ

ρ

==

===

оскільки  .)(, )(2)(21)(1 kkk wwww == ρρ
Таким чином,

 
)()(2)(1)(21 )()( kkkk wwww ρρρρ =  при будь-

яких  ].[, 21 XFww ∈
Твердження доведено.
1.4.4. Двоїсто доводиться, що будь-який

правий зріз вільної напівгрупи, який визна-
чається за правилом

 [ ]
[ ]

, якщо ,
в інших випадках

k w
k

w k
w

w
ρ

≥
= 



l

для всіх  ][XFw ∈ , є напівретракцією.
2. Напівретракції теоретико-напівгру-

пових конструкцій
У цьому пункті ми сформулюємо визна-

чення таких теоретико-напівгрупових кон-
струкцій: напівгрупи Ріса матричного типу,
прямого добутку напівгруп, напівпрямого
добутку напівгруп, вінцевого добутку на-
півгруп, напівгрупи відображень, та побу-
дуємо на них перетворення, які задоволь-

якщо

в інших випадках
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няють тотожності напівретракції.
2.1. Нехай S — довільна напівгрупа, I, J

—довільні непорожні множини, для яких виз-
начено відображення

 jippijijSIJp =→× );();(:: a .
Визначивши на множині  JSIM ××=

операцію за правилом
 ( )( ) ( )lhgpilhkjgi jk ,,,,,, = ,

отримаємо напівгрупу. Напівгрупу, отриману
в такий спосіб, називають напівгрупою Ріса
матричного типу над напівгрупою  S із
сендвіч-матрицею  )( jipP =  і позначають че-

рез  ( )PJSIM ;,, .

Нехай  −= );,,()( PJSIMSM напівгру-
па Ріса матричного типу над напівгрупою S із
сендвіч-матрицею  )( jipP = ,  τ – ідемпотент-

на напівретракція напівгрупи S (тобто  ττ =2 ),
перетворення, для яких виконується умова:

 .,, IiJjpp ijji ∈∈= αβ

Визначимо перетворення  ];[ βα
τσ  напівгру-

пи M(S), поклавши
 ),,(),,( ];[ βτασ βα

τ jaijai =

для всіх  ).(),,( SMjai ∈

Покажемо, що перетворення  ];[ βα
τσ  є на-

півретракцією напівгрупи M(S), відзначивши,
що якщо S — довільна напівгрупа, а  −δ ідем-
потентна напівретракція напівгрупи S, то для
всіх  Scyx ∈,,  має місце тотожність:

 δδδδ )()( xcyycx = .            (*)
Дійсно,

 .)())(())(())(()( δδδδδδδδδδδδδδδδ xcyyxcycxycxcyx ====

Якщо тепер  −),,(),,,( nbmjai  довільні
елементи напівгрупи M(S) то, з одного боку –
 ),)(,(),,()),,)(,,(( ];[];[ βτασσ βα

τ
βα

τ nbapinbapinbmjai jmjm ==

і, з іншого боку –

 

).,)(,(
));,)(,,((

)),,(),,((
];[

];[];[];[

βτττα
σβταβτα

σσσ

αβ

βα
τ

βα
τ

βα
τ

βα
τ

nbpai
nbmjai

nbmjai

mj=
==

=

Оскільки  αβ mjjm pp = , то

 ττττ αβ )()( bpabap mjjm =  згідно тотожності
(*), а це, разом з попереднім, означає, що
 ];[ βα

τσ  є напівретракцією напівгрупи M(S).

2.2. Нехай  IiiS ∈}{ – сімейство напівгруп.

На декартовому добутку  ∏
∈Ii

iS

задамо операцію множення покомпонентно:
 ,...)(...,,...),...)(...,(..., iiii yxyx = .

Тоді  ∏
∈Ii

iS  стає напівгрупою, яку назива-

ють прямим добутком напівгруп  IiS i ∈, .

Якщо  ∏
∈

∈
Ii

iSs , то через  is}{  будемо по-

значати -компоненту елементу s.
Нехай  iτ  – напівретракція напівгрупи

 ,iS  ττ =2
i ,  Ii ∈ . Визначимо на прямому до-

бутку  ∏
∈Ii

iS  напівгруп  IiS i ∈,  перетворен-

ня  τδ , де  Iii ∈= }{ττ , поклавши

 *ss =τδ , де  ii ss τ=}{ *

для всіх  .Ii ∈

Якщо  ∈ts,  ∏
∈Ii

iS , то

 

,)()(

))(()()(
**

*2

ττττ

τττ

δδδδ

δδδ

tsts
tsstst

==

===

оскільки
 

ττ δδ =2 ,  iii tsst }{}{}){( *** =   для всіх  .Ii ∈

Отже,  −τδ  напівретракція напівгрупи

 ∏
∈Ii

iS .

2.3. Конструкцією, яка узагальнює прямий
добуток напівгруп та інтенсивно використо-
вується в теорії напівгруп, є конструкція на-
півпрямого добутку. Сформулюємо її визначен-
ня, спочатку навівши низку необхідних понять.

Відображення  ϕ  напівгрупи S1 в напівгру-
пу S2 називається гомоморфізмом (відповід-
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но, антигомоморфізмом), якщо для будь-яких
 1, Syx ∈ має місце рівність  ϕϕϕ yxyx ∗=)( o

(відповідно, ϕϕϕ xyyx ∗=)( o ). Гомоморфізмм
напівгрупи в себе (ізоморфізм на себе) нази-
вається ендоморфізмом (автоморфізмом).
Множина всіх ендоморфізмів будь-якої на-
півгрупи T утворює напівгрупу відносно опе-
рації послідовного застосування перетворень:

 gxffgx )()( =
для будь-яких ендоморфізмів f, g напівгрупи
T та всіх  Tx ∈ . Множину всіх ендоморфізмів
напівгрупи T позначають через End T.

Нехай тепер H1, H2 — напівгрупи, для яких
визначено антигомоморфізм

 ,:: 12 xxEndHH ϕϕ a→

де  −1EndH напівгрупа ендоморфізмів на-
півгрупи H1. При цій умові множина H1 × H2 є
напівгрупою відносно операції
 22112121212211 ,,,),);(();)(;(

1
HvvHuuvvuuvuvu v ∈∈= ϕ .

Ця напівгрупа називається напівпрямим
добутком напівгруп H1, H2 з антигомоморфіз-
мом зв’язку  ϕ  і позначається черезз
 

21 HH ϕ× .

Якщо  ϕ2H  складається з тотожнього ав-

томорфізму, то напівгрупа  21 HH ϕ×  є пря-
мим добутком напівгруп H1, H2  (див. п. 2.2).

Відображення
 ),;();();(:: 2121 τππ τ

ϕϕ
τ vtvuvuHHHH tt =×→× a

де t — довільний, але фіксований елемент на-
півгрупи  ,1H  −τ  довільна, але фіксована на-
півретракція напівгрупи H2, є напівретракцією
напівгрупи  .21 HH ϕ×  Дійсно,
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що й вимагалося.
2.4. В одній з робіт з теорії напівгруп

відомого математика Л. Редеї (1952 р.) ве-
лику роль відіграє конструкція вінцевого
добутку. Природним є питання про на-

півретракції вінцевих добутків.
Нехай S — довільна напівгрупа,

 −ℑ )(X симетрична напівгрупа на множині
X, тобто напівгрупа всіх перетворень множи-
ни X з операцією послідовного застосування

перетворень, а  −= );( SXMapS X на-

півгрупа відображень  xFxSXF a:: →
з операцією поточкового добутку:

 .),;(,,)( XxSXMapGFxGxFFGx ∈∈⋅=

Для  )();(),;( XSGF X ℑ×∈ψϕ  покла-
демо

 );();)(;( ϕψψϕ ϕFGGF = ,

де  .,)( XxGxxG ∈= ϕϕ  Множина

 )(XS X ℑ×  відносно цієї операції є напівгру-
пою. Отриману напівгрупу назвемо стандар-
тним вінцевим добутком напівгрупи S і си-
метричної напівгрупи  ).(Xℑ  Стандартний
вінцевий добуток напівгрупи S і симетричної
напівгрупи  )(Xℑ  позначимо  черезз

 .);( WrXS
Якщо далі J — напівгрупа лівих нулів (xy

= x для всіх x, y ∈ J),  −τ ідемпотентне пере-
творення множини JX, тобто  ττ =2 , то, виз-
начивши відображення
 );();();(:);();(: ϕτβϕϕβ ττ FFFWrXJWrXJ =→ a ,
отримаємо, як легко перевірити, напівретрак-

цію  τβ  напівгрупи  .);( WrXJ
2.5. При визначенні конструкції вінцевого

добутку використовується напівгрупа відобра-
жень  ( )SXMap ; . Наведемо приклад напіврет-
ракцій цієї напівгрупи.

Нехай  ( )SXMap ;  – напівгрупа відобра-

жень  xFxSXF a:: → з операцією поточ-
кового добутку (див.п.2.4).

Якщо  −τ довільна напівретракція на-
півгрупи S, то визначимо перетворення  τµ

напівгрупи  ( ),;SXMap  поклавши
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 FxFxFF ′=⇔′= τµτ )(

для всіх  ( )SXMapFXx ;, ∈∈ .

Твердження. Перетворення  τµ  напівгру-

пи  ( )SXMap ;  є її напівретракцією.
Доведення. Дійсно, якщо

 ( ) ( ) TGFHFGGGFF ==′=′= ττττττ µµµµµµ ,,,

для довільних  ),;(, SXMapGF ∈  то за визна-

ченням  τµ  маємо:
 xTGFxxHFGxGxxGFxxF ==′=′= τµµτττ ττ ))((,))((,)(,)(

для всіх  Xx∈ . Оскільки
 

xTGFxGFxGxFx
xGxFxGxFFGxxH

==′′=′⋅′=
=⋅=⋅==

τµµττ
τττττ

ττ ))(())(())()((
))()(())()(())((

для всіх  Xx∈ , то  ττττ µµµµ )()( GFFG =

для всіх  );(, SXMapGF ∈ .
Твердження доведено.
3. Мутації напівгруп

На образі будь-якої напівретракції напівгру-
пи виникає напівгрупа, операція якої визна-
чається дією напівретракції на добуток еле-
ментів та не збігається  з операцією вихідної
напівгрупи. Отже, визначимо поняття мутації
напівгрупи.

Якщо   τ – ідемпотентна напівретракція
напівгрупи S, то образ Imτ перетворення τ
є напівгрупою відносно операції
 .Im,,)( τττ ∈=⋅ уххуух

Дійсно, при будь-яких  τIm,, ∈zyx  ма-
тимемо:

 

).())(())((
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zyxyzxyzx
zxyzxyzyx
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ττ

τττ
τττττ

⋅⋅===
===⋅⋅

Напівгрупу  ),(Im τ
τ τ ⋅=S  називають τ —

мутацією напівгрупи S.
Опис властивостей мутацій, які визнача-

ються деяким класом напівретракцій розгляду-
ваної напівгрупи, є важливою й актуальною
задачею сучасної теорії напівгруп. З іншого боку,
природньою є задача пошуку всіх напіврет-
ракцій розглядуваної напіврупи, мутації за яки-
ми є деякою фіксованою напівгрупою або во-
лодіють якоюсь конкретною властивістю.

У якості самостійної роботи пропонуємо

перевірити ізоморфізми  i
i

Ii
SS τδτ Π

∈

≅  та

 τπ τ

2HS t ≅ , які відповідають матеріалу, викла-
деному, відповідно, у пунктах 2.2 та 2.3 цієї
роботи. Легко описується також будова му-
тацій, що визначаються напівретракціями з
п.2.4.

Використання та вивчення техніки на-
півретракцій напівгруп, уперше визначеної
професором ЛНПУ імені Тараса Шевченка
Віталієм Михайловичем Усенком, є актуаль-
ною темою сучасної алгебри, оскільки вона
застосовується в теорії конгруенцій, теоріях
кодів, автоматів тощо. Результати цієї роботи
є прикладом початку наукових досліджень у
галузі алгебри. Вони є гарним стимулом для
наукових досліджень студентів спеціальності
«Математика» педагогічних університетів.
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ЗАКОНОДАВЧО-правове функціону-
вання Київського університету дослі-

джуваного періоду регулювалося, насампе-
ред, статутами 1833 р., 1835 р., у яких було
закріплено способи організації навчально-ви-
ховного процесу, регламентовано стосунки
членів науково-педагогічної корпорації, виз-
начено їх права й обов’язки. Розвиток освіт-
ньої діяльності в університеті св. Володими-
ра позначений дією як внутрішніх, так і
зовнішніх (загальних) статутних норм. Зазна-
чене було зумовлено потребою пристосува-
ти форми й зміст освіти, структуру імпера-
торських університетів до основних вимог
зовнішньої та внутрішньої політики, яка про-
водилася державою. Кожний статут відрізняв-
ся від попереднього своїм духом і спрямова-
ністю, визначенням цілей та завдань освітньо-
го процесу.

Вивчення наукових джерел засвідчує, що
в теорії та практиці університетської освіти
накопичено значний досвід, який може слу-
гувати основою для сучасних модернізацій-
них процесів. Зокрема, розроблено систему
різнорівневої підготовки фахівців (А.О.  Лігоць-
кий), здійснено аналіз історичного досвіду
підготовки майбутнього вчителя в системі як
педагогічної, так і класичної освіти (А.А. Бул-
да, І.П. Важинський,  О.В. Глузман, Н.М. Де-
м’яненко, Г.Т. Кловак, В.К. Майборода,
Н.С. Матвійчук, С.О. Нікітчина, О.В. Сухо-
млинська, Л.О. Хомич), висвітлено ґенезу
юридичної освіти в університетах України
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(О.В. Єгорова, О.М. Ковальчук), визначено
організаційно-правові основи функціонуван-
ня вищої школи Російської імперії (Е.А. Писа-
рева). Проте, недостатньо дослідженим зали-
шається питання законодавчо-правового ре-
гулювання освітньої діяльності Київського уні-
верситету на засадах історико-порівняльного
зрізу.

Мета дослідження полягає в історико-
порівняльному аналізі правової політики ос-
вітньої діяльності Київського університету
періоду 1833–1837 рр.

Завдання дослідження: розкрити основні
положення проекту статуту університету
св. Володимира 1833 р.; здійснити історико-
порівняльний зріз основних статутних поло-
жень з практикою освітньої діяльності навчаль-
ного закладу.

Проект статуту затвердив імператор 25
грудня 1833 р. строком на 4 роки, рахуючи від
дня відкриття закладу [3], який діяв, як свідчать
архівні джерела, до 1842 р. [20, с. 289]. Згідно з
документом, Київський університет, який пе-
ребував під особливим патронатом Його Імпе-
раторської Величності, одночасно підпорядко-
вувався міністру народної освіти та попечите-
лю навчального округу. Внутрішнє управління
здійснювала Рада університету на чолі з рек-
тором за особистого нагляду попечителя. До
складу Ради входили всі ординарні та екстра-
ординарні професори. Рішення ухвалювалися
простою більшістю голосів, при рівному роз-
поділі яких голос ректора мав вирішальне зна-
чення. Засідання Ради вважалося право-
мірним, якщо в її роботі взяло участь не менше
двох третин членів. Предметом засідань мог-
ли бути: обрання ректора, деканів, професорів,
ад’юнктів, почесних членів і кореспондентів,

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1833–1837 рр.)

ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
ÎÑÂ ²ÒÍÜÎ¯ Ä ²ßËÜÍÎÑÒ²
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призначення та звільнення вчителів, а також
інших чиновників як в університеті, так і в учи-
лищах Київського округу; удосконалення вик-
ладання наук; піврічний розподіл курсів і на-
вчальних годин; розгляд клопотань факультетів,
особливо екзаменаційних протоколів на здо-
буття наукових ступенів; посилення контролю
за університетськими колекціями; обговорен-
ня змісту авторських доповідей щодо доціль-
ності їх оприлюднення на урочистих зборах або
опублікування.

Аналіз архівних матеріалів дає нам підста-
ви для історико-порівняльного зрізу вищезаз-
наченої інформації: рішення Ради щодо при-
значення вчителів та інших чиновників уні-
верситету та округу в цілому мали рекомен-
даційний характер. Остаточне затвердження
на посаді здійснював попечитель навчально-
го округу [29].

Відповідно до проекту статуту, ректор оби-
рався на два роки з числа ординарних про-
фесорів і затверджувався Імператором [23].
Декани факультетів – на один рік із подаль-
шим затвердженням міністром [24]. Орди-
нарні, екстраординарні професори та ад’юн-
кти призначалися також міністром [25]. Кан-
дидатури почесних членів і кореспондентів
мали бути схвалені попечителем. Кожні два
місяці Рада університету подавала попечите-
лю меморію з виписками з протоколів засі-
дань [17], а по завершенні року – детальний
звіт про свою роботу.

Вивчення епістолярної архівної спадщини
дозволяє встановити таку розбіжність між за-
конодавчо-правовим дускурсом функціону-
вання освітньої установи та практикою управ-
лінської діяльності: мали місце випадки зап-
рошення на вищу керівну посаду в універси-
теті представників інших наукових шкіл, зок-
рема професора Харківського імператорсько-
го університету М.І. Елінського [27].

Проектом статуту визначалось структуру-
вання університету на два факультети: філо-
софський та юридичний. Перший поділявся
на два відділення – історико-філологічне (з
кафедрами філософії, грецької словесності та
стародавності, римської словесності та старо-
давності, російської словесності, всесвітньої та

російської історії, а також статистики) та фізи-
ко-математичне (кафедри чистої та приклад-
ної математики, астрономії, фізики та фізич-
ної географії, хімії, мінералогії та геогнозії, бо-
таніки, зоології, технології, сільського госпо-
дарства, лісоводства та архітектури). На юри-
дичному факультеті передбачалося викладан-
ня таких курсів: енциклопедія прав, основні
закони та заклади Російської імперії, законо-
давство про становище громадян у державі,
цивільне законодавство (кредитне, торговель-
не), кримінальне, фінансове, закони благочин-
ства, римське законодавство [3, CVIII – CIX].

Окрім вивчення теоретичного блоку, ка-
зеннокоштні студенти залучалися до різнома-
нітних форм практичних занять. Зокрема, під
керівництвом М.О. Максимовича була орга-
нізована педагогічна практика з російської
словесності, котру мали проходити студенти
4-го курсу історико-філологічного відділення
філософського факультету. Лекції з попередньо
визначених викладачем дисциплін читалися
студентами перед своїми товаришами. Про-
тягом першого півріччя передбачався виклад
лекційного матеріалу з історії російської сло-
весності та піїтики, а другого – риторики з гра-
матикою та читання промов [1, с. 172, 174].
Одним з важливих завдань, поставлених пе-
ред університетом при його заснуванні, була
підготовка учительських кадрів для середньої
школи, котра здійснювалась шляхом залучен-
ня студентів до викладацької діяльності в зак-
ладах гімназійної освіти, зокрема 1-ої Київсь-
кої гімназії [13]. Практика казеннокоштних сту-
дентів-юристів упродовж двох годин щотиж-
нево була спрямована на: складання судової
документації у відповідних закладах; ведення
громадянських, і, навіть, кримінальних справ
на всіх рівнях судочинства з дотриманням
необхідних юридичних формальностей. При-
нагідно відзначимо, що таким видом практич-
них занять студенти юридичного факультету
займались не раніше переходу на 3-й акаде-
мічний курс навчання. Студенти 4-го випуск-
ного курсу проходили практику в універси-
тетському Правлінні під особливим наглядом
синдика та секретарів [18, 2–3 зв.].

Забезпечувати навчальний процес на обох
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факультетах мали 15 ординарних професорів,
4 екстраординарних і 6 ад’юнктів [3, СІХ].
Однак, вивчення нами університетської ста-
тистичної звітності засвідчило дещо інший
кількісний розподіл професорсько-викладаць-
кого складу, зокрема: у 1834 р. ординарних
професорів нараховувалось 7 чол., екстраор-
динарних – 1, ад’юнктів – 3; у 1835 р. відпо-
відно 9, 2 і 3; у 1836 р. – 13, 1 і 3; у 1837 р. –
10, 3 і 2 [22, с. 1, 59, 127, 128].

Відповідно до статуту, в університеті вик-
ладалася французька, німецька, італійська та
польська мови. Навчальний рік розподілявся
на півріччя. Для вступу до закладу бажаючі
мали скласти іспити. Предметами “випробу-
вання” були дисципліни, що входили до скла-
ду гімназійного курсу, а саме: Закон Божий,
священна церковна історія, російська грама-
тика, словесність і логіка, латинська, німець-
ка, французька мови, арифметика, алгебра,
геометрія, тригонометрія, всесвітня та російсь-
ка історія, географія та в загальному статис-
тика [19, с. 210]. Оцінювання досягнень сту-
дентів, згідно з “Правилами складання іспитів
на 1835 р.” здійснювалось за чотирибальною
системою: “4” – відмінно, “3” – добре, “2” –
посередньо, “1” – слабко [15, с. 8]. “Правилами
1835 – 36 рр.” навіть передбачалося вистав-
лення оцінки “5” за досконале володіння ма-
теріалом [28, с. 15].

Без іспитів, згідно з розпорядженням
міністра народної освіти від 27.10.1837 р., до
освітньої установи на перший рік зараховува-
лись вихованці ліцею князя О.О. Безбородь-
ка, які закінчили повний курс навчання та здо-
були звання студентів [26]. Циркулярним роз-
порядженням попечителя Київського на-
вчального округу від 12.01.1837 р. до вступу
в університет допускались лише вихованці
гімназії VІ класу, не молодші 16 років, які на
іспиті отримали не менше 8–9 кульок (з ура-
хуванням поведінки та навчальних досягнень)
[32, с. 4].

Принагідно зауважимо, що проектом ста-
туту було передбачено проведення вступної
кампанії двічі на рік [3, СХІ—СХІІ]. Згодом,
через різноманітні труднощі у виконанні заз-
наченої норми, Рада університету, з дозволу

вищого керівництва, прийняла рішення щодо
організації вступних випробувань абітурієнтів
один раз на рік перед початком навчального
року [22, с. 33].

“Правилами” 1837 р. термін подання кло-
потань для вступу в університет установлю-
вався з 16 липня до 1 серпня. Іспити прий-
малися з 22 липня до 31 серпня на базі спе-
ціально створених трьох комітетів з професорів
і, в особливих випадках, окремих ад’юнктів з
урахуванням набутої спеціальності. Перший
комітет на чолі з проректором здійснював
випробування із Закону Божого, священної та
церковної історії. Другий на чолі з деканом
другого відділення філософського факультету
– математики, фізики та німецької мови. Третій
на чолі з деканом юридичного факультету –
логіки, історії, географії, статистики, французь-
кої мови [16, 5 зв. – 6].

У 1834 р. в установі навчалося 62 чолові-
ки, з яких 49 – студенти, 13 – слухачі [9]. Ста-
ном на 1-е вересня 1835 р. на першому курсі
перебувало 77 осіб, з яких 8 – казеннокоштні
студенти, 69 – своєкоштні. На другому курсі –
47 чол., з яких 12 – за казенний кошт, 35 – за
власний [30, с. 28 – 34, 36 – 40]. У 1836 р. у
стінах навчального закладу нараховувалось
198 студентів. З них 35 – казеннокоштних, 163
– своєкоштні [31].

При вступі до закладу абітурієнти мали
подати метричну довідку про народження та
хрещення, свідоцтво про походження та
вільний стан, атестат або позитивний відзив
з гімназії. Бажаючі навчатися за казенний кошт,
окрім клопотань на ім’я попечителя Київсь-
кого навчального округу, до вищевказаного
додавали свідоцтво про щеплення [19, с. 212;
12]. Представники західних губерній, згідно з
наказом Імператора від 26.09.1833 р., пода-
вали ще й довідку про непричетність до
польського повстання 1830–31 рр. [21].

Вагомим нормотворчим рішенням цього
періоду стало схвалення спеціальних “Правил
для студентів і слухачів Імператорського уні-
верситету св. Володимира” (09.08.1834 р.).
Документом установлювалося обов’язкове
відвідування студентами лекцій без запізнень,
церковних літургійних служб у неділю та свят-
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кові дні, чіткий режим дня та дозвілля, форма
одягу [15, 2–3 зв.].

На основі аналізу архівних джерел нами
встановлено, що до Київського університету
вступали випускнити навчальних закладів не
лише Київської, Волинської та Подільської гу-
берній, а й багатьох інших. Зокрема, серед 14
вступників з Київської губернії 9 закінчили
Київську гімназію, 2 – Уманське училище, 1 –
Звенигородський приватний пансіон, 1 –
Київську духовну семінарію, 1 – Київський
приватний благородний пансіон; з 2-ох меш-
канців Подільської губернії 1 випускник Кам’я-
нець-Подільської гімназії, 1 – Вінницької
гімназії; з 3-ох Волинської губернії 1 – Жито-
мирська гімназія, 2 – Луцька гімназія; з 10-ти
Чернігівської губернії 6 – Чернігівська гімна-
зія, 4 – Новгород-Сіверська гімназія; з 11-ти
Мінської губернії 1 – Мінська гімназія, 8 –
Мозирське училище, 2 – Пінське дворянське
училище; 2 – Брестське училище Гродненсь-
кої губернії; 1 – Переяславська духовна семі-
нарія Полтавської губернії; 1 – Дерптський
університет Ліфляндської губернії (дворянин
Подільської губернії); 1 – Базиминська гімна-
зія Вітебської губернії; 2 – Могилевська гімна-
зія Могилевської губернії; 1 – Володимирська
духовна семінарія Володимирської губернії [7].

Проектом статуту було регламентовано
вимоги щодо підготовки й атестації наукових
кадрів. Так, до складання іспитів на ступінь
кандидата наук допускалися студенти, які ус-
пішно закінчили чотирирічий університетсь-
кий курс (обов’язковим було екзаменування з
курсу історії та літератури обраної спеціаль-
ності). Через рік кандидати могли претенду-
вати на присудження ступеня магістра, а ще
через рік, після публічного захисту дисертації,
– доктора [3, СХIV]. У цілому ж наукова
діяльність закладу регулювалась Положенням
про випробування  та вчені ступені від
28.04.1837 р., затверджене Імператором як
експеримент на 3 роки [4, с. 984–988].

Відповідно до статуту, при університеті
св. Володимира мав організовуватися інститут
казеннокоштних студентів загальною
кількістю 50 осіб, з яких 26 чоловік готували
до майбутнього вчительського звання, 24 – до

державної служби. Контроль за навчальною
діяльністю перших покладався на професорів
російської словесності, давньої філології, філо-
софії та чистої математики. Педагогіку викла-
дав професор філософії. Незалежно від викла-
дання в навчальному закладі, професори були
зобов’язані працювати зі студентами 2 годи-
ни на тиждень [3, СХVI–CХVІІ]. Усі казен-
нокоштні студенти після закінчення універси-
тету мали відпрацювати за фахом у закладах
Київської, Волинської та Подільської губерній.
Термін служби становив 6 років [19, с. 1—2].
Однак, розпорядженням Імператора від
05.01.1837 р. зазначена норма була скасована
та поширювалась лише на тих студентів, яких
готували до присудження вчительського зван-
ня [5, с. 226].

Спостерігати за “моральністю та поведін-
кою” студентів мав спеціальний інспектор,
який обирався попечителем з числа сторонніх
військових або державних чиновників і зат-
верджувався міністром. До сфери управління
та нагляду інспектора входили моральна, на-
вчальна, поліцейська та господарча складові
[8, с. 29]. Його влада була досить великою. Про
це свідчить той факт, що студент не міг отри-
мати ні державного утримання, ні медалі за
особливі успіхи в навчанні, якщо інспектор
подав про його поведінку негативний відзив
[2, с. 185]. За особливо тяжких порушень уста-
новленого розпорядку студент, за поданням
інспектора, міг бути відрахований з навчаль-
ного закладу [11]. Загальний нагляд за студен-
тами здійснювала університетська поліція.

Усіма господарськими справами завідува-
ло Правління на чолі з ректором [10]. Управ-
ління навчальною роботою училищ Київсь-
кого округу, відповідно до проекту статуту,
покладалося на училищний комітет як
відділення Ради університету [3, СХХ – СХХІ],
що відповідало освітній практиці [14] і, в той
же час, свідчить про порушення Указу Імпе-
ратора від 25.06 1835 р. щодо звільнення уні-
верситетів від управління гімназіями та учи-
лищами відповідних навчальних округів [6,
ХІІ]. Постановою Міністерства народної ос-
віти від 20.03.1836 р. навчальний заклад було
усунено від обов’язків управління майном
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освітніх установ округу, училищний комітет
ліквідовано. Усі адміністративні та господарчі
питання вирішувались на засіданні Ради по-
печителя. Проте, відзначимо, що зазначені
заходи були тимчасовими та мали діяти до
впровадження нової редакції статуту Київсь-
кого університету [4, с. 850–851].

Отже, аналіз документальних джерел
щодо становлення законодавчо-правової по-
літики освітньої діяльності Київського універ-
ситету підводить нас до таких теоретичних
узагальнень: спостерігається відхід від демок-
ратичних засад управління навчально-вихов-
ним процесом (виключна роль попечителя
округу при вирішенні кадрових, адміністра-
тивно-господарчих питань, інспектора уні-
верситету); підтверджується припущення
щодо позитивного впливу статутних норм на
якість освітньої, нормотворчої та адміністра-
тивно-господарської спроможності закладу
(структурування відділень філософського фа-
культету, організація юридичного факультету,
Інституту казеннокоштних студентів тощо);
виявляються законодавчо-правові розбіжності
на рівні управління навчальною роботою
підвідомчих установ (функціонування учи-
лищного комітету, звільнення університетів
відповідно до Положення про навчальні ок-
руги від обов’язків курування навчальною
складовою училищ, гімназій округу тощо)

Вивчення матеріалів з проблеми дисерта-
ційного дослідження також дає нам підстави
для визначення однієї з тенденцій розвитку
освітньої діяльності університету св. Володи-
мира окресленого хронологічного періоду:
організайційно-структурна (становлення
основ освітньої політики навчального закла-
ду, формування ієрархічної управлінської
структури, керівна роль університету в про-
цесі вирішення регіональних освітянських
проблем). Подальший розвиток освітньої
діяльності Київського університету позначе-
ний впливом окремих положень Загального
Статуту російських імператорських універси-
тетів, затвердженого ще у 1835 р., однак час-
тково поширеного на університет св. Воло-
димира у 1838 р.
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профессора университета св. Владимира
К.А. Неволина в звании ректора. – ЦДІАК
України, ф. 707, оп. 3, спр. 223, арк. 11.

24. Письмо министра народного просве-
щения попечителю Киевского учебного ок-

руга от 10.11.1836 г. № 1167 об утвержде-
нии деканом юридического факультета И. Да-
ниловича и деканом второго отделения фи-
лософского факультета С. Выжевского. –
ЦДІАК України, ф. 707, оп. 1, спр. 1116, арк.
6 – 6 зв.

25. Письмо министра народного просве-
щения попечителю Киевского учебного ок-
руга от 29.01.1837 г. № 1144 об утвержде-
нии экстраординарного профессора универ-
ситета св. Владимира О.М. Новицкого ор-
динарным профессором по кафедре филосо-
фии. – ЦДІАК України, ф. 707, оп. 3, спр. 44,
арк. 6.

26. Письмо министра народного просве-
щения попечителю Киевского учебного ок-
руга от 27.10.1837 г. о принятии в универ-
ситет св. Владимира без испытания воспи-
танников лицея кн. Безбородько. – ЦДІАК
України, ф. 707, оп. 3, спр. 386, арк. 4.

27. Письмо управляющего Министер-
ством народного просвещения попечителю
Киевского учебного округа от 31.01.1834 г.
№ 914 относительно согласия первого на оп-
ределение профессора Харьковского универ-
ситета  Н.И. Еллинского в звании ректора
университета св. Владимира. – ЦДІАК Ук-
раїни, ф. 707, оп. 1, спр. 595, арк. 14.

28. Правила испытания для желающих
поступить в университет св. Владимира и
порядок принятия их. – ЦДІАК України, ф.
707, оп. 1, спр. 672, арк. 13–16.

29. Прошение Совета Императорского
университета св. Владимира попечителю
Киевского учебного округа от 22.05.1835 г.
№ 1077 относительно утверждения бывше-
го учителя Каневского уездного училища
Леснобродского учителем математических
наук Конотопского уездного училища. –
ЦДІАК України, ф. 707, оп. 1, спр. 17, арк.
1–2.

30. Сведения об учащихся в универси-
тете  св. Владимира по 01.09.1835 г. – ЦДІАК
України, ф. 707, оп. 1, спр. 864, арк. 1–56 зв.

31. Список учащихся в Императорском
университете св. Владимира по 01.09.1836
г. – ЦДІАК України, ф. 707, оп. 1, спр. 1064,
арк. 12 зв. – 25.

32. Циркулярные распоряжения попе-
чителя по округу в 1837 году. – ЦДІАК Ук-
раїни, ф. 707, оп. 3, спр. 132, арк. 1–13 зв.
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СЬОГОДНІ очевидно, що поряд з тра-
диційною системою освіти все актив-

ніше в практику діяльності  навчальних за-
кладів входить система нових педагогічних
технологій, нова освітня парадигма, яка пе-
редбачає становлення компетентності, еру-
диції, креативності та культури особистості.  З
цим і  пов’язана  необхідність удосконалення
сучасної  освітньої системи.

Оптимальне  поєднання інноваційних
освітніх технологій та фундаментальних ме-
тодик класичної педагогіки є актуальною про-
блемою сучасної дидактики, адже вдала адап-
тація педагогічних інновацій до набутого ча-
сом педагогічного досвіду  забезпечує умови
підвищення ефективності освітньої діяльності.

Вищий навчальний заклад повинен
здійснювати підготовку фахівця нової фор-
мації,  провідними  якостями якого є май-
стерність, мобільність, дослідницька компе-
тентність.

Отже , як організувати навчання так, щоб
сформувати особистість , здатну до творчого
самовизначення своєї діяльності, до самореа-
лізації в напрямку досягнення запланованого
результату? Особливо, якщо ця особистість –
учитель. У школі все починається саме з ньо-
го. «Школа повинна бути не  коморою знань,
а середовищем думки», — заповідав В.О. Су-
хомлинський.

Суспільство переходить від індустріально-
го виробництва до інформаційних технологій,
тому навчальні заклади здійснюють кроки
щодо радикальних змін змісту, форм і напрямів
педагогічної діяльності.

У Державній національній доктрині роз-
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(з досвіду роботи Лисичанського педагогічного коледжу  Луганського
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
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витку освіти України підкреслюється не-
обхідність переходу  до нової гуманістично-
інноваційної філософії освіти; виведення ос-
віти України на рівень освіти розвинутих
країн шляхом докорінного реформування її
концептуальних, структурних, організаційних
засад.

Виходячи з цього, перед сучасною дидак-
тикою постають нові завдання. Найважливіші
з них: забезпечення наукових передумов
організації навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах; дослідження питань оп-
тимізації навчального процесу на основі ком-
п’ютеризації, запровадження в навчальний
процес сучасних педагогічних технологій.

Проблема використання комп’ютера  втру-
довому навчанні перебуває в центрі уваги су-
часної педагогічної науки, на що вказують чис-
ленні дослідження (О. Сидоренко,  Т. Ко-
ломієць,  Л. Шпак,  І. Цідило, В. Бойчук,
С. Подолянчук,  Д. Коломієць, А. Коломієць).
Особливо  плідно працює над цим питанням
Р. Гуревич. Він так охарактеризував акту-
альність  упровадження інформаційних тех-
нологій: «Ефективність підготовки вчителів до
навчання і виховання школярів у сучасному
інформаційному просторі, на нашу думку,
значно підвищується за умов, якщо вчителі
оволодіватимуть інформаційними техноло-
гіями».

Відтак, у цій статті маємо  намір розгляну-
ти  досвід роботи Лисичанського педагогіч-
ного коледжу щодо запровадження новітніх
підходів у процесі підготовки вчителів трудо-
вого навчання.

Близько 50 років ведеться підготовка вчи-
телів трудового навчання й креслення  з до-
датковою кваліфікацією «Керівник гуртків тех-
нічної творчості» в стінах Лисичанського пе-
дагогічного коледжу Луганського національ-
ного педагогічного університету імені  Тараса

Осіпов І. В.
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Шевченка.  Сотні  випускників  цієї спеціаль-
ності працюють у різних установах освіти
Луганщини й України вчителями праці, крес-
лення, керівниками гуртків і центрів поза-
шкільної системи технічної творчості,  керів-
никами закладів освіти та приватними
підприємцями. Рідна «альма-матер»  стала для
багатьох випускників коледжу справжньою шко-
лою технічної майстерності й винахідливості.

Сьогодні підготовка майбутніх педагогів
здійснюється на рівні «Молодшого спеціалі-
ста» і «Бакалавра» відповідно до кваліфікацій-
них вимог та потреб держави  в добре облад-
наних аудиторіях, навчальних майстернях вик-
ладачами, які пройшли в минулому навчання
в коледжі, ВНЗ, працювали з дитячими колек-
тивами й набули досвіду практичної  роботи
та підвищили свій науково-методичний
рівень через навчання в магістратурі.

Головне в підготовці майбутнього вчите-
ля – фундаментальна підготовка, яка забезпе-
чується блоком дисциплін теоретичного цик-
лу. Протягом останніх років  до програм про-
фесійно орієнтованих дисциплін внесені
суттєві зміни щодо змісту й методики їх вик-
ладання.

Так, навчальний  процес будується на ос-
нові модульно-рейтингової технології. Згідно
з нею навчальний матеріал розподіляється на
логічно завершені модулі, кількість яких скла-
дає від 2 до 4-х на семестр. У межах окремого
модуля студент виконує різні види навчаль-
ної діяльності, кожен з яких оцінюється відпо-
відною кількістю балів. Студент може отри-
мати заохочувальні бали за участь у   науково-
дослідній роботі, сумлінність та своєчасність
виконання обов’язкових завдань.

Указана технологія навчання забезпечує
зростання мотивації систематичної навчаль-
но-пізнавальної діяльності студента,  з одно-
го боку, та об’єктивність і ефективність конт-
ролю та оцінювання — з іншого.

Аналізуючи перші результати запрова-
дження модульно-рейтингової технології на-
вчання, можна відзначити  такі важливі особ-
ливості системи:

— реалізація особистісно орієнтованого
підходу до навчання;

— забезпечення глибокої диференціації та
індивідуалізації через велику кількість різно-
планових  завдань і видів  групової та індиві-

дуальної, самостійної роботи;
— стимулювання активної навчальної та

творчо-пізнавальної діяльності студентів .
У час  інформаційних технологій,  глобаль-

ної комп’ютеризації, розвитку телекомуніка-
ційних систем зростає  попит на фахівців, го-
тових до гнучкої адаптації  в мінливих життє-
вих ситуаціях; самостійного й критичного
мислення;  уміння бачити та формулювати
проблему, знаходити шляхи раціонального її
вирішення; бути здатними генерувати нові
ідеї. Отже, основою сучасної  освітньої діяль-
ності повинно стати не  екстенсивне заван-
таження студента  якомога більшим обсягом
знань, а інтенсивний розвиток його творчих
здібностей та обдарувань.

Тому  в організації  навчальної діяльності
студентів у Лисичанському педагогічному ко-
леджі  широке запровадження отримали інтег-
роване  диференційоване навчання, інтерак-
тивні  методики та мультимедійні технології.

Викладачі коледжу активно долучилися
до роботи  з розробки навчальних посібників,
контролюючих програм,  методичних мате-
ріалів на електронних носіях.

Ефективно використовуються при органі-
зації фронтальної й індивідуальної роботи зі
студентами електронні підручники зі столяр-
ної  справи, електротехніки, моделювання.
Електронні версії  максимально полегшують
розуміння й запам’ятовування найбільш істот-
них понять, тверджень і прикладів,  залучаю-
чи до процесу навчання якісно інші можли-
вості людського мозку, зокрема, слухову й емо-
ційну пам’ять. Можливості електронного
підручника  невичерпні  й дозволяють засто-
сувати  велику кількість засобів, що допомо-
жуть реалізувати основне завдання профе-
сійної освіти: дати студентам глибокі знання
й забезпечити їх широкими професійними
вміннями.

Формування  особистості, готової  до
здійснення творчої праці, – процес надзви-
чайно складний. І для того, щоб студент був
здатним до генерації ідей, треба розвинути
його інтуїцію, уяву, теоретичне мислення й
мобільність. Відомо, що творчою працею мо-
жуть займатися не більше  5—6%  населення,
але здатність до цієї праці можна розвинути і,
таким чином, збільшити відсоток  таких лю-
дей. У нашому навчальному закладі робиться
все для того, щоб виявити здібних до науко-
вої  праці студентів у процесі  тісної  співпраці
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з ними. Знаючи, що творче мислення люди-
ни розвивається в умовах  «проблемних» си-
туацій, які сприймаються як протиріччя між
знаннями суб’єкта  і знанням за його межа-
ми,   широко використовується проблемний
метод навчання.  На основі діяльності  науко-
вого студентського товариства «Творчість»,
що діє  в коледжі,  організована  системна дос-
лідна робота, яка надає  можливість студенту
здобути не тільки знання, але й навички  та
вміння  дослідника:

— застосувати знання  фундаментальних
законів і принципів філософії;

— використовувати сучасні методи  нау-
кових досліджень і здійснювати їх  критичний
аналіз;

— застосовувати  експерименти;
— швидко освоювати нові прилади й ус-

таткування.
У коледжі існує чимало  ефективних форм

наукових методів організації розумової праці
студентів. Серед них лабораторні роботи,
практикуми, спецкурси, наукові об’єднання.

У системі позанавчальної освіти України
серед об’єднань науково- технічного напря-
му  вагоме місце посідають  гуртки  початко-
во-технічного профілю. Це гуртки та інші
творчі об’єднання  моделювання,  художньо-
го конструювання, механічної та електрифіко-
ваної іграшки тощо. Їх найчастіше організують
для дітей молодшого та середнього шкільно-
го віку. Це перша сходинка до технічної твор-
чості.

Завдання вчителя, керівника гуртка — на-
вчити дітей розуміти найпростіші технологічні
процеси, надати перші навички технічного
моделювання й конструювання, навчити пра-
цювати з різноманітними матеріалами та
інструментом.

Центральне місце в процесі підготовки
вчителя праці, керівника гуртків  технічної
творчості в Лисичанському педагогічному
коледжі щодо реалізації зазначених завдань
посідає  навчальна дисципліна «Основи мо-
делювання й технічного конструювання»,
зміст якої передбачає як теоретичну підготов-
ку студента, так і формування практичних   на-
вичок  виготовлення моделей,  механізмів, ус-
таткування.  По завершенні курсу студенти
складають екзамен  з обов’язковим захистом
власного  практичного  вироба.  У коледжі
існує   виставкова галерея з діючими моделя-

ми  літаків, човнів, автомобілів,  господарсь-
кого  устаткування, виробів з деревини й ме-
талу, які виготовили  студенти.

Виконання студентами практичних зав-
дань є важливим  етапом, що дає можливість
поглибити навички самостійної роботи, мета
яких через організовану певним чином педа-
гогічну ситуацію забезпечити активне й, по
можливості, творче оволодіння матеріалом
після його  теоретичного опрацювання.

Свої методичні вміння студенти вдоско-
налюють у процесі педагогічної практики, яка
організується  й проходить у базових загаль-
ноосвітніх школах. Конструюючи чи моделю-
ючи найпростіші технічні вироби під керівниц-
твом студента-практиканта, школярі набува-
ють досвіду власної творчої діяльності, роз-
вивають конструкторські здібності, винахід-
ливість, уяву, фантазію. На початковому етапі
в учнів формується стійкий  інтерес до техні-
чної творчості, розвивається трудова культу-
ра, а студент набуває педагогічного досвіду.

На високому організаційному рівні така
співпраця проходить із середніми загальноос-
вітніми школами  №№12, 30, 4. Наочними
результатами   такої співпраці  стали тра-
диційні олімпіади, що  проводяться на базі
коледжу  для школярів  міста за ініціативою
викладачів загальнотехнічних дисциплін і сту-
дентів спеціальності „Технологічна освіта”.
Студенти коледжу допомагають  школярам
підготувати й представити на конкурс свої
роботи й разом з цим отримують навички
організації  олімпіади як однієї з форм роботи
з учнями.

Більше 40 років у коледжі працює радіо-
гурток, незмінним керівником якого є В.А. Бой-
ченко. Основні завдання в роботі зі студента-
ми  передбачають популяризацію й розвиток
радіоспорту, підвищення спортивної та тех-
нічної майстерності  студентів, активізацію ро-
боти колективної  та індивідуальних  ама-
торських радіостанцій і  розширення знань та
навичок у галузі радіотехніки.  Займаючись
понад рік, радіоаматори знаходять  «спільну
мову» з технікою не гірше від професіоналів.
Після такої інтенсивної підготовки юнаки не-
суть свої знання і вміння дітям.

Відповідно до сучасних тенденцій  у науці
й техніці  розвиваються напрями роботи зі
школярами, що ґрунтуються на новітніх тех-
нологіях. Досить поширені гуртки та інші об’-
єднання творчої молоді з інформатики, юних
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раціоналізаторів і винахідників, дизайнерів.
Основний напрям роботи – розвиток інфор-
маційних та інноваційних технологій.

Досвід упровадження інноваційних техно-
логій, особистісно орієнтованого, диферен-
ційованого навчання свідчить про їх абсолют-
ну доцільність  при нинішніх глобалізаційних
процесах у системі освіти.

Сучасні  інформаційно-комунікаційні тех-
нології впевнено ввійшли  в життя коледжу:
ефективно використовуються комп’ютерні
лабораторії, мультимедійні кабінети, електрон-
на  читальна зала, збільшився  фонд електрон-
них навчальних посібників, поступово зви-
чайну лекцію замінює мультимедійна.  Ефек-
тивно й творчо використовуються можли-
вості мережі «Інтернет» для отримання інфор-
мації при підготовці курсових робіт,  прове-
денні семінарських  і модульних занять.

Педагогічний колектив створив власний
педагогічний досвід щодо застосування ІКТ
при презентації науково-дослідних робіт, за-
хисті курсових і пошуково-творчих  проектів,
проведенні наукових форумів.

Але комп’ютерні технології, навіть потужні
– це лише технічний  засіб, який без глибин-
них  знань фахівця щодо їх використання  не
може бути ефективно застосований.  Це об’-
єктивно зумовило  не тільки прискорення
впровадження комп’ютеризації в навчальний
процес при вивченні студентами спеціальних
дисциплін, а й активну експериментальну
роботу  за програмою «Intel®. Навчання для
майбутнього».

За період з 2004 року  20 викладачів  і близь-
ко 200 студентів   пройшли навчання за про-
грамою «Intel®. Навчання для майбутнього».
Підготовлено   більше 300 електронних на-
вчальних проектів з математики,  педагогіки,
фізики, безпеки життєдіяльності, столярної
справи, технічного конструювання, які прой-
шли успішну презентацію. З 2007 року експе-
риментальна робота переходить у систему «пе-
дагогічний коледж –  середня  школа».

Студенти-практиканти творчо і з захоп-
ленням керують роботою  зі створення учня-
ми  5—8 класів   проектів за програмою
«Intel®. Навчання для майбутнього», що по-
ступово забезпечує переведення системи
підготовки  майбутніх учителів з концептуаль-
ного рівня на операційно-процесуальний
рівень  ідей професійно-педагогічної спрямо-

ваності підготовки сучасного педагога й про-
фесійно орієнтованої навчально-пізнавальної
діяльності майбутнього вчителя, керівника
дитячого колективу системи  позашкільної
освіти.

Результати педагогічного експерименту
неодноразово презентувалися перед освітя-
нами міста, області, регіону  та на Всеукраїн-
ських  нарадах.

Отже, оптимальне застосування сучасних
освітніх технологій і форм роботи   в процес
підготовки майбутніх педагогів сприяє підви-
щенню навчальної й творчої активності сту-
дентів, інтересу до новітнього, прагнення до
педагогічної творчості та вдосконалення.

Здатність до творчої діяльності визначає
унікальність людини.  Творчість незгасна, як і
незгасне бажання  відчути радість задоволен-
ня від власного відкриття.
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