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The author considers the problems of continuous education in 
the aspect of continuous development of a specialist’s personal-
ity. There analysis of category of critical thinking as an instru-
ment and product of personally-orientated continuous peda-
gogical education is given . 
 
Рассматриваются проблемы непрерывного образования с 
точки зрения непрерывности развития личности специа-
листа. Дан анализ категории "Критическое мышление" 
как инструмента и продукта личностно-
ориентированного педагогического непрерывного образо-
вания.  

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ  
ЯК СИСТЕМНИЙ ФАКТОР  
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
І.М.Авдєєва  
Забезпечення умов для розвитку, самоствердження і 

самореалізації особистості упродовж життя – стратегіч-
ний напрямок розвитку освіти в демократичній Україні 
(Національна доктрина розвитку освіти України в XXI 
столітті). 

У висловленому положенні зафіксовані дві найваж-
ливіші характеристики сучасної освіти – неперервність і 
особистісна орієнтація. 

У традиційному розумінні неперервної освіти на пе-
редній план висувається наступність ланок її системи, її 
неперервність у світі особистості – те, що дозволяє здій-
снювати засобами освіти власні прагнення особистості, 
допомагає її самореалізації в соціумі, який змінюється. 

Аксіологія особистісно орієнтованого підходу в не-
перервній освіті визначається: філософією індивідуаль-
ного вибору людиною свого життєвого шляху; цінніс-
ною орієнтацією на вільне самовизначення особистості, 
у якому освітня діяльність займає одне з провідних 
місць і може стати найважливішим, основним засобом 
особистісного розвитку; ідеєю варіативності предметно-
змістового наповнення освіти; принциповою установ-
кою на розмаїття освітніх потреб особистості, шляхів, 
способів і засобів залучення людини в освітній процес. 

Таким чином, метою сучасної неперервної освіти є 
створення умов для неперервного розвитку особистості. 
Чим ширший спектр умов – тим більше можливостей 
для особистісного та професійного росту. Звичайно, 
свої функції ( розвивальні, адаптивні, компенсаторні) 
система неперервної освіти буде виконувати більш ефе-
ктивно за умови її динамічності, здатності оперативно 
змінюватися у відповідь на запити середовища, вклю-
чаючи в себе нові елементи та збагачуючи чи трансфо-
рмуючи функції і структуру наявних. Тобто, сучасна 
система неперервної освіти повинна бути відкритою. До 
неї можуть входити різні структури (а не тільки заклади 
освіти, ієрархізовані за рівнем), що здійснюють властиві 
їм види діяльності (не обов`язково освітні). Головне – 
щоб виконувалася загальна освітня установка: створен-
ня освітнього простору, в якому людина зможе вибира-
ти свої шляхи і засоби саморозвитку, здійснювати адап-
тивну перебудову професійного досвіду. 

Слід відзначити, що людина в особистісно орі-
єнтованій системі освіти є і об`єктом, і суб`єктом освіт-
ньої діяльності. Суспільство може забезпечити спектр 
освітніх послуг, але їх оцінку, вибір і використання 
здійснює сам спеціаліст. В ідеалі він приймає активну 
участь у створенні власної соціальної ситуації розвитку. 
Результат цієї діяльності залежить від наявності у тих, 
хто вчиться, способів оцінки і переробки інформації, 
пошукової активності, навичок прогнозування та при-
йняття ефективних рішень, рефлексії, тобто – від рівня 
розвитку суб`єктності. Але стати суб`єктом можна тільки 
в результаті особистого досвіду суб`єктної діяльності. 
Тому специфічною рисою особистісно-орієнтованої не-
перервної освіти стає використання таких форм навчан-
ня, які побудовані за логікою розвитку та функціонуван-
ня вказаних психологічних якостей. 

Загальна цільова установка, що об`єднує різно-
манітні організаційні й змістові форми діяльності в сис-

тему неперервної освіти, конкретизується в комплексі 
категорій, зміст яких відображає уявлення про те, що і 
яким чином формується у людини (спеціаліста) у про-
цесі неперервної освіти. При достатньому рівні уза-
гальненості, що дозволяє об`єднувати різні види прак-
тики, такі категорії повинні бути досить конкретними, 
тобто доступними для технологічного опрацювання їх 
змісту – розробки алгоритмів формування певних осо-
бистісно-професійних якостей, організації розвиваль-
них видів діяльності і т.п. Сьогодні найважливішою 
проблемою розвитку освіти є розробка таких кате-
горій-орієнтирів, котрі виступали б як “наскрізні”, 
інтегруючі фактори структурування системи непе-
рервної освіти як в цілому, так і в різноманітних видах 
професійної діяльності людини. 

На наш погляд, для педагогічної діяльності такою 
категорією може бути “критичне мислення”. 

У матеріалах науково-практичного семінару “Пер-
спективи критичного мислення в модернізації постра-
дянської освіти” [7] відзначено, що одним із викликів, 
гостро актуальних для України, є необхідність трансфо-
рмації посттоталітарного менталітету населення в на-
прямку засвоєння демократичних цінностей і способів 
життєдіяльності, без яких не досягти успіху в сучасному 
світі. Найбільш важливою демократичною цінністю є 
свобода вибору і здатність людини цей вибір здійсню-
вати свідомо, самостійно, у співпраці з іншими людьми. 
Саме критичне мислення лежить в основі цієї здатності. 

Сьогодні існує велика кількість визначень категорії 
“критичне мислення”. Серед них можна виділити дві 
групи.  

По-перше – це “локальні”, що акцентують удоско-
налення самого процесу мислення (А.М.Бандурка, 
Т.С.Воропай, С.Кілі, В.Руджеро, Р.Пауль, О.В.Тягло та 
ін.). Так, Пауль Річард визначає критичне мислення як 
“мислення про мислення, коли ви роздумуєте з метою 
покращити мислення” [11]. О.В.Тягло дає таке форму-
лювання: “Критичне мислення – це сучасний вид логіч-
ної діяльності, що має за мету систематичне удоскона-
лення процесу і результатів мислення на основі їх кри-
тичного аналізу, розуміння й оцінки” [7]. 

По-друге, це більш системні визначення, що підкре-
слюють регулятивно-моральні аспекти мислительної 
діяльності (О.Громова, Р.Х.Джонсон, С.Заір-Бек, 
Д.Клустер, Р.Енніс та ін.). На думку Джуді А.Браус і Де-
віда Вуда, критичне мислення – це розумне рефлексивне 
мислення, сфокусоване на вирішення того, в що вірити і 
як вчинити. Це пошук здорового глузду – як обміркувати 
об`єктивно і вчинити логічно з урахуванням як своєї точ-
ки зору, так і інших думок, уміння відмовитися від влас-
них упереджень [2]. 

Американські укладачі програми “Розвиток критич-
ного мислення через читання і письмо” Д.Клустер, 
Дж.Л.Стіл, К.Мередіт, Ч.Темпл, С.Уолтер підкреслю-
ють, що головне у навчанні критичного мислення – 
вчити спілкуванню і співпраці з усіма людьми. Критич-
не мислення забезпечує такі важливі якості особистості, 
як уміння формувати і адекватно відстоювати власну 
думку, осмислити досвід, вибудувати ланцюг доказів, 
відчути нерозривний зв`язок власних принципів і вчин-
ків [5; 6]. Тобто, критичне мислення – суттєва характе-
ристика людини як громадянина відкритого суспільст-
ва, соціально зрілої особистості, як суб`єкта. 

Ми розглядаємо критичне мислення як системоут-
ворюючий фактор розвитку особистості. Особистість – 
це суб`єкт людських стосунків і свідомої самодіяльнос-
ті, тобто людина, яка має усвідомлену і стійку систему 
ставлень до себе та навколишнього світу і здатна само-
стійно діяти. Критичне мислення при цьому виступає як 
спосіб розвитку і показник розвиненості суб`єктності. 
Продуктом і інструментом критичного мислення є реф-
лексія. Відзначимо, що сучасна психолого-педагогічна 
теорія і практика мають певний досвід розробки “реф-
лексивних” прийомів навчання (стратегії питань 
І.Загашева, рейтинги І.Авдєєвої, прес-конференції 
А.Гіна та ін.). 

Очевидно, що при такому підході недоцільно закрі-
пити за певною організаційною формою завдання фор-
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мування критичного мислення (психологічний тренінг, 
окрема навчальна дисципліна). Критичне мислення слід 
розглядати як “наскрізний підхід” до викладання знач-
ного кола дисциплін. Це забезпечить не просто поглиб-
лене засвоєння навичок самого критичного мислення, а 
й підвищення ефективності засвоєння виучуваних 
предметів. У галузі логістики та точних наук рефлексія 
може бути спрямована більше на усвідомлення і оцінку 
самого механізму мислення. У рамках гуманітарних 
дисциплін процес рефлексії більше буде пов`язаний з 
“прийняттям обдуманих рішень про те, як слід чинити й 
у що вірити” (Р.Енніс – цит. по: Джонсон [10, С.1]), 
тобто з формуванням певних ціннісних орієнтацій і 
засвоєнням відповідних суб`єктних навичок оцінної 
діяльності. 

Зрозуміло, що сформувати критичне мислення в ре-
жимі суб`єктно-об`єктної парадигми освіти неможливо. 
Рефлексія повноцінно розвивається лише на основі осо-
бистого суб`єктного досвіду оцінної діяльності. Устано-
вка на розвиток критичного мислення вимагає організа-
ції суб`єкт-суб`єктної взаємодії учасників процесу на-
вчання, яка повністю відповідає парадигмі особистісно-
орієнтованої неперервної освіти. Виникає потреба роз-
робки необхідних технологій і форм освітньої практики. 

До технологій, що відповідають парадигмі критич-
ного мислення як системоутворюючого фактора розви-
тку особистості, перш за все слід віднести: технологію 
суб`єкт-суб`єктної взаємодії між учителем та учнем 
(Н.Є.Щуркова, В.Ю.Пітюков, І.М.Авдєєва та ін.), тех-
нологію розвитку критичного мислення через читання і 
письмо (Дж.Стіл, С.Заір-Бек та ін.). 

Технологія суб`єкт-суб`єктної взаємодії забезпечує 
переведення учня в позицію суб`єкта своєї навчальної 
діяльності. Вона вміщує прийоми педагогічного спілку-
вання, систематизовані відносно принципів ціннісних 
відносин, суб`єктності й толерантності у навчальному 
процесі [1; 9]. Ця технологія універсальна, тобто прий-
нятна у викладанні різних дисциплін на різних ступенях 
навчання. Вона дозволяє ефективно формувати особис-
тісну готовність до критичного мислення – внутрішню 
свободу, пошукову активність і впевненість, без яких 
неможливе прийняття самостійних рішень. 

Педагогічна технологія розвитку критичного мис-
лення через читання і письмо, спрямовано аналізуючи 
структуру рефлексивного мисленнєвого процесу, забез-
печує операційну оснащеність суб`єкта мислення і пси-
хологічно обгрунтовану послідовність формуючого 
процесу. Автори виділяють у цій технології три фази 
(етапи): Виклику, Осмислення змісту і Рефлексії. Ця 
модель, як і технологія суб`єкт-суб`єктної взаємодії, 
виходить за межі локальної технологічної стратегії (у 
даному випадку – стратегії навчання роботи з текстом). 
Її особливістю є те, що в ідеалі “учень у процесі навчан-
ня сам конструює цей процес, виходячи з реальних і кон-
кретних цілей, сам відстежує напрямки свого розвитку, 
сам визначає кінцевий результат”[3, С.15]. На основі ба-
зової трифазової моделі можливе конструювання будь-
якої форми навчання практично на кожному освітньому 
рівні. Специфіка визначається конкретним навчальним 
змістом і вибраними технологічними прийомами. 

Таким чином, критичне мислення є “наскрізним фа-
ктором” і щодо забезпечення особистісної орієнтації 
освіти та оптимізації вивчення різноманітних предмет-
них галузей, і щодо інтеграції освіти шкільної, вузівсь-
кої та післядипломної (тобто неперервної освіти у тра-
диційному розумінні). Наш досвід засвідчує, що 
спрямованість на розвиток критичного мислення дозво-
ляє ефективно включати в систему неперервної освіти 
також і форми не інституційної освітньої практики. 

Зрозуміло, “критичне мислення” – не єдина катего-
рія, навколо якої може структуруватися неперервна 
освіта (такими категоріями, наприклад, можуть бути 
також “готовність до самоосвіти” як специфічний прояв 
пошукової активності, або “мовна компетентність” як 
засіб адаптації в конкретному соціальному середовищі). 
Мова йде про системи різного рівня. Є загальна глобаль-
на система неперервної освіти, для якої системоутворю-
ючим фактором (центральною категорією) є неперерв-

ність розвитку особистості. В її рамках можуть функці-
онувати більш окремі (підпорядковані) системи, елеме-
нти яких структуруються у зв`язку з категоріями, що 
конкретизують центральну. 

 При цьому утверджується нова і досить ефективна 
форма неперервної освіти – участь в актуальних соціа-
льно-освітніх проектах. Маємо на увазі проекти і про-
грами інноваційно-творчої спрямованості. Саме в таких 
проектах проходить “перебудова і розвиток особистіс-
но-професійного досвіду учасників. При цьому має міс-
це не пасивне прийняття ними заданих зовні норм, а 
активна власна розробка теоретичних і практичних за-
сад своєї ... діяльності”[4, С.1]. У Севастополі вже є 
певний досвід з реалізації подібних проектів – як регіо-
нального (“Формування особистісної і професійної го-
товності педагогів до роботи з розвитку творчих здібно-
стей у школярів”, “Розвиток критичного мислення на 
засадах технології суб`єкт-суб`єктної взаємодії”), так і 
державного (“Сприяння просвітницькій роботі “рівний 
– рівному” серед підлітків щодо здорового способу 
життя”) рівнів. 

Наші дослідження процесів становлення регіо-
нальної системи освіти ще раз підтверджують, що осо-
бистісна орієнтація в неперервній освіті потребує спеці-
альних заходів її наукового і організаційного забезпе-
чення. Розвиток критичного мислення задає методоло-
гію і технологію такого забезпечення. Соціально-освітні 
проекти й програми, що грунтуються на методології 
критичного мислення, обов`язково передбачають фор-
мування в учасників навичок рефлексивної оціночно-
смислової саморегуляції мислення, розвиток креатив-
них і комунікативно-емпатійних якостей особистості. В 
освіті замість дидактично раціоналізованої моделі лю-
дини, яку навчають і в якої формується інтелектуальна 
діяльність оперування засвоєними знаннями, утверджу-
ється екзистенційно-гуманістична модель людини, що 
здобуває освіту і саморозвивається, активно формує в 
собі завдяки рефлексії суб`єктність, творчий потенціал і 
професійну майстерність [8]. Лише суб`єкт освітньої 
діяльності може повною мірою використати її розвива-
льні можливості, зокрема – засвоїти загальні установки і 
способи пошукової поведінки, яка у будь-яких невизна-
чених ситуаціях є оптимальним засобом подолання стре-
су або фрустрації, оптимального реагування на запити 
мінливого соціального середовища. 

Таким чином, критичне мислення виступає інстру-
ментом і, в той же час, продуктом неперервної освіти, 
будучи системним фактором її розвитку. 
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In the article "V.I.Vernadsky and modern problems of culture 
ecologization and globalization" by V.N.Arutrunov, 
T.V.Glebova the tendencies of nature humanization and" human 
naturalization” are considered in the culturological aspect.  
Accordingly with the authors’ point of view, this is the only way 
out of the ecological crisis and the study of V.I. Vernadsky 
about biosphere and noosphere performs methodological func-
tion in definition of ecological culture indicators, parameters of 
globalistic thinking of mankind and its compounds from ethnic 
groups, nations, social groups to individuals. 
 
У статті в культурологічному аспекті розглядаються 
тенденції "гуманізаціїї природи" та "натуралізації люди-
ни". На думку авторів, саме на цьому шляху виникає 
можливість виходу людства з екологічної кризи. Причому 
вчення В.І.Вернадського  про біосферу і ноосферу виконує 
методологічну функцію у визначенні індикаторів рівня 
екологічної культури, параметрів глобалістського мислен-
ня людства та його складових від етносів, націй, 
соціальних угрупувань до індивідуумів. 

 

В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ І СУЧАСНІ  
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ  
ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ 
В.Х.Арутюнов, Т.В. Глєбова  

"Очевидно, і форми вищої школи кожної історичної 
доби повинні бути однаковими для всього людства, 
розрізнятися в різних державах і у різних народів 

лише відтінками, що не торкаються основних умов 
її існування." 

В.І.Вернадський 
Процитована думка В.І.Вернадського була вперше 

опублікована в його листах про вищу освіту у Россії 
[1,4]. Саме там він звертає увагу на проблеми гло-
балізації вищої освіти і три універсальні умови її роз-
витку: 

• перша – це розвиток знання і його наукова ор-
ганізація,  
• друга – демократизація суспільного і державного 
життя,  
• третя – розповсюдження єдиної культури на всю 
земну кулю. 
Останню умову В.І. Вернадський уточнює тезою 

про доступність єдиної культури (перш за все на базі 
науки) для всіх країн і всіх народів, для всього людства, 
тому що саме наукове знання обумовлює єдність 
людської культури незалежно від історичного або 
географічного місця і часу. 

"Онаучена культура" і "окультурена наука" по-
винні стати основою вищої освіти, котра в свою чер-
гу стане одним з інструментів розбудови "високої 
цивілізації". Саме так сьогодні називають прагнення 
глобалістів побудувати нову цивілізацію. Мова йде про 
повернення до універсалістського принципу, який виз-
нає єдність людства, про багатомірний, стохастичний 
світ, в якому нелінійність реалізується через людську 
свободу і творчість. Нелінійність цивілізаційного про-
цесу пов‘язана з "самодетермінацією людини через 
діалог культур. Автохтонна логіка минулих обставин 
(традицій) людини відтворює певне коло, з якого можна 
вирватися, якщо звернутися до досвіду інщих народів і 
культур. Потреба в такому зверненні зростає в періоди 
кризи, коли з‘являється гостра невдоволеність під-
сумками власного шляху розвитку. Почуття краю влас-
ного досвіду веде нашу свідомість до місця зустрічі 

двох або кількох культур. Тільки при такому погляді на 
власне буття людини і її свідомість стає можливим 
дійсне докорінне перепрограмування його долі. За 
Г.Бейтсоном "висока цивілізація" характеризується: a) 
поверненням до втрачених архаїчних форм еко-
логічного мислення, яке зараз залишилось, мабуть, 
тільки у бушменів, ескімосів і деяких інших народів; b) 
наявністю сучасних інформаційних технологій для роз-
повсюдження і збагачення вищевідзначеної мудрості 
екологічного мислення; с) трансформацією певних 
інституцій (системи освіти, церкви) на підтримку муд-
рості екологічного мислення в людській популяції, на 
можливості "преадаптації" людини у непередбачених 
ситуаціях;  

d) обмеженістю трансакцій з навколишнім середо-
вищем, що обумовлена вживанням невідтворних при-
родних ресурсів, чеканням технологічного прориву в 
енергетиці [2,461] . 

Звернення В.І.Вернадського до проблем освіти, і 
вищої освіти зокрема, пов‘язане з його концепцією пе-
реходу "біосфери" в "ноосферу". Цей перехід буде, на 
його думку, важким, він буде пов‘язаний з переглядом 
того, що утвердилось у нашій свідомості, у нашому 
складі думок. Епоха ноосфери – це тільки можливість, і 
вона необов‘язково буде перетворена у дійсність. Епоху 
ноосфери слід будувати. Для цього необхідні певні зу-
силля і нові принципи нашої життєдіяльності. Необхідні 
нові знання, нове мислення, нова мораль і нові сумісні 
зусилля [3, 85]. За думкою М.М.Мойсеєва, необхідна 
спеціальна синтетична наукова дисципліна – "теорія 
ноосферогенеза". Деякі принципи такої теорії у вигляді 
базових культурних ідей, концепцій, цінностей вже 
існують. Серед них перш за все слід вказати на "кате-
горичний імператив" (І.Кант), "етику ненасильства" 
(Л.М.Толстой, Махатма Ганді, М.Л.Кінг), "етику ша-
нобливості до життя" (А. Швейцер), "принцип спів-
чуття" (С.В.Мейєн), "принцип відповідальності" 
(Г.Йонас), принцип синергізму (І.Пригожин), прин-
цип "нерівної рівності" (Г.С.Сковорода), "еколо-
гічний імператив" (М.М.Мойсеєв), цінність любові 
як ознаки людяності" (К.Войтила), "культуру про-
вини" і "культуру сорому" (Р.Бенедикт), "принципи 
екорозуму" (Г.Бейтсон), "цінності нового рево-
люційного гуманізму" (А.Печеї), "науку як плане-
тарне явище, інтегратор культури" (В.І.Вернадський) 
тощо.  

На думку Р. Бейтсона, "Розум – є необхідною, неми-
нучою функцією систем відповідної складності всюди, 
де складність подібного рівня виникає" [2,448]. Він ви-
значив мінімальні вимоги для систем, що відповідають 
критеріям розумності: по-перше, система повинна опе-
рувати з відмінностями і на основі відмінностей; по-
друге, система повинна складатися із замкнених петель 
або мереж, уздовж яких повинні передаватися 
відмінності і трансформи відмінностей; по-третє, багато 
подій у системі повинні енергетизуватися швидше 
одержувачем, ніж cтартером діяння; по-четверте, сис-
тема повинна бути здатною до самокоригування в на-
прямку гомеостаза і/або в напрямку збігання. Існує ди-
вовижна тотожність між одиницею еволюційного 
виживання і одиницею розуму. Раніше за одиницю 
виживання приймали таксономічну ієрархію: індивид, 
підвид, вид. Зараз складається нова ієрархія одиниць: 
ген-в-організмі, організм-в-середовищі, екосистема і т.д. 
Тобто, в наш час під екологією в найбільш широкому 
понятті слова треба розуміти вивчення взаємодії і вижи-
вання ідей і програм у певних контурах, тобто 
відмінностей, комплексів відмінностей і т. д. 

Епістемологічна помилка вибору неправильної оди-
ниці може привести до тези "Людина проти природи". 
Така теза, у свою чергу, приведе до реалій типу "Чорно-
бильська зона відчуження" і заклику "Зробимо 
найміцнішу зброю, щоб знищити неприємних сусідів". 
Отже, існує певна екологія дурних ідей, так само, як 
існує екологія бур‘янів. Характеристика системності 
така, що базова помилка відтворює сама себе. Вона, як 
ракова пухлина, проростає крізь тканину життя і все 
приводить до хаосу. Коли людина обмежує свою 
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епістемологію і діє на базі передумови "Крім мене са-
мого, мого виду і моєї організації мене нічого не 
цікавить", то вона обрубує інші елементи так званої 
петльової структури. Такий склад мислення дуже 
логічно може привести до думки зробити, наприклад, з 
Чорнобильської зони відчуження смітник для відходів 
людської діяльності, або з тієї чи іншої країни "тигель" 
задля "переплавки" терористів з усіх країн. Той, хто так 
думає, забуває, що екоментальна система Чорнобильсь-
кої зони є частиною більш широкої екоментальної сис-
теми і тому, якщо Чорнобильську зону "збожеволити", 
то її божевілля інкорпорується в більшу систему нашого 
буття і мислення. Ще гірше, коли з тієї чи іншої країни з 
допомогою її сусідів створюється "смітник" всесвіт-
нього тероризму. Першопричиною виникнення еколо-
гічних ніш для дурних ідей є наявність подвійних стан-
дартів, релятивістської моралі. Еталоном таких стан-
дартів і норм моралі можуть бути "норми" типу: "Моя 
віра правильна, а всі інші єретичні або хибні", "Наші 
терористи не є терористи, а є борці за свободу, а ваші 
так звані борці за свободу є, насправді, терористи", 
"Наша земля священна, тому її не можна забруднювати, 
а ваша територія приречена бути нашим смітником", 
"Наші люди – расово повноцінні, ваші – расово непов-
ноцінні", "Наш народ – господарь, а ваш приречений 
бути рабом". Для В.І.Вернадського подібні зразкі 
подвійної моралі принципово неможливі, бо в основі 
його моральних оцінок лежать точні наукові висновки: 
"Геологічний еволюційний процес відповідає біологічній 
єдності і рівності всіх людей – Homo sapiens і його гео-
політичних предків Sinanthropos та ін., нащадки котрих 
для білих, червоних, жовтих і чорних рас – розвивають-
ся будь-яким чином серед них усіх безперервно і в нечис-
ленних генераціях. Це закон природи. Всі раси поміж 
собою схрещуються і дають плідних нащадків" 
[5,508].Згадуємо у цьому зв‘язку тезу К.Маркса про те, 
що "не може бути вільним той народ, який пригнічує 
інший народ. Сила, котра йому необхідна для 
пригнічення іншого народу, в решті решт обертається 
проти нього самого" [4,509]. Теза, крім політичних ар-
гументів, має, як бачимо, і екоментальні підстави. Але 
К.Маркс розумів історію як прояв "економічної стихії", 
яка утілює хаос, кризу, розруху, доки людство не зро-
зуміє, що ці обставини керують її долею. Саме для того, 
щоб керувати обставинами, треба позбавитись, за дум-
кою К.Маркса, від причини економічної стихії, тобто 
приватної власності. З цього засновку безпосередньо 
робиться висновок про заміну її супільною власністю, 
перехід до планової економіки. Але К.Маркс не пере-
дбачав того, що новим фактичним власником всього 
суспільного багатства і її розпорядником стане 
національна політична бюрократія, яка, щоб зберегти 
свої привілеї, змушена буде балансувати на межі тиранії 
і тоталітаризму. Крім того, з точки зору теорії "від-
критого суспільства," закрита економіка соціалістичних 
країн виявилася неекономічною, несинергічною, тобто 
нежиттєздатною. Це й призвело наприкінці 90-х років 
до системної кризи і краху країн з централізованою 
плановою економікою. 

Подолати усі антагонізми ринкової економіки, на 
думку Р.Арона і У.Ростоу, можна на шляху переходу до 
"індустріального суспільства", де виробництво контро-
люють не власники засобів виробництва, а освідчені 
менеджери-адміністратори. Але ідеї, що породжені 
індустріальною революцією, можна звести до наступ-
них лозунгів: "Ми проти оточуючого середовища", "Ми 
проти інших людей", "Значуща одиниця – індивідуум, 
окрема компанія, окрема нація і т.п.", "Ми можемо в 
односторонньому порядку контролювати оточуюче 
середовище і повинні намагатися такого контролю", 
"Межі нашого оточення можуть нескінченно розширя-
тися", "Репрезентом здорового глузду є економічний 
детермінізм", "Технологія і науково-технічний прогрес 
забезпечать нас усім". 

 На зміну концепції індустріалізму з‘являється 
теорія постіндустріалізму (Д.Белл) і її модифікаціїї 
(А.Тоффлер, Г.Кан, З.Бжезінський). Визначальним фак-
тором в "постіндустріальному суспільстві" має бути не 

капітал, а нове знання і влада у вигляді "нового класу" 
технократів і висококваліфікованої інтелігенції. Нові 
інтелектуальні технології (системний аналіз, імітаційне 
моделювання, інформаційні технології, глобальне про-
гнозування тощо) позбавлять суспільство від націо-
нальних, класових, расових і інших конфліктів, допо-
можуть створити суспільство загального добробуту, 
нівелювати різницю між капіталізмом і соціалізмом. 
Основою прогресу суспільства, як технічного, так і 
соціального, повинні були стати "мультиверситети" – 
конгломерати академічних інститутів, вищих навчаль-
них закладів і "фабрик думок". Проголошується "ера 
мерітократії", тобто влади, яка визначається здіб-
ностями, талантом, знаннями. Усі державні, наукові, 
культурні інститути повинні стати мерітократичними. 
Це і визначає одну з головних функцій мерітократії – 
розробку ефективної техніки зберігання влади. І в цьому 
випадку ми знайходимо у В.І. Вернадського подібні 
думки: "Власне кажучи, наукова думка при правильному 
розумінні державної справи не повинна протистояті 
державній владі, бо вона є головним, основним джере-
лом народного багатства, основою могутності дер-
жави" [5,105]. 

 Дехто і сьогодні намагається у стосунках з приро-
дою, іншими, з організаціями, народами і країнами 
обов‘язкомо одержати перемогу (переможців не су-
дять!), але з точки зору ноосферогенезу, той, хто одер-
жує перемогу над оточуючим середовищем, руйнує 
сам себе. Тому сьогодні дуже актуальною стає пробле-
ма показників і індикаторів глобального розвитку, кри-
теріїв прогресу і безпеки екосистеми "людство + приро-
да". Розробка репрезентативної системи показників для 
глобального моделювання можлива лише при викори-
станні системно-структурного підходу, широкому за-
стосуванні сучасних методів багатокритеріального 
оцінювання, визнанні людини як вирішальної сили ноо-
сферогенезу і неминучості кардинальних соціально-
економічних, політичних і культурних перетворень 
суспільства в напрямку його гуманізації і інтеграції. 
Саме для цього створена нова комплексна міжгалузева 
наука – глобалістика. В її межах накопичений певний 
досвід і результати: по-перше, з‘ясовано, що застосу-
вання показників і індикаторів для опису якісних про-
цесів значно поліпшило достовірність глобальних про-
ектів і моделей, розширило їх можливості; по-друге, 
доведено, що незважаючи на швидке зростання 
кількості показників, які використовуються, їх підбір 
залишається довільним і поки ще не відповідає кри-
теріям повноти і достатньості; по-третє, зафіксована 
майже повна відсутність методів зведення концепту-
альних категорій до емпірічно визначення індикаторів, 
без чого питання практичного використання теоретич-
них моделей залишається дуже проблематичним; по-
четверте, зосереджена увага на розробку питань 
взаємозв'язку показників різних підсистем моделей, 
виходячи з вимог цілісності. 

Як пишуть автори нещодавно виданої монографії 
"Глобалізація і безпека розвитку" на початку ХХІ ст. 
особливо проявляють нові закономірності: які діють 
синхронно і одновекторно: це "по перше" колосальне 
зростання масштабів глобалізації, по-друге, стрімке 
прискорення процесів глобалізації, по-третє, поси-
лення і поглиблення глобальної інтеграції" [5,13-12]. 
Відмінити або відкласти ці процеси не можливо. Іх 
можна вивчати і відповідно з результатами досліджень 
приймати відповідні рішення. Найбільш розвинуті 
країни з ринковою економікою сьогодні поставлені пе-
ред альтернативою: або забезпечити поступовий, ево-
люційний розвиток всього глобалізованого світу, або 
зіткнутися з такими новими глобальними проблемами, з 
якими вже ніхто на зможе справитись. Заважають цьо-
му, на думку Г.Бейтсона, "деякі помилки в мисленні і 
тенденціях західної культури" [2,456], тому певна ко-
рекція культурних орієнтацій позбавить світ від загрози 
зруйнування. 
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За класифікацією авторів вказаної монографії "Гло-
балізація і безпека розвитку", існує декілька шкіл сучас-
ної глобалістики. Перша з них базується на концепції 
визначення "лімітів зростання". Прихильники цієї шко-
ли усвідомили, що глибинною причиною глобальних 
криз є системні ефекти. Локальні зусилля їхнього подо-
лання є безперспективними. Найбільш відомі досягнення 
школи моделі розвитку світової динаміки. Саме в межах 
цієї школи А.Печчеї запропонував глобальну програму 
Нового Гуманізму, сутність якої складається з: 1) почуття 
глобальності, яке пов‘язує в єдине ціле людину, людство, 
та всі інші елементи і фактори світової цивілізації; 2) лю-
бові до справедливості, яка повинна стати основою усіх 
соціальних перетворень і подальшого розвитку людсько-
го суспільства; 3) боротьби за свободу людини, відмови 
від будь-якого насильства. 

Друга школа глобалістики базується на концепції 
"сталого розвитку". Вона розроблена Л.Брауном в 
Інституті всесвітніх спостережень (США). Вищою ме-
тою програми сталого розвитку є пошук нових шляхів 
забезпечення прогресу людства не тільки в елітарних 
регіонах і на короткий період, а у всьому глобальному 
просторі і на довгу перспективу. 

Третя школа базується на ідеях універсального ево-
люціонізму вчення В.І. Вернадського. Засновником 
школи є М.М.Мойсеєв. У межах школи: 1) запропоно-
вано створити "Глобальні інститути злагоди"; 2) роз-
роблена концепція "екологічного імперативу"; 3) роз-
роблена методологія коеволюціїї системи "суспільство 
+ природа"; 4) сконструйовані моделі "Гея", "ядерна 
зима" та інші; 5) висунута ідея навчання екологічним 
культурним цінностям і передавання їх новим гене-
раціям через глобальну систему "Вчитель". 

Четверта школа базується на концепції мітозу 
біосфер. Школа заснована М.Нельсоном (Міжнародний 
інститут екотехніки). Цю школу можна розглядати як 
французьку лінію розвитку вчення про ноосферу до якої 
у 20-х рр. ХХ ст. мав безпосереднє відношнення 
В.І.Вернадський разом з Е.Леруа і П.Т. де Шарденом. 
Суть концепції в гармонійному синтезі біосфери і тех-
носфери з метою формування ноосфери. Під техносфе-
рою засновники школи розуміють "глобатех" – тип но-
вої культури, експансія якої можлива не тількі в межах 
земної кулі, а й в Космосі. Саме тому ноосфера в такому 
розумінні стає важливим фактором еволюції Всесвіту. 

П’ята школа базується на концепції контрольовано-
го глобального розвитку. Засновник школи Д.М.Гві-
шиані. Ефективність системи моделей альтернативного 
глобального розвитку обмежена ідеологемами класової 
боротьби, радянським суб‘єктивізмом. 

Шоста школа базується на ідеях світ-системного 
аналізу. Засновник школи – І. Уоллерстайн (США). У 
межах школи розробляються моделі розвитку еко-
номіки, історії систем і цивілізацій. Капіталістична світ-
система розглядається як перша історична форма гло-
бальної системи, яка невпинно розвивається у взаємодії 
ядра "золотий мільярд" з напівпериферією і пери-
ферією. Парадигма світ-системного аналізу тяжіє до 
ідей "глобальної соціалізації". 

Можна впевнено сказати, що В.І.Вернадський 
своїми ідеями і відкриттями набагато випередив свою 
епоху. Це особливо стосується його загальнотеоретич-
них і філософських підходів, ідей і уявлень. Більшість 
його сучасників сприймала їх як оригінальні спроби 
некласичного філософствування або як літературні 
форми відображення сумнівних гіпотез. По-перше, це 
стосується ідеї про геологічну довічність життя. Разом з 
висновком про "всюдність життя" у просторі 
В.І.Вернадський зробив висновок про його "завждість", 
тобто довічність і бесперервність у часі. Лише на-
прикінці його життя з‘явились перші фактологічні дані 
про біогенну природу стародавніх осадочних пород 
Землі, про наявність в них бактеріальних організмів. 

По-друге, це стосується ще однієї ідеї В.І. Вернадського 
про геологічну роль людини і людства щодо переходу 
біосфери в стадію ноосфери. Ця його думка тривалий 
час сприймалась як гіперболічна метафора, і тільки в 
наш час знайшла підтвердження у зв‘язку з виникнен-
ням екологічних проблем і спробами вирішити їх в пла-
нетарних масштабах. По-третє, це стосується ідеї зро-
стаючої ролі науки в розбудові ноосфери. Саме наука 
розглядається як основна сила ноосферогенезу, як 
інтегратор культури, універсальна база освіти і вихо-
вання, морального вдосконалення людини [6, 91-93]. 
Безмежні можливості науки, як передбачав В.І.Вер-
надський. Це підтвердили дослідження Римського клу-
бу. Це може служити як на радість людям, так і при-
множити їх горе. З одного боку, може відбутися одне з 
апокаліптичних пророцтв Екклезіаста "…з великої муд-
рості постає і велика скорбота, і той, хто множить 
знання, примножує печаль." [7, Еккл.1, 18], а з іншого 
боку, може при певних зусиллях з боку людства 
здійснитися перехід біосфери в передбачений В.І.Вер-
надським стан ноосфери, тобто в "в царство розуму 
людського" [8,127]. На думку В.І.Вернадського, оп-
тимістичний варіант цього передбачення може 
здійснитись лише в тому випадку, якщо ідеали демо-
кратії увійдуть в унісон зі стихійним геологічним про-
цесом, законом природи, тобто відповідатимуть ноо-
сфері. "Саме тому, – писав він, – можна впевнено ди-
витись на наше майбутнє. Воно в наших руках. Ми його 
не відпустимо" [8,510]. 
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 16 principal propositions which form up the methodological 
background of the activity approach in education are formu-
lated and substantiated in the paper. The initial position here is 
the basic psychological thesis that the person’s psyche is in-
separably linked with his/her activity and stipulated by the ac-
tivity. Hence, studies need to be considered as learning activity. 
The final aim of instruction is the forming of  the mode of ac-
tions and its  content is not a given knowledge system but a 
given system of actions and the knowledge that secures master-
ing the system. 
 
В статье сформулированы и обоснованы 16 положений, 
составляющих методологические основы деятельностно-
го подхода в обучении. Исходной позицией здесь является 
краеугольное положение психологии о том, что психика 
человека неразрывно связана с его деятельностью и дея-
тельностью же обусловлена. Отсюда следует, что учение 
необходимо рассматривать как деятельность, т.е. учеб-
ную деятельность. Конечной целью обучения является 
формирование способа действий, а содержанием обучения 
– не заданная система знаний, а заданная система дейст-
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вий и те знания, которые обеспечивают освоение этой 
системы.  
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА   
В  ОБУЧЕНИИ 
Г.А.Атанов 
1. ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКА УЧИТЬ 
Зачем человека учить? Сколько раз я задавал этот 

вопрос! И студентам, и учителям школ, и преподавате-
лям вузов. У многих он вначале даже вызывал недоуме-
ние, его они считали сакраментальным, а ответ на него 
– самим собой разумеющимся. "Для совершенствова-
ния, для развития, для овладения самыми современны-
ми знаниями", – отвечали мне (было еще множество 
формулировок в том же духе). "А это зачем?" – опять 
спрашивал я. Недоумение усиливалось. И с большим 
трудом наша дискуссия приходила к естественному 
завершению, с болью в сердце формулировался единст-
венно верный ответ: "Для работы".  

Одно из массовых заблуждений учителей и препо-
давателей (да и многих-многих людей вообще) заклю-
чается в их вере в главенство знаний, в их самодоста-
точность. Нет, наверное, другого слова, которое бы так 
часто повторялось и которое бы играло такую важную 
роль в жизни человека, как "знание". В школу идут за 
знаниями, затем за знаниями идут и в институт. Сколь-
ко я видел преподавателей, которые свой целью и обя-
занностью считают "дать знания"! Ради этого они и 
проводят учебный процесс, ради этого и организуется 
учебная деятельность, хотя часто необходимо было бы 
добавить "так называемая". И когда выясняется, что 
надо учить не знаниям, а работе, многие воспринимают 
это с очевидным разочарованием, будто у них отняли 
что-то возвышенное. 

Упомянутое выше заблуждение отражалось и в раз-
личных теориях обучения, подходах к нему. В мои за-
дачи не входит их анализ, напомню только, что, напри-
мер, согласно одним представлениям, ученик ассоции-
руется с пустым сосудом, который учитель должен на-
полнить, другие считают, что учеба – это путешествие 
по неизвестной местности со сложным ландшафтом, а 
учитель играет роль проводника. Еще недавно как об 
альтернативном много говорили о развивающем обуче-
нии. Но все теории обучения отвечали на вопрос "Как 
учить?" И опять здесь встает все тот же вопрос: "А за-
чем?" Зачем наполнять, зачем путешествовать, зачем 
развивать? Ответов на эти вопросы в педагогике нет, 
так как "чтобы передать знания" – это не ответ. А обу-
чение есть! Обучение ради не конечной цели, но про-
межуточных целей, часто ради самого процесса обуче-
ния. Перефразируя запомнившуюся мне шутку, отражу 
общую тенденцию: "Процесс. Он важен педагогу, а не 
конечный результат…"  

И только одна теория обучения, а именно деятель-
ностная, лишена этого недостатка, ибо возникла как 
реакция на этот самый сакраментальный вопрос "За-
чем?". Вот что пишет доктор психологических наук, 
профессор Б.Ц. Бадмаев [2, с.19-20]: "Давно стало об-
щепринятым мнение, что человек, прошедший какой-
либо курс обучения, получает определенный набор зна-
ний теоретических и практических – и становится гра-
мотнее как специалист. К такому пониманию роли и 
предназначения обучения люди настолько привыкли, 
что никаких сомнений не испытывают. В научной педа-
гогической психологии ошибочность такого представ-
ления цели обучения стала осознаваться в 50-х годах, 
когда в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова начался критический анализ сути 
обучения, и как его результат стала разрабатываться … 
теория поэтапного формирования умственных действий 
и понятий проф. П.Я.Гальперина… 

Если во всех учебниках по педагогике, в методиче-
ских пособиях по разным дисциплинам о знаниях, об их 
заучивании и запоминании говорится как о цели обуче-

ния, то согласно этой теории целью обучения является 
не вооружение знаниями, не накопление их, а форми-
рование умения действовать со знанием дела. Проф. 
П.Я.Гальперин начал с того, что в исследовании по-
ставил вопрос: для чего человек учится? И ответил: 
для того, чтобы научиться что-либо делать, а для 
этого – узнать, как это надо делать. Т.е. цель обуче-
ния – дать человеку умение действовать, а знания 
должны стать средством обучения действиям (выде-
лено мною. – Г.А.)".  

Обучение действиям – вот в чем суть! Думаю, не 
открою Америку, если скажу, что именно работа со-
ставляет существо нашей жизни, именно благодаря 
нашей работе мы и живем. И учить людей, конечно же, 
надо ради и для их успешной работы в будущем. Это 
стратегия. А вот оттенки, направленности обучения 
могут быть разными, но это тактика. Можно, например, 
во главу угла поставить развитие. Однако это не должно 
превратиться в самоцель. Развивать человека надо для 
того, чтобы он работал еще успешнее.  

Разве не обучение действиям имел в виду В.И. Вер-
надский, который еще в 1913 г. писал [3, с.3]: "Первой, 
основной задачей высшего образования является быст-
рая и полная передача завоеваний науки и техники по 
возможности широким слоям молодого или взрослого 
населения, введение их в общее сознание и этим путем 
быстрое использование в жизни полученных результа-
тов (выделено мной. – Г.А.)"?  

 
2. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Прошло уже около пятидесяти лет после ответа на 

вопрос "Зачем учить?", сделано очень много, хотя при 
этом необходимо отметить крен в сторону теоретиче-
ских разработок в ущерб практическим. По моему 
мнению, отчасти это можно объяснить известной "бо-
лезнью" психологии и, особенно, педагогики, не стре-
мящихся к достаточно глубокому методологическому 
обоснованию своих разработок. Известную роль здесь 
сыграла, по сути дела, подмена понятий, завышенная 
оценка роли теории поэтапного формирования умст-
венных действий П.Я. Гальперина [4], которую часто 
выдавали, да и выдают сейчас, за теорию учения. Это 
выдающаяся теория, но она определяет всего лишь 
механизмы, а не методологию. Отчасти и по этой при-
чине методологические обоснования деятельной тео-
рии в более-менее цельном виде психологической 
наукой до сих пор не сформулированы. А начинать 
надо именно с этого [1].  

Методологически обосновать – значит опереться на 
самые общие закономерности развития, определить 
первичное. При этом надо смотреть на предмет иссле-
дования извне, а не изнутри, воспринимать его как еди-
ное целое, абстрагируясь от его структуры и состава. 
Если говорить об обучении, то на уровне методологи 
нет ни учебных дисциплин, ни учебного материала, ни 
технологий обучения, ни отдельных специальностей. 
Есть только обучение как таковое. Мое понимание ме-
тодологии деятельностного подхода в обучении изло-
жено ниже. 

Деятельностный подход к жизни вообще является 
выдающимся достижением психологии. Он основан на 
принципиальном положении о том, что психика челове-
ка неразрывно связана с его деятельностью и деятель-
ностью обусловлена. При этом деятельность понимает-
ся как преднамеренная активность человека, проявляе-
мая в процессе его взаимодействия с окружающим ми-
ром, и это взаимодействие заключается в решении жиз-
ненно важных задач, определяющих существование и 
развитие человека. Человек не рождается с готовыми 
взглядами на мир, знаниями о нем, умением решать 
задачи. Осуществлять деятельность человеку позволяет 
усваиваемый им опыт общественно-исторической 
практики, опыт человечества, который передается с 
помощью старшего поколения. Этот опыт воплощен в 
предметах материальной и духовной культуры (орудиях 
и средствах производства, произведениях искусства, 
всевозможных носителях информации) и в способах 
выполнения действий с ними. Усвоение опыта общест-
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венно-исторической практики играет решающую роль в 
жизни человека на протяжении всей его жизни. При этом 
существуют два специально организуемых вида деятель-
ности людей, в процессе которых они усваивают опыт 
предыдущих поколений – воспитание и учение. Нас в 
дальнейшем будет интересовать учение. 

Из сказанного выше следует, что деятельностный 
подход должен реализоваться и в учении, т.е. процесс 
учения необходимо рассматривать как деятельность. 
Для преподавателя это означает, что в процессе обуче-
ния при передаче опыта общественно-исторической 
практики он должен решать задачу формирования у 
обучаемых умения осуществлять деятельность. Следо-
вательно, целью обучения также является деятельность, 
а именно учебная деятельность, или действия и опера-
ции, с помощью которых она реализуется и которые 
направлены на решение специфических для учения 
задач. Систему операций, которая обеспечивает реше-
ние задач определенного типа, называют способом дей-
ствий. Таким образом, конечной целью обучения явля-
ется формирование способа действий.  

Подход к процессу учения как к деятельности по-
требовал пересмотра взглядов на знания и умения, их 
роль и соотношение. Педагогика фактически разделяет 
учебу и деятельность. В традиционном представлении, 
учеба – это "приобретение" знаний, учиться – это значит, 
как правило, читать и запоминать учебники, другие кни-
ги. Объем таких приобретенных знаний может быть 
очень большой (чем больше, тем лучше!). А потом уже 
идет использование знаний, деятельность. Вначале лю-
дей напичкивают знаниям, и лишь затем пытаются учить 
работать. Но в этом случае знания – это просто набор 
фактов, часто разрозненных, их можно только помнить.  

С точки зрения деятельностного подхода две тради-
ционные задачи педагогики, заключающиеся 1) в пере-
даче знаний и 2) в формировании умений по их приме-
нению и решающиеся последовательно, заменяются 
одной задачей [7]. Знания и умения, или действия обу-
чаемого, в которых эти умения реализуются, рассмат-
риваются теперь не в противопоставлении друг другу, а 
в единстве. Это чрезвычайно важное положение, и не 
только психологии, но и философии, ибо оно отражает 
проявление первого основного закона диалектики о 
единстве и борьбе противоположностей. Психология 
уже давно установила, что знаниям можно научиться 
только в процессе их использования в деятельности, 
только оперируя ими [5]. Это обусловлено тем, что ус-
воение знаний происходит одновременно с освоением 
способов действия с ними. Всякое обучение основам 
наук в то же время является и обучением соответст-
вующим умственным действиям, а формирование умст-
венного действия невозможно без усвоения определен-
ных знаний. Диалектическое понимание здесь заключа-
ется в том, что приобрести знания – означает выполнить 
с их помощью какую-нибудь работу. Если мы будем 
ставить знания  впереди деятельности, то эти знания бу-
дут беспредметными и, фактически, их усвоить нельзя, 
их можно только запомнить. Поэтому первичными с 
точки зрения целей обучения являются деятельность и 
действия, входящие в ее состав. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Если освоение способа действий является целью 

обучения, то его задачей является усвоение обучаемым 
содержания обучения, и деятельностный подход при-
вел к пересмотру понятия содержания обучения. Его 
должны составлять не заданная система знаний (идеи, 
теории, другая научная информация), и затем усвоение 
этих знаний, как до сих пор считает педагогика, а, в 
первую очередь, заданная система действий.  

А как же столь дорогие нашему сердцу знания, где 
их место? Но мы уже понимаем, что знать – значит не 
просто помнить определенные знания (вдумайтесь, как 
часто отождествляются эти глаголы – знать и пом-
нить), а выполнять определенную деятельность, свя-
занную с этими знаниями. Таким образом, знания ста-
новятся не целью обучения, а его средством. Они ус-

ваиваются для того, чтобы с их помощью выполнять 
действия, осуществлять деятельность, а не для того, 
чтобы они просто запоминались и служили только лишь 
повышению эрудиции.  

Изложенные соображения являются основопола-
гающими при проектировании обучения. Оно должно 
начинаться не с определения того, что будущий специа-
лист должен знать. В противном случае система знаний 
– пустая декларация, ибо эта система будет беспредмет-
ной. Проектирование обучения должно начинаться с 
психологического анализа деятельности будущих спе-
циалистов. Вначале надо понять, что специалист дол-
жен будет делать. Причем не в общих формулировках, 
как это принято в настоящее время, а в деталях, на опе-
рационном уровне. Только после этого могут быть оп-
ределены необходимые знания, которые объяснят не-
обходимые практические действия, позволят опреде-
лить, как надо делать, и обеспечат выполнение этих 
действий. Таким образом, по отношению к деятельно-
сти знания вторичны, они играют служебную роль.  

Теперь мы можем уточнить понятие содержания 
обучения и придать ему завершенный вид. Содержа-
ние обучения составляют заданная система действий 
и те знания, которые обеспечивают освоение этой 
системы.  

Откуда же такое преклонение перед знаниями? По-
чему "знания – сила"? Ответы на эти вопросы просты. 
Да потому знания и сила, что они – необходимое сред-
ство для выполнения практических дел. Именно с их 
помощью и делаются все дела. Разве можно что-то сде-
лать, не зная, как это делается? Но надо-таки делать, а 
не только знать, как делать. 

Теперь поговорим не о проектировании, а о самом 
обучении, об организации и проведении процесса обу-
чения. Здесь картина совсем иная, так как обучать, в 
первую очередь, надо тому, как делать. Конечно, здесь 
исходными являются знания, и именно потому, что они 
выполняют служебную функцию. Вначале должны поя-
виться предметные объекты, понятия, которые затем 
вступают в различные отношения между собой и преоб-
разовываются, создавая предметные знания. Возникнув, 
предметные знания сразу же должны начинать обрабаты-
ваться. Обучаемый оперирует ими, тем самым формируя 
умения, осваивая способ действий. Умственное действие 
– это всегда преобразованное знание, а усвоенное знание 
– это не то, которое просто запомнилось, а то, что превра-
тилось в умственное действие, в умение практически 
действовать, умение решать задачи. Это тоже диалектика, 
и без ее понимания мы далеко не уйдем.  

Думаю, из сказанного понятно, что пресловутая 
"передача знаний", вопреки мнению многих педагогов, 
не может быть механизмом обучения. Согласно дея-
тельностному подходу, как мы видели, вначале необхо-
димо особым образом спроектировать учебную дея-
тельность, затем ее организовать, и только потом воз-
можно ее осуществление. Обучающий при этом стано-
вится, употреблю модное слово, менеджером, он управ-
ляет процессом учения, учебной деятельностью. Дру-
гими словами, механизмом обучения в деятельностной 
теории учения является управление учебной деятельно-
стью [5].  

Описанная ситуация осознается далеко не всеми, и 
педагоги, преподаватели по-прежнему борются за ус-
воение (а фактически, запоминание) некоторой системы 
знаний. Почему она задана именно такой, как правило, 
педагоги не задумываются. А если бы задумались, то 
смогли бы понять, почему многие отличники после 
окончания школы совсем не блещут. Я думаю, потому, 
что они много помнят, но мало умеют. 

 
4. ОТ ИДЕОЛОГИИ – К МЕТОДОЛОГИИ 
Если судить по научным публикациям, в Украине и 

России деятельностный подход является основной об-
разовательной доктриной. Вряд ли сейчас можно встре-
тить диссертацию по педагогическим наукам, в которой 
бы не подчеркивалась приверженность диссертанта к 
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деятельностном подходу. В преподавательской практи-
ке центральным и общепринятым понятием является 
"учебная деятельность". Но в жизни все оказывается 
далеко от идеала. Вот как профессор МГУ З.А.Решетова 
в 1997 г. охарактеризовала ситуацию в образовании, 
сложившуюся на постсоветском пространстве [6, с. 3]: 

"Во второй половине XX века … усиливается инте-
рес, с одной стороны, к исследованию самих целей обу-
чения, с другой стороны, – к поиску адекватных средств 
их достижения…Диапазон этих поисков весьма широк, 
но результаты – крайне скромны, ибо ведутся они в 
рамках теоретических концепций традиционной педа-
гогики и сформированных ими стереотипов педагоги-
ческого мышления. И хотя делаются заявки на новые 
подходы: "деятельностный", "системный", "системно-
деятельностный", "технологический", "онтодидактиче-
ский" и др., фактически они являются пока деклара-
циями. Методологические основания для дидактических 
разработок остаются прежними, и дидактическая тео-
рия в целом не претерпевает существенных изменений. 
"Новые" подходы не открывают по-новому педагоги-
ческую реальность как предмет дидактики и перспекти-
вы ее изменения через управляемое формирование дея-
тельности учащегося. Система обучения рассматрива-
ется без системообразующего фактора – деятельности 
обучаемого…Программа обучения, его содержание, 
формы, средства и методы рассматриваются безотно-
сительно к задаче формирования деятельности учаще-
гося, по своему продукту отвечающей целям обучения. 
Результаты обучения, его эффективность не связыва-
ются со способом организации деятельности усвоения 
и формируемым ею мышлением учащегося. Попытки 
конструировать модели с новой технологией обучения 
по существу воспроизводят (с несущественными моди-
фикациями) модель традиционного обучения – усвоение 
"готовых" знаний, отчужденных от деятельности, 
формирующей их содержание и требуемые качествен-
ные характеристики. Внося некоторые изменения в ме-
тодику обучения, они не затрагивают его фундамента 
– деятельности усвоения как механизма всех приобре-
тений учащегося, планируемых целями обучения (вы-
делено мною. – Г.А.)". 

Обратили внимание, как часто и в каком контексте 
упоминается деятельность учащегося, т.е. учебная дея-
тельность? Если нет, то прочтите слова Зои Алексеевны 
еще раз. По-моему, очень похоже на приговор педаго-
гике. 

Как легко понять, "авторами" сложившейся ситуа-
ции явились лица, имеющие высшее педагогическое и, 
зачастую, психологическое образование, изучавшие 
педагогическую психологию. Громаднейшая армия 
ученых обслуживает педагогику во имя учебной дея-
тельности, а где она, эта деятельность? Боюсь, что педа-
гогика превратилась в кокон, живущий по своим внут-
ренним законам. И эти законы предполагают грандиоз-
ную эксплуатацию словосочетания "учебная деятель-
ность". Не реальной деятельности, а именно словосоче-
тания! Учебной деятельности нет, а посвященных ей 
диссертаций несть числа. 

Общепринято, что существует математический уро-
вень строгости, который подразумевает наличие стро-
гих доказательств. Менее известен физический уровень 
строгости. На этом уровне нет строгих доказательств, 
но есть принципы, которые позволяют объяснять. По 
сути дела, это методологический уровень, для обучения 
– уровень дидактики. Я думаю, что можно говорить еще 
о двух уровнях – методическом и идеологическом. Ме-
тодический уровень предполагает наличие образца, на 
этом уровне нет объяснений, а есть советы. Делай опре-
деленным образом ("Делай, как я!"), и будет лучше. 
Можно даже привести доказательства того, что иногда 
действительно становится лучше. Это уровень не прин-
ципов, а рецептов. Урок надо проводить так-то и так-то, 
борщ надо варить так-то и так-то, и т.д.  

В отличие от описанных выше уровней, где предпо-
лагается понятный для субъекта деятельности конечный 
прагматичный результат, идеологический уровень тако-
го результата не предполагает вовсе. Вот какое поведе-
ние соответствует этому уровню: "Партия сказала – 
комсомол ответил "Есть!" (из песни 60-70 годов про-
шлого века, идеология коммунизма), "Для чего же голо-
ва? – Чтоб носить стальную каску, протигазовую маску 
и не думать ничего – фюрер мыслит за него!" (из стихо-
творения С.Я. Маршака, идеология фашизма).  

Советская педагогика, представлявшая собой, по су-
ти дела, науку (?) о "коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения", находилась в большей сте-
пени на идеологическом уровне, и затем уже на методи-
ческом. На дидактическом уровне (в научном, а не 
идеологическом понимании этого слова) она еще не 
была. "Коммунистическое воспитание" узурпировало 
право называться педагогикой, педагогика отодвинула 
дидактику на задний план, и слово "дидактика" до сих 
пор почти не употребляется. Даже там, где речь идет 
исключительно об обучении, употребляют эпитет "пе-
дагогический", а не "дидактический". Проектирование 
учебной деятельности называют педагогическим, а не 
дидактическим проектированием, технологии обучения 
– педагогическими технологиями, компьютерные про-
граммы учебного назначения – педагогическими про-
граммными средствами.  

Сейчас официально идеология из учебного процесса 
ушла, и есть все основания надеяться на поднятие педа-
гогики на уровень дидактики. Но для этого необходимы 
грандиозные усилия по переосмысливанию подходов. И 
здесь главная надежда – на молодежь. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подведем итоги, тезисно сформулировав основные 

положения деятельностного подхода к обучению. 
1. Психика человека неразрывно связана с его дея-

тельностью и деятельностью же обусловлена.  
2. Механизмом осуществления деятельности явля-

ется решение задач.  
3. Осуществлять деятельность человеку позволяет 

усваиваемый им опыт общественно-исторической 
практики, который передается с помощью старшего 
поколения. 

4. Существуют два специально организуемых вида 
деятельности людей, в процессе которых они усваивают 
опыт предыдущих поколений – воспитание и учение. 

5. Процесс учения – это деятельность обучаемого, 
или учебная деятельность. 

6. Задачей обучаемого является обучение умению 
осуществлять деятельность, или выполнять действия и 
операции, с помощью которых она реализуется. 

7. Конечной целью обучения является формирова-
ние способа действий. 

8. Всякое обучение знаниям в то же время является и 
обучением соответствующим умственным действиям, а 
формирование умственного действия невозможно без 
усвоения определенных знаний. 

9. Первичными с точки зрения целей обучения яв-
ляются деятельность и действия, составляющие эту 
деятельность, а не знания. 

10. Содержание обучения составляют не заданная 
система знаний и затем усвоение этих знаний, а задан-
ная система действий и те знания, которые обеспечи-
вают освоение этой системы. 

11. Знать – значит не просто помнить определенные 
знания, а выполнять определенную деятельность, свя-
занную с этими знаниями. 

12. Усваивать знания можно, только оперируя ими. 
13. Знания – не цель обучения, а его средства; по отно-

шению к деятельности они играют служебную роль, объяс-
няя и подготавливая практические действия. 

14. Проектирование учебной деятельности необхо-
димо начинать не с формулировки некоторой системы 
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знаний, а с психологического анализа будущей деятель-
ности. 

15. При организации и проведении процесса обуче-
ния исходными являются знания, и именно потому, что 
они выполняют служебную функцию.  

16. Механизмом обучения является управление 
учебной деятельностью. 
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The article depicts the essence of effective forms and methods of 
ecological-economic education, their models, principles, meth-
odological peculiarities and choice crateria. 
In order to solve the problem of ecological-economic education 
in the context of modern pedagogic successfully here we suggest 
introducing the systematic methods as a kind of the metodologic 
instrument. Such apprpach allows to answer many problems of 
modern life in the field of ecology, environmental and resources 
economics. 
This instrument is to form the ecological outlook, ecological 
(biospherical) consciousness and ecological culture, the new 
stereotype of mental activities and to improve the training proc-
ess in the field of ecological-economic education of future spe-
cialists. 
 
У статті розкривається сутність активних форм і ме-
тодів еколого-економічної освіти, їх моделі та принципи, 
методологічні особливості та критерії вибору. 
З метою успішного рішення проблеми еколого-економічної 
освіти в контексті сучасної педагогіки пропонується 
впровадження системного підходу як методологічного 
інструменту, який дозволяє знайти відповіді на низку пи-
тань сучасності в галузі екології, охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів.  
Цей інструмент має на меті формування екологічного 
світогляду, екологічної (біосферної) свідомості і культури, 
нового стереотипу мислення й  удосконалення процесу 
навчання у галузі еколого-економічної освіти майбутніх 
спеціалістів. 
 
В статье рассматривается суть активных форм и мето-
дов эколого-экономического образования, их модели и 
принципы, методологические особенности и критерии их 
выбора. 
С целью успешного решения проблемы эколого-
экономического образования в контексте современной 
педагогики предлагается внедрение системного подхода 
как методологического инструмента, который позволяет 
найти ответы на ряд вопросов современности в области 
экологии, охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 
Этот инструмент призван формировать экологическое 
мировоззрение, экологическое (биосферное) сознание и 
экологическую культуру, новый стереотип мышления и 
усовершенствовать процесс обучения в области эколого-
экономического образования будущих специалистов.  

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО  
ПІДХОДУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО 
ІНСТРУМЕНТУ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ  
ПЕДАГОГІКИ 
В.О.Аніщенко, Т.Л.Кайстренко  
Сьогодні незаперченим є той факт, що еколого-

економічна освіта є пріоритетним напрямком у розвит-
ку системи освіти, і має величезне значення для майбу-
тнього планети і людства, заслуговуючи особливої ува-
ги в контексті наукового підходу до вирішення проблем 
сучасності. Перед обличчям численних проблем, що 
висуває перед нами майбутнє, еколого-економічна осві-
та є необхідною умовою можливості виживання і роз-
витку людства, його просування до подолання "порогів 
розуміння" у відносинах між людьми в їхній сукупній 
взаємодії з природою, можливості йти вперед до ідеалів 
миру, розв‘язання проблем порушення екологічної рів-
новаги, кризових еколого-економічних ситуацій у гло-
бальному масштабі. На сучасному етапі розвитку люд-
ського суспільства для якого характерне нерівномірне 
використання плодів економічного і наукового прогре-
су, а також дарунків природи (природних ресурсів і 
умов), у момент, коли тривога за майбутнє сперечається 
з надією на безпечну життєдіяльність, необхідно, щоб 
усі ті, хто має почуття відповідальності, приділити пер-
шорядну увагу цілям і засобам екологічної освіти і ви-
ховання у складі загальної освіти у вузі. 

Природоохоронна освіта, як навчальна дисципліна – 
це система навчання, основним педагогічним завданням 
якої є формування конкретних екологічних знань: за-
своєння теорії і практики охорони природи та раціона-
льного природокористування, основ екології й економі-
ки природокористування, необхідного розуміння імпе-
ративності екологічних вимог, неможливості їх пору-
шення і перехід знань у переконання, а також форму-
вання певних естетичних, моральних, екологічних норм, 
розуміння людиною свого місця у глобальній екосисте-
мі (у природі), взаємозв‘язків зі світом природи і Все-
світом, екологічної свідомості та культури. Це дуже 
складний процес, який відрізняється своєю 
багатогранністю та багатоаспектністю (біологічні, 
соціальні, психологічні, культурологічні, економічні та 
інші аспекти), разом з тим характеризуються цілісністю 
і єдністю. 

Нові соціально-економічні та екологічні умови дик-
тують необхідність підготовки спеціалістів із високим 
рівнем компетенції, мобільності, широким культурним 
світоглядом, розвинутою екологічною культурою, 
пред‘являють серйозні вимоги до негайної реорганізації 
та вдосконалення екологічної освіти. Про це свідчить і 
зустріч на вищому рівні в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, 
де як керівний документ щодо розробки ділової та дер-
жавної політики був схвалений порядок денний на ХХІ 
століття. Згідно з ним, екологічній освіті та підготовці 
кадрів відводяться функції в забезпеченні засвоєння 
населенням екологічних та етичних норм, цінностей та 
відносин, професійних навичок та способу життя, які 
необхідні для сталого розвитку суспільства.  

Оскільки екологічна освіта сприяє створенню бази 
для стійкого розвитку, її метою може вбачатися ство-
рення умов щодо формування покоління, здатного ре-
алізувати цю концепцію. Практичний результат еко-
логічної освіти виражається у здатності й готовності 
приймати рішення, робити вибір на соціальному рівні. 

Гаслом екологічної освіти можна вважати слова 
французького філософа Рене Дюбо: "Мислити глобаль-
но, діяти локально". У цій фразі сформульована стра-
тегія і тактика екологічної освіти, яка співпадає із кон-
цепцією стійкого розвитку.  

На сучасному етапі розвитку екологія розширила 
межі своїх досліджень від відносин "організм – середо-
вище" до відносин "суспільство – біосфера", тому сьо-
годні екологічну освіту треба розглядати як єдиний і 
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цілісний процес у контексті визначеної соціальної ре-
альності, а не ізольовано від тих соціальних процесів, 
які її обумовлюють.  

У дослідженні соціальних аспектів екологічної 
освіти інтегративну роль виконує соціалізація особи-
стості, оскільки вона концентрує в собі всі суспільні 
відносини і види діяльності. Соціалізація у процесі еко-
логічної освіти орієнтує особистість на самореалізацію, 
самоосвіту, самоствердження в житті та професійній 
кар’єрі. 

Таким чином, екологічна освіта, яка функціонує в 
конкретному соціальному середовищі, виступає не 
тільки як педагогічне, але і як соціальне явище. Вона 
виконує низку важливих соціальних функцій у житті 
суспільства: світоглядну, освітньо-виховну, валео-
логічну, природоохоронну, адаптивну, гносеологічну, 
інформативну, креативно-мистецьку, соціальну. 

Аналіз історичних аспектів та сучасного стану еко-
логічної освіти і виховання особистості в Україні пока-
зав, що, незважаючи на певні просування в рішенні 
проблем екологічної освіти, загальний її стан викликає 
стурбованіть і тривогу. Сьогодні ще немає остаточ-
них єдиних навчальних планів, програм, концепцій 
неперервної екологічної освіти та виховання, не повною 
мірою виконуються принципи системності, комплекс-
ності тощо, залишаючись і дотепер проектом. Однак, 
безапеляційно можна стверджувати, що метою всіх 
концепцій та програм екологічного всеобучу має бути 
формування певної екологічної свідомості, культури, 
моралі та етики, тобто на першому плані (головним 
завданням) повинні стояти світоглядні цінності. У цьо-
му контексті на підставі глибокого філософського й 
психолого-педагогічного осмислення виникає гостра 
необхідність створення нової парадигми екологічної 
освіти, стратегії, новітних освітніх технологій та за-
собів, які б стали діючим методологічним інструментом 
у формуванні стійкої орієнтації не на прирощування 
знань, а на забезпечення цілісності людського існування 
з опорою на високий рівень культури, філософське й 
рефлексивне обміркування екологічних проблем. 

На підставі глибокого аналізу першоджерел ми про-
понуємо такі дефініції, які розкривають наше розуміння 
екологічної освіти. 

У процесі експериментально-дослідницької роботи 
ми виявили, що процес екологічного виховання вклю-
чає наступні етапи: засвоєння теоретичних знань, пере-
творення їх в переконання, транспозиція переконань, 
уміння реалізувати знання в екологічній діяльності. 
Ефективність же екологічного виховання залежить від 
раціонального здійснення кожного етапу зокрема. 

Результати експерименту свідчать, що у вузі еко-
логічне виховання і освіта молоді перебувають на низь-
кому рівні. 

Здійснений аналіз роботи сучасного вузу з еко-
логічної освіти та виховання студентів зумовили запро-
понувати розроблений нами науково-методичний ком-
плекс занять з курсу "Основи екології". Він охоплював 
два взаємопов‘язані компоненти: пізнавальний та роз-
виваючий, а також три напрямки (етапи) діяльності: 
навчально-виховну, навчально-дослідну та практичну 
охоронну. 

Для досягнення мети кожного етапу можна викори-
стовувати багато науково-методичних підходів, на-
приклад: 

– екологічний підхід Дж.Гібсона, величезне значення 
якого в тому, що суб‘єкт і "екологічний світ" взаємодо-
повнюють один одного й існування їх окремо не мож-
ливе; 

– соціально-психологічний підхід, методологічна 
особливість якого полягає в аналізі взаємодій у системі 
"Природа-Людина-Культура", сприяючи формуванню 
нового стереотипу мислення, нової свідомості, що кар-
динально змінюють поведінку людини в даній системі; 

– системний підхід у вивченні екосистем і поведінки 
їх мешканців; та ін. 

Навчально-виховна робота передбачала опанування 
студентами екологічних концепцій та понять, що фор-
мують їх екологічне мислення – біосферну свідомість, в 

основі якої має лежати глибоке наукове, високомораль-
не ставлення до довкілля. Це дуже важливий етап, який 
потребує переосмислення того ідеалу активного пере-
творюючого (споживацького) ставлення людини до 
природи, який протягом багатьох століть формувався та 
зміцнювався і породжував такі заклики, "не чекати ми-
лостині від природи", "природа – не храм, а майстерня 
людини" тощо. Сьогодення вимагає відкинути правила, 
які були притаманні подібному відношенню.  

До формування біосферної свідомості, на наш по-
гляд, необхідно підходити із врахуванням позицій на-
ступних принципів: принцип гармонії людини та при-
роди; принцип особистої відповідальності кожної лю-
дини за все живе на планеті; принцип збереження "здо-
ров‘я" біосфери планети Земля. 

Ми пропонуємо розглядати етап формування біо-
сферної свідомості з позиціїї, що людина – вінець при-
роди, її дитя, і тому вона не може згубити свою матінку-
Природу своїми ж руками. У наших розробках щодо 
формування біосферної свідомості ми користувалися 
основними положеннями концепції "електронної антро-
пології", згідно з якою життя та свідомість мають елект-
ронну природу, а людина розглядається як динамічний 
стан матерії, що має назву "біоплазма". "Homo 
electronicus" – це не штучна модель, а саме реальна час-
тина живої природи, яка на оформлення людини витра-
тила мільйони років. Ця взаємозалежність електро-
магнітних хвиль з біоелектронним рівнем організму 
очевидна та являє собою молекулярну сітку органічних 
зв‘язків квантового закону енергії життя і передачі 
інформації зі свідомості. Людина, змінюючи гео-
графічні та геохімічні умови навколишнього середови-
ща, порушує "хімічний" баланс життя та намагається 
розірвати ланцюг глобальної екосистеми "людина-
природа-Всесвіт". Збільшення штучного та безкінцеве 
його ускладнення поставили сучасну людину в умови 
порушеної рівноваги між штучним та природним, таке 
підкорення техниці здатне зачепити видові ознаки homo 
sapiens, а акумулюючі зміни в кінцевому результаті 
приведуть до антропологічної мутації. 

Біосферна свідомість розглядає Землю як єдиний 
організм, здатний до самопідтримання та саморегуляції. 
Всі живі істоти, включаючи й людину, пов‘язані між 
собою та з неживою природою безперервними проце-
сами речовинного, енергетичного та інформаційного 
обміну. Наукове оформлення ця парадигма отримала у 
працях В.І.Вернадського та Тейяра де Шардена. На-
прикінці ХХ століття намітився остаточний перехід від 
геосфери до біосфери, відмова від суб‘єкт-об‘єктного 
інструментального відношення до "нелюдського" світу, 
поширення меж самоідентифікації людини, перебудова 
масштабів та часових орієнтирів людської діяльності, 
отже, почала формуватися біосферна культура. Темпо-
ральна цінність біосферної культури полягає у син-
хронізації соціального часу з екологічним часом, тобто 
прагнення організувати діяльність у відповідності з 
циклами й ритмами біосферних процесів, що створює 
основу нової концепції безпеки. Людина стає 
орієнтованою не на автономію та домінування, а на 
свідоме гармонічне включення в єдину сітку життя. 

Таким чином, біосферною можна вважати 
свідомість, яка розглядає Землю, як єдиний складний 
організм і включає людину в розширену сім‘ю живих 
організмів, яка початково має внутрішню самоцінність 
та рівні права на життя. Біосферна свідомість сприяє не 
тільки створенню нового типу екологічного мислення, 
екологічної етики, яка орієнтована на біосферні 
цінності, а й одночасно реалізації людини та сталому 
розвитку всієї біосфери. 

Навчально-дослідна робота спрямувалася на 
закріплення й поглиблення набутих знань, сприяла опа-
нуванню методами здійснення наукового експерименту: 
створювала умови для набуття студентами практичних 
умінь та навичок для розв‘язання завдань з екопробле-
матики. 

На цьому етапі ми користувалися відповідними 
підходами та принципами, наприклад, так званим 
"соціально-екологічним підходом", який можна пред-
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ставити наступною педагогічною моделлю (рис. 1) та 
принципом стійкого розвитку на прикладі моделі "спра-
ведливого розподілення" (рис.2).  

Для екологічної освіти дуже важливо дати студен-
там розуміння наступної проблеми: як нам можна впли-
вати на власний соціальний контекст та на поведінку 
оточуючих таким чином, щоб обмежити кількість дій, 
шкідливих для навколишнього природного середовища, 
та щоб не було бажання взагалі робити подібні дії, 
іншими словами, і стимулювати стійкий розвиток? 
Соціально-екологічний підхід свідомо підводить сту-
дентів до того, щоб вони розглядали проблеми екології 
в широкому аспекті: з точки зору власно екології, еко-
номіки, політики, культури тощо. 

Екологічна освіта значну увагу приділяє поняттю 
"стійкий розвиток". Це поняття війшло у сферу еко-
логічної освіти та знайшло відображення в багатьох її 
моделях і концепціях. У наш час даний термін викори-
стовується так часто, що студенти повинні мати ясне 
уявлення щодо його сутності. Найбільш загальноприй-
нятим є визначення, яке було дано Всесвітньою 
Комісією з Навколишнього Середовища та Розвитку: 
"Стійким є такий розвиток, який задовольняє потреби 
нинішнього покоління та не ставить під сумнів задово-
лення потреб наступних поколінь". За визначенням, 
стійкий розвиток припускає врахування інтересів різних 
зацікавлених сторін. На рис.2 представлена модель 
"справедливого розподілення", що показує, які 
зацікавлені сторони маються на увазі. Ця модель досить 
абстрактна, але студенти можуть уточнити її – наприк-
лад, назвати фермерів, роботодавців, мешканців певної 
місцевості тощо. Зважування інтересів різних сторін 
веде до етичної дискусії, яка може вписуватися в модель 
екологічної освіти на різних етапах: на початку роботи, 
при підведенні підсумків, на проміжному етапі, як реф-
лексія і т.ін. Цей метод не є специфічним для певного 
предмету, хоч деякі дисципліни мають багату традицію 
проведення етичних дискусій.  

Виникає питання: що саме повинно бути справедли-
во розподілено між зацікавленими сторонами? На рис.2 
це визначено як "навколишнє середовище", але це по-
няття потребує уточнення. Виділяються такі "продукти, 
товари та послуги" навколишнього середовища: 

1. Корисні копалини, мінерали, сировина, які видо-
буваються з земної кори. 

2. Екосистеми, які перетворюють некорисні або 
шкідливі матеріали в корисні та безпечні; це торкається, 
наприклад, виробництва їжі, деревини, медичних ма-
теріалів, а також переробки шкідливих відходів. 

3. Частини біосфери, які мають захисний ефект. Ат-
мосфера – це типовий приклад системи, яка грає роль як 
стабілізуючий (наприклад, для клімату) та захисний 
(проти радіації) фактор. 

4. Екосистеми або ландшафти, які грають роль для 
поліпшення якості життя, наприклад мають естетичну 
цінність. 

Звичайно, ці групи можуть бути уточнені. Всі разом 
вони пов‘язані з поняттям "екологічний простір кори-
стування", яке показує межі, котрі не можуть пересту-
патись зацікавленими сторонами, оскільки це може 
нанести збиток інтересам інших сторін.  

Нарешті, необхідно розрізняти поняття "якість жит-
тя" та "стійкий розвиток": перше припускає, що навко-
лишнє середовище відповідає вимогам людей, які про-
живають на даній території; друге поняття припускає 
збереження якості навколишнього середовища інших 
людей (включаючи наступні покоління). 

Застосування цієї моделі для навчання дозволяє сту-
дентам засвоїти наступні проблеми і поняття: 
зацікавлені сторони, інтереси, способи їх вивчення, по-
треби, розподілення; різниця між якістю життя та 
стійким розвитком, відповідальність зацікавлених 
сторін; матеріальне й нематеріальне значення навко-
лишнього середовища для зацікавлених сторін; еко-
логічний простір користування; поняття "недостача"; 
поняття, пов‘язані з екологією й охороною навколишньо-
го середовища: цикли, баланс, екосистема, енергія, 
біологічне різноманіття, екологічна структура.  

При зверненні до причин та можливого вирішення 
проблем навколишнього середовища завжди необхідно 
розглядати питання з різних точок зору. Для більш пов-
ного розуміння різноманітних екологічних проблем 
нами використовується принцип міждисциплінарного 
зв‘язку із застосуванням "моделі розвитку з урахуван-
ням поняття "небезпека" (Рис.3). У практичних ситу-
аціях цей трикутник виявився надійним помічником для 
аналізу проблем: 

– розвитку навколишнього середовища та простору 
(так званого "екологічного розвитку" ); 

– економічного розвитку; 
– соціального та культурного розвитку. 
Рис.3 відображає необхідність аналізу потенційних 

небезпек, які виникають при рішенні тієї чи іншої еко-
логічної проблеми, з трьох сторін. Подібна модель ви-
користовується в соціальних науках: чотири виміри 
можуть бути представлені у вигляді квадрату подібно 
трикутнику на рис.3: екологічний вимір; економічний 
вимір; соціополітичний вимір; соціркультурний вимір, 
який включає й технологічні аспекти проблеми. 

Поняття "небезпека" протистоїть традиційному міфу 
про те, що природні (й суспільні) процеси можуть бути 
передбаченими та запланованими. Небезпеки повинні 
вивчатися з різних точок зору. Всебічне вивчення про-
блеми дає нам реалістичну картину ситуації, що ще раз 
підтверджує важливість міждисциплінарного підходу в 
освіті, який може бути реалізованим через 
міжпредметні зв‘язки або проектну роботу.  

Усередені цього трикутника (або квадрата) є місце 
для різноманітних різних вузівських дисциплін, в рам-
ках яких можна торкатися аспектів (економічних, 
соціополітичних, екологічних та фізичних) проблем 
збереження, відновлення, охорони навколишнього при-
родного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів. 

Сьогодні для досягнення поставленої мети еко-
логічної освіти необхідно керуватися такими принци-
пами: міждисциплінарності; інтеграції; гуманізації; без-
перервності; технологічності; взаємозв‘язку глобально-
го, національного та регіонального компонентів.  

Усі перелічені принципи в сучасній економічно 
орієнтованій освітній системі, виходячи з результатів 
дослідження, доцільно, на наш погляд, застосовувати з 
урахуванням системного підходу, який дозволяє розро-
бити стратегії з управління та охорони навколишнього 
природного середовища та відібрати найбільш ефек-
тивні засоби збереження природи й раціонального при-
родокористування. 

Системний принцип відомий уже давно, його ідеї 
були закладені у працях Людвіга фон Берталанфі, 
А.А.Богданова, В.І.Вернадського й інших, однак у 
вузівських програмах він не знайшов належної уваги і 
відображення.  

У наукових дослідженнях при вивченні біологічних 
і екологічних систем принцип системності виявив себе 
досить ефективно. 

Методологічною його основою в екології є три го-
ловні положення: 

1. Будь-яка екологічна система – від організму до 
біосфери – являє собою внутрішньо погоджену, ор-
ганізовану цілісність, що функціонує як одиничне ціле 
за рахунок взаємодії компонентів цієї системи. Рівень 
цілісності біологічних та екологічних систем буває 
різним і може коливатися. Системи можуть бути досить 
крихкими або, навпаки, жорстко детермінованими, але 
та чи інша цілісність залишається фундаментальною 
властивістю будь-яких систем. 

2. Біологічні та екологічні системи динамічні, вони 
змінюються в тій чи іншій амплітуді, зберігаючи свою 
цілісність навіть при помітному складі та характері 
взаємодії своїх компонентів. 

3. Системи природи, що нас оточує, мають здатність 
до розвитку, самоорганізації та ускладнення. 

На підставі системного підходу при вивченні (пере-
важно на якісному рівні) різних складних соціо-
економіко-екологічних, техніко-економічних систем, у 
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тому числі й системи освіти, на наш погляд, можна 
виділити ряд важливих закономірностей їх поведінки: 

– будь-яка система як ціле виникає в результаті кон-
кретної, специфічної взаємодії певних реальних частин 
(підсистем, елементів), у результаті чого здійснюється 
постійний обмін речовиною, енергією та інформацією; 

– складноорганізованим системам неможливо 
нав‘язати шляхи їх розвитку; необхідно сприяти роз-
криттю їх власних тенденцій розвитку та виводу цих 
систем на певні шляхи; 

– для складних систем, як правило, існує декілька 
альтернативних шляхів розвитку, що зумовлює мож-
ливість вибору цих шляхів; 

– у керуванні складними системами основну роль 
грає не "силовий" вплив, а його правильна топологічна 
конфігурація: невеликі, однак раціонально організовані 
резонансні впливи є більш ефективними; 

– оцінка ефективності будь-якої діяльності (наприк-
лад, для системи "промислове підприємство-
навколишнє середовище" – всіх видів виробничої 
діяльності та природоохоронної) і взаємозв‘язків у сис-
темі можна описати за допомогою енерго-ентропійного 
принципу. Сутність даного принципу полягає в тому, 
що організаційний розвиток, підвищення енергетичного 
й інформаційного потенціалу, наприклад соціальних та 
технічних систем відбувається у відповідності із другим 
законом термодинаміки, за рахунок деструктуризації й 
виснаження ресурсів навколишнього природного сере-
довища. Зростання ентропії, яке цьому відповідає, є 
узагальнюючою функцією забруднення й деградації 
природи в результаті техногенного впливу. Функція 
ентропії характеризує як енергетичні, так і інформаційні 
процеси, виступаючи при цьому зв‘язуючою ланкою 
між їх описом. 

Рівень організованості речовини й енергії в 
соціотехнічній системі визначається тезаурусом, який 
відображає базу даних і базу знань системи про саму 
себе та зовнішнє оточення. Чим складніше тезаурус, 
тим більшою є питома вага інформаційних факторів у 
життєдіяльності системи, тим ефективнішими є його 
енергокомплекси, тим меншою є швидкість зростання її 
ентропії.  

За допомогою цього підходу, на наш погляд, особ-
ливо методики інваріантного моделювання, яка є 
найбільш дієвою для вирішення задач прикладного ха-
рактеру, аналізу і прогнозування складних об‘єктів, 
явищ і процесів у будь-яких сферах людської діяльності 
(в освіті, економіці, политиці і ін.), можна довести, що: 

– природне середовище є сукупністю тісно 
взаємопов‘язаних, взаємозалежних і взаємодіючих еле-
ментів, підсистем, різних як за рівнем своєї організації, 
так і за рівнем самоорганізації; 

– вивчити рівень організації обміну речовин, енергії, 
інформації не тільки в природному середовищі, але й в 
інших системах, створених людиною; наприклад, у 
промисловому підприємстві, яке в сучасних умовах є 
"енерго-інфо-інтенсивною системою", в соціо-еколого-
економічній системі "людина-машина-навколишнє се-
редовище" тощо; 

– визначити скупність небезпек, що супроводжують 
розвиток системи та можуть бути загрозою при певному 
збігу обставин, і пов‘язані не тільки з антропогенним 
впливом на навколишнє середовище, а й суто природ-
ними явищами; 

– розібратися не тільки в причинах та сутності ба-
гатьох екологічних явищ (які загрожують не тільки лю-
дині, а й усьому живому), але й дати визначення або 
інтепретацію окремих сучасних понять в екологічній 
науці й економіці природокористування.  

Наприклад, якщо проаналізувати саме поняття 
"природокористування" не з позицій сфери діяльності 
щодо задоволення потреб (як це зроблено в "Гео-
графічнорму енциклопедичному словнику", словниках 
екологічних термінів і підручниках з екології та еко-
номіки використання природних ресурсів), а з позицій 
системного процесу, який проявляється при взаємодії 
природних, економічних та соціальних факторів, стане 
можливим, по-перше, уявити складний процес як 

цілісність і, по-друге, виразити це уявлення у певних 
структурах. 

Обгрунтування уявлення про природокористування 
як складну гібридну систему опирається на її структурні 
особливості. Вона утворена елементами природної, 
економічної та соціальної систем, які взаємодіють одна 
з одною у процесі функціонування системи як 
цілісності, утворюють зовсім особливі, тільки їм вла-
стиві зони контакту або взаємодії: природно-
економічну, природно-соціальну і соціально-еко-
номічну. Подібний тісний взаємозв‘язок співвіднесених 
між собою елементів системи виявляє і саму систему як 
певний продукт цих взаємозв‘язків, а отже, як 
цілісність. Динамічні аспекти цілісності реалізуються в 
умовах протиріч, що виникають при взаємодії компо-
нентів системи. 

Оскільки в цілісній системі елементи взаємо-
пов‘язані і взаємозалежні, з‘являється можливість пред-
ставити тенденцію змін супряжених, взаємо-
обумовлених елементів цілісності за характером змін 
(зміни) одного чи декількох елементів (або груп еле-
ментів). Однак, ці зміни далеко не завжди реалізуються 
за схемою "причина-наслідок", тому що сама система 
природокористування по своїй суті є гібридною і не 
рефлексною. 

Якщо прийняти як обмеження припущення, що у 
природокористуванні реалізуються складні процеси 
взаємодії природи і суспільства (соціально-економічної 
системи), тоді стає можливим, аналізуючи поведінку 
насамперед економічної компоненти, яка більш 
мобільна і менш інерційна, ніж природно-соціальні 
компоненти, виявляти тренди поведінки системи як 
цілісності. У цьому зв‘язку особливий інтерес представ-
ляють природні ресурси, серед яких важливе місце на-
лежить носіям енергії. 

З позицій внутрішньосистемної взаємозв‘язоності 
структур додаткова енергія дає можливість перейти до 
експлуатації нового сировинного джерела і, до цього ж, 
сама додаткова енергія стане наслідком нових джерел, 
включених у виробництво. Якщо цей процес буде замк-
нутим, то набір джерел рано чи пізно вичерпається. 
"Невичерпність" може бути гарантована лише при 
постійному розвитку наукового потенціалу суспільства, 
на базі якого генеруються і реалізуються плідні ідеї. 
Тому в природокористуванні як історичному процесі 
існує залежність між рівнем розвитку наукового по-
тенціалу суспільства та використанням природних ре-
сурсів. 

Таким чином, викладання екології з позицій систем-
ного підходу дає можливість майбутньому фахівцю з 
новим мисленням дослідити й усвідомити: 

1. Сучасні промислові підприємства – це енерго-
інфо-інтенсивні системи – складні за рівнем організації 
та самоорганізації всіх внутрішніх та зовнішніх про-
цесів і явищ, взаємодії та взаємовпливів, це комплекси, 
які включають сотні потоків та десятки різноманітних 
елементів (ресурси, технологічні лінії, відходи вироб-
ництва будь-якого складу, збут товарів, інфраструктура 
та ін.) зі складною схемою зв‘язків різного характеру, 
тобто дати модельний опис цієї системи. Провести 
дослідження сутності проблем та протиріч розвитку цієї 
системи, яка функціонує в багатофакторному соціо-
економіко-екологічному просторі, а також іденти-
фікувати та вивчити всі види енерго-інформаційних 
зв‘язків, можливості ефективності заміни енергетичних 
та інших видів ресурсів на підставі аналізу властивостей 
самоорганізації та організації системи, визначити вплив 
основних факторів соціальної, економічної та природної 
макроструктури на поставку та вибір правильного 
рішення завдань раціонального природокористування. 

2. Людина – не просто природно-соціальний еле-
мент (біо-соціальна істота), а тристороння система – 
біо-соціо-культурна. Це дає можливість перетворення 
діяльності людини в різних сферах (мається на увазі її 
взаємодія з системами економічного, соціального, куль-
турного та іншого характеру) в нову форму буття, не-
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обхідну для виживання й розвитку людини, цивілізації і 
планети в цілому;  

3. Необхідність розвитку здорового, науково об-
грунтованого потенціалу розвитку не тільки 

суспільства, але і самої людини як елементу біосфери, 
що, у свою чергу, є підсистемою планетарної 
цивілізаціїї (ноосфери). 

 
 

 
Безумовно, у практичному застосуванні системного 

підходу як методологічного інструмету екологічної 
освіти мається ряд певних труднощів, які пов‘язані з 
необхідністю узгодження понятійного апарату, мовних і 
модельних засобів, які використовуються в інших нау-
кових дисциплінах; визначення параметрів, показників і 
критеріїв, що дозволяють поєднувати в одному модель-
ному описі різні фактори (соціальні, технологічні, еко-
номічні, екологічні); обліку науково-методичних, нау-
ково-дидактичних принципів вивчення складноор-
ганізованих систем, поступового послідовного переходу 
від простих понять і моделей до більш складних тощо. 

На наш погляд, застосування системного підходу як 
методологічного інструменту еколого-економічної 
освіти, не просто заслуговує уваги, а може претендувати 
на провідну роль сучасної інноваційної технології ство-
рення нової світоглядної основи людини третього тися-
чоліття і сприяти розвитку науково-методичної бази 

системи еколого-економічної підготовки спеціалістів 
майбутнього у вузі. 
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logical and economic component of school education contents 
during Ukrainian Olympiad  in Ecology participants' ecological 
projects realization. The student’s ecological project allows 
student to decide the local ecological problems on the base of 
concrete practical business;  to gain skills in project manage-
ment, to acquire basic knowledge in economy, ecology  and 
management. 
Article analyses the life cycle of ecological project that includes 
the stages: production and analysis of problem, searching of 
alternative decisions, choice of the best decision, definition  of 
purpose and tasks of the project.  Planning in educational activ-
ity of project bulding up requires  from student skills to deter-
mine the tasks, time, resources and facility for decision of con-
crete problem of ecology. 
The examples of planning and implementation of concrete eco-
logical projects were indicated on example of works of the stu-
dents School 11 of Kiev. 
Стаття присвячена шляхам становлення принципово 
нових стосунків людини з природою через впровадження 
еколого-економічної складової змісту шкільної освіти при 
реалізації екологічних проектів учасників Всеукраїнської 
олімпіади з екології. Учнівський екологічний проект 
дозволяє учню на конкретній практичній справі 
вирішувати місцеві екологічні проблеми, оволодівати 
навичками управління проектами, основами економічних, 
екологічних знань та менеджменту.  
У роботі проаналізовано життєвий цикл екологічного 
проекту, який включає  етапи: постановка та аналіз 
проблеми, пошук альтернативних рішень, вибір 
найкращого рішення, визначення мети та завдань проекту. 
Планування у проективній навчальній діяльності вимагає 
від учня вміння визначати завдання, час, ресурси та кошти 
для рішення конкретної екологічної проблеми.  
Наведено приклади планування та реалізації конкретних 
екологічних проектів на прикладі робіт учнів СЗШ №11 
м.Києва. 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ  
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ  
У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В.О.Хрутьба, Г.О.Малько, М.М.Гнатюк  
Сучасний світ зіткнувся з проблемою деградації 

екологічних систем та поступового виснаження при-
родних ресурсів, від яких залежить добробут, саме 
існування людини на Землі. Водночас у світі наростають 
такі проблеми, як нерівність між багатими та бідними, 
злидні, голод, погіршення здоров’я і неграмотність знач-
ної частини людства. Єдиний спосіб забезпечити 
процвітаюче і безпечне майбутнє – це вирішення про-
блем соціально-економічного розвитку та природного 
середовища в комплексі й узгоджено. 

Поступове усвідомлення майбутньої кризи спонукає 
до пошуку принципово нових підходів до стосунків 
людини і природи. Це, зокрема, призвело до постановки 
на порядок денний питання про перехід людства на 
шлях «сталого», або всебічно збалансованого, розвитку.   

Сталий розвиток − це економічно, соціально і еко-
логічно збалансований розвиток тих чи тих територій і 
розташованих на них міських і сільських поселень (на-
селених пунктів), спрямований на узгоджене форму-
вання та функціонування їхньої економічної, соціальної 
і екологічної складових на основі раціонального вико-
ристання всіх видів ресурсів (природних, трудових, 
виробничих, науково-технічних, інформаційних тощо).   

Сучасна індустріальна цивілізація, у своєму 
нинішньому вигляді, жорстко протистоїть екологічній 
системі нашої планети. Ми повинні перетворити збере-
ження навколишнього середовища на основний ор-
ганізуючий принцип нашої цивілізації. Це означає од-
ночасне стимулювання життєздатного економічного 
прогресу та зцілення стосунків між цивілізацією і крих-
кою екологічною системою на Землі. Для відновлення 
природної рівноваги нашої планети доведеться 
здійснити дуже складні і болючі зміни у нашій 

свідомості та діях. Процвітання України пов’язане з її 
участю у всесвітній екологічній революції та здатністю 
виробляти для світового ринку нову продукцію і техно-
логії, що сприятимуть економічному прогресу без руй-
нації довкілля.  

В Українi вiдбувається становлення нової   системи 
освiти, змінюються моральнi цiнностi i прiоритети. Пе-
ред  освітянами  постає задача навчання і виховання 
тих, хто зможе ефективно і бережно використовувати 
природні ресурси, свідомо ставитися до свого майбут-
нього, здоров’я та розвитку. Дуже важливо, щоб кожен 
учень мав не тiльки всебiчнi знання, а й у подальшому 
став  фахiвцем, знань i вмiнь якого гостро потребує сус-
пiльство.  

Всебiчний розвиток є головною  умовою  форму-
вання особистостi, яка вмiє не лише самостiйно визна-
чати шляхи свого подальшого життя, а й гiдно пред-
ставляти себе, реалiзовувати в  життi.  

 Єколого-економічна складова змісту шкільної 
освіти реалізувалася у запровадженні проективної педа-
гогічної технології при проведенні Всеукраїнської 
олімпіади з екології. Такi  активнi  методи (дослiдницькi 
та метод проектiв) перетворюють учнів на суб'єкт педа-
гогiчного процесу,  спрямованi на розвиток у  них  
творчих здiбностей та пошуків. Проект зазвичай охоп-
лює виконання чогось такого, що ніколи раніше не ви-
конувалося.   

Шкільні проекти можна класифікувати так: 
Ігрові проекти – гра, танок, театр, свято. 
Розповідні проекти – слово, пісня, картина. 
Екскурсійні проекти – дослідження навколишнього 

середовища, народних звичаїв, традицій, місцевих про-
блем. 

Ручні проекти – приготування їжі, майстрування, 
ремонт. 

Найбiльш яскраво цей пiдхiд до освiтянської 
дiяльностi простежується у поглядах видатного амери-
канського  фiлософа  i педагога Дж. Дьюї: 

• здiбностi дитини закладенi природою, а  школа 
повинна створити умови для їх розкриття; 
• знання мають слугувати пристосуванню людини 
до оточення i повиннi мати практичне спрямування; 
• головними є не кiлькiснi характеристики знань, 
набутих учнями в школi, а вмiння використовувати 
їх у тій чи іншій ситуацiї; 
• важливо пiдпорядкувати змiст навчання  
розв'язуванню практичних проблем, що  вiдпо-
вiдають  силам,  пiдготовцi  та iнтересам дитини; 
• розв'язання  проблем потребує поєднання  розумо-
вої  та фiзичної працi, що має розвивальну та сус-
пiльну цiннiсть. 
Проективна дiяльнiсть є максимально   спрямова-

ною на пробудження та розвиток особистостi стар-
шокласникiв.  На думку академiка Iвана Беха,  спрямо-
ванiсть особистостi,  головна  її установка  в  раннiй  
юностi  полягає в дiяльнiсному самовизначеннi, виборi 
власного життєвого шляху та пошуку бiльш 
рiвноправних стосункiв з дорослими. 

Таким чином, проект – це учнiвська самодiяльнiсть, 
конкретна практична творча справа, поетапний рух до 
мети, поставленої та усвiдомленої учнем. 

Особливе значення має метод педагогiчно орга-
нiзованого засвоєння дитиною iнформацiї довкiлля че-
рез екологiчний проект, який формує екологiчну куль-
туру, екологiчну свiдомiсть, а, отже, екологiчну пове-
дiнку. 

Учнiвський екологiчний проект – це конкретна 
практична справа, спрямована на вирiшення мiсцевих 
екологiчних проблем, формування особистостi,  ово-
лодіння навичками управління проектами, основами 
економічних знань та менеджменту. 

У 2000-2001  навчальному роцi учнi СЗШ №11  
м.Києва працювали над проектами: "Утилiзацiя вiдходiв 
– проблема чи можливiсть" (Редька Юлія, 10 клас), 
"Аналiз впливу екологiчної кризи на стан здоров'я дiтей 
(на прикладi мiкрорайону ДВРЗ, м. Київ)" (Матвієнко 
Віктор, 10 клас),  "Соцiальне дослiдження рiвня знань  
учнiв СЗШ№11 про наслiдки Чорнобильської катастро-
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фи" (Млечко Антон, 11 клас), "Створення навчально-
просвiтницької екологiчної стежки природи лiсопарку 
ДВРЗ" (Зайка Ольга, 9 клас), «Моніторинг стану атмо-
сфери мікрорайону ДВРЗ» (Бормотова Вікторія, 9 клас). 
У 2001-2002 навчальному році  розробляються та вико-
нуються ще чотири екологічні проекти: «Нечупара та 
довкілля – екологічна гра для дорослих та дітей» (Редька 
Юлія, 11 клас), «Моніторинг антропогенного впливу на 
природне середовище лісопаркової зони ДВРЗ» (Хрутьба 
Андрій, 11 клас), «Школа екологічного велопатрулюван-
ня  в системі екологічної освіти» (Бормотова Вікторія, 10 
клас), «Екологічно чисті джерела енергії для зменшення 
енергоспоживання» (Супрун Тетяна, 11 клас). Усі теми 
проектів вибрані невипадково – це результат систематич-
ного впровадження екологічної та економічної освіти в 
навчально-виховний процес школи.   

Світовий досвід переконує, що проекти та 
управління проектами забезпечують універсальний 
підхід до вирішення різноманітних  проблем.  

Життєвий цикл екологічного проекту включає такі 
етапи: 

Розроблення 
• Постановка проблеми. 
• Аналіз проблеми. 
• Пошук альтернативних рішень. 
• Вибір найкращого рішення. 
• Визначення мети проекту. 
• Визначення завдань. 
Постановка проблеми – перший крок на етапі роз-

робки проекту. Визначення проблеми здійснюється 
через аналіз потреб бенефіціаріїв проекту та самого 
учня, при цьому учень самостійно виробляє певне ба-
чення проблеми та стратегію її вирішення. Для наших 
учнів, наприклад, основними екологічними проблемами 
є  покращення здоров'я, збереження довкілля, зниження 
антропогенного тиску на оточуюче середовище, 
підвищення рівня екологічної освіти через різноманітні 
екологічні ігри, утилізація відходів, зменшення енер-
госпоживання шляхом використання альтернативних 
джерел енергії. 

Наступні етапи: аналіз проблеми, визначення аль-
тернативних варіантів її вирішення, відбір найкращого 
варіанту, усвідомлення мети та завдання проекту. 
Відповідно до мети визначаються його завдання.  Мета 
– це результат дій, який вирішує поставлену проблему.  

Наприклад, метою екологічного проекту може бути 
створення екологічних велопатрулів, які  будуть  вивча-
ти  свою місцевість, стежити за дотриманням еко-
логічного законодавства, проводити безпосереднє пат-
рулювання по території  лісопаркової зони, попереджа-
ти  і  запобігати порушенню законів про охорону при-
роди, проводити екологічний моніторинг,  розробляти  
інформаційні матеріали для відвідувачів лісопаркової  
зони  та населення, яке проживає поруч із лісом.   

Завдання – специфічні результати, що в комплексі 
досягають мети проекту. Одне завдання – крок на шля-
ху до мети –  має давати відповіді на такі запитання: 

ЩО та НАСКІЛЬКИ відчутно повинно бути 
зміненим? 

ДЛЯ КОГО ці зміни, ДЕ і КОЛИ вони відбудуться? 

Розрізняють завдання, що створюють продукт 
(productive), та завдання, які збільшують потенціал 
(capacity building). Результат завдань, що створюють 
продукт або наявний продукт (діючі підрозділи еко-
логічних велопатрулів), або дані, які можна статистично 
перевірити (кількість патрульних рейдів, кількість 
відвідувачів лісопаркової зони відпочинку, кількість 
несанкціонованих звалищ). Результатом завдань, що 
збільшують потенціал, є нематеріальний продукт, на-
приклад, поліпшення знання (новий рівень освіти, нові 
навички, нова інформація). Деякі завдання цього типу 
можуть бути статистично обчислені. Наприклад, ре-
зультатом реалізації учнівського екологічного проекту 
«Нечупара та довкілля – екологічна гра для дорослих та 
дітей», було проведення анкетування учнів шостого 
класу з проблеми утилізації відходів. Результати анке-
тування представлені у вигляді діаграми на мал. 1. Зав-
дання, що збільшують потенціал, повинні не лише за-
безпечувати довготривалі наслідки реалізації проекту, 
але й можливість їх застосування в нових умовах. 

Планування 
• Встановлення завдань (tasks). 
• Встановлення часу, ресурсів та коштів. 
• Встановлення послідовності завдань. 
• Перевірка завдань на можливість їхнього 

(feasibility study). 
Найкращий шлях для встановлення завдань, не-

обхідних для досягнення мети, – декомпозиція проекту 
на доступні для огляду та керування частини. Для цього 
використовується структура робіт (work breakdown 
structure) – ієрархічна структура декомпозиції робіт еко-
логічного проекту, доки весь проект не буде представ-
лений як мережа окремих робіт. На мал.2 наведена 
структура робіт для проведення обстеження учнів на 
виявлення впливу довкілля на стан їх здоров’я. 
 

 

Мал.1 Діаграма результатів анкетування учнів по 
проблемі утилізації відходів 

Після підготовки схеми структури робіт легко ви-
значити терміни виконання завдань, необхідні для цього 
ресурси та кошти. 

Мал.2 Структура робіт для проведення обстеження учнів
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Встановлення термінів виконання робіт – це процес 
встановлення числа робочих періодів для закінчення 
кожного завдання.  Процес планування визначає, які 
ресурси (люди, обладнання, інформація, матеріали, тех-
нологія) та в якій кількості потрібно використовувати 
для завершення кожної з робіт за проектом. Також ви-
значається вартість необхідних ресурсів та піднесення 
загальних сум до конкретних видів робіт.   

І хоча шкільний екологічний проект  не має 
відповідного  фінансування, але економічна оцінка про-
екту може стати одним із критеріїв відбору даного про-
екту для участі в наступному етапі Всеукраїнської 
олімпіади з екології. Оцінка ефективності проекту може 
включати комерційну ефективність (визначення 
співвідношення фінансових  витрат і результатів), 
соціальний ефект та економічний ефект.  

Таким чином,  проективне навчання не лише спону-
кає до розумно мотивованої доцільної діяльності для 
рішення місцевих екологічних проблем, а й  до 
підвищення рівня економічної освіти,  застосування 
набутих  знань для рішення конкретних задач, також 
опосередковано виводить різновікових учасників на 
пошуки спільної мови та розуміння багатьох побутових 
оцінок та цінностей.  Добре структурована співпраця, 
що вимагає постійного дослідження ситуації, аналізу 
шляхів розв’язання проблеми, їх вибору та 
відповідального ставлення кожного учасника до своїх 
обов’язків, привчає до тверезого, критичного 
оцінювання власних і чужих можливостей.  

Розглянемо шляхи  розробки та втiлення проекту на 
прикладi шкільного екологічного проекту "Утилiзацiя  
вiдходiв  – проблема чи можливiсть", що розроблений,  
спланований та реалізований ученицею 10 класу СЗШ 
№11 м. Києва Юлією Редькою у 2000-2001 навчальному 
році. 

Виконання проекту розпочалося з вивчення  учени-
цею проблеми iснування вiдходiв,  причин їх виникнен-
ня  та пошуку  можливостей утилiзацiї.  Зроблена  кла-
сифiкацiя  вiдходiв  на  промисловi та побутовi.  Визна-
чена  мета  роботи, а саме: допомогти учням знайти 
вiдповiдi на запитання: що таке смiття? Чому i як воно 
утворюється? Поглибити iнформованiсть учнiв про те, 
як проблема побутових вiдходiв виявляється у їхній 
мiсцевостi. Допомогти зрозумiти причетнiсть кожного 
до процесiв утворення смiття.  

Шляхом до здiйснення  вибрано два пiдходи – 
просвітницький i практичний. Виконання проекту 
включало розрахунок середньодобової кiлькостi побу-
тових вiдходiв на одну людину. Виявилося, що середня 
кількість сміття, яке утворюється щоденно в різних ро-
динах Києва, коливається від 370 г до 500 г. Враховую-
чи, що населення Києва вже перевищило 3 млн. чоловік, 
то кожен день кияни викидають приблизно 1500 т 
сміття. 

Паралельно велася просвiтницька робота з учнями  5 
класу, щоб допомогти  зрозумiти причетнiсть кожного 
до процесiв утворення смiття, до впливу людини на 
природу i довкiлля, до утворення смiтникiв, звалищ, 
тощо. Дiти навчилися  класифiкувати смiття, виявляли  
своє вiдношення до проблеми у виглядi малюнкiв, ма-
леньких творiв, анкет. Учні знайшли несанкціоновані 
смiттєзвалища в лiсi та мiкрорайонi. Звернулися до ад-
мiнiстрацiї Дарницького вагоноремонтного заводу 
(ДВРЗ) з проханням вивезти смiття. Провели екскурсiї 
на завод ДВРЗ до котельної, де знищується частина  
вiдходiв, та на завод по переробцi вiдходiв. 

Календарний план проекту розроблявся на 2000-
2001 навчальний рік. Умовний бюджет проекту склав 
2500 грн. 

Найголовнiше у  роботi – це тi висновки i пропо-
зицiї, що їх зробили учнi, якi вiдображують формування 
екологiчної культури та екологiчної свідомості. Отже, 
коригують екологiчну поведiнку. 

Слiд звернути увагу на захист роботи. I тут  вже не-
має дрiбниць: важливе все – вiд оформлення роботи до 
вмiння поводитися на трибунi й володiти собою, добре 
сконцентрувати увагу i вiдповiдати на запитання.   Уче-
ниця продовжує сама набувати екологічних знань, пра-
цюючи інструктором  з екологічного права в нашій 
«Школі екологічного велопатрулювання». Продовжує 
працювати з учнями 6 класу у формі екологічної гри 
«Нечупара та довкілля». А її шестикласники почали 
навчати учнів другого класу правильного ставлення до 
проблеми утворення сміття.  

 
 
 

Мал.3 Редька Ю. представляє екологічний проект 
“Нечупара та довкілля – екологічна гра для дорослих 

та дітей” 

Таким чином, у результаті роботи над екологічним 
проектом створена постійно діюча система екологічної 
освіти і виховання як для старшокласників, так і для 
школярів молодших та середніх класів. 

Розробка та реалізація екологічних шкільних про-
ектів повною мірою дозволяє впроваджувати в систему 
шкільної освіти елементи еколого-економічної освіти 
відповідно до концепцiї збалансованого розвитку при-
роди та суспiльства.  Формувати світогляд тих, кому 
незабаром доведеться створювати  нове   суспiльство, 
яке буде  стiйким та збалансованим, таким,  що  ста-
бiльно  розвивається,  при умові збалансованої еконо-
мiки,  природи та суспiльних  вiдносин.   
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В статье излагается «проинтегрированный» от-
вет В.И.Вернадского на вопрос «что умеют делать 
философы?», который дан им в книге «Научная мысль 
как планетарное явление» на материале советской 
«философской работы» 20-30х гг. ХХ ст.  Отмечая 
полезность в ряде случаев «вмешательства» филосо-
фов в научную работу, вместе с тем В.И.Вернадский 
доказывает, что «философская работа при отсутст-
вии свободы философских исканий напрасна» и что 
«философы должны принимать примат науки над фи-
лософией», «никакой философ не может указывать 
путь ученому». Сциентизм Вернадского актуален и 
сегодня, но выдвигает следующий вопрос: «А был ли 
Вернадский философом?». 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТВЕТА 
В.И.ВЕРНАДСКОГО НА ВОПРОС 
“ЧТО УМЕЮТ ДЕЛАТЬ  
ФИЛОСОФЫ?"1 
С.Ф.Клепко   
В этой статье делается попытка “проинтегрировать” 

содержание ответа В.И.Вернадского  на вопрос «что 
умеют делать философы», который мы находим в его 
оценке советской «философской работы» в 20-30х годах 
прошлого столетия. Эта оценка содержится в 151-156 
параграфах его труда "Научная мысль как планетное 
явление", долго скрываемых от читателя. При первых 
публикациях книги Вернадского эти параграфы не пе-
чатались вообще или помещались в "Приложениях" 
(третье издание,  1991 г.)2.  

Книга "Научная мысль как планетарное явление" 
тесно связана с замыслом Вернадского написать "глав-
ную книгу жизни" или "книгу жизни", в которой он 
думал изложить свое новое миропонимание, исходящее 
из космической роли живого вещества. В письме 
С.Ф.Ольденбургу 28 октября 1933 года В.И.Вернадский 
написал: "Много думаю и работаю над моей темой – 
над биогеохимической энергией в земной коре. Но сей-
час невольно ухожу в сторону или вглубь, как хочешь 
понимай – в философские вопросы. Лично я не считаю 
их более глубокими, чем научную трактовку мира. Не 
знаю доживу ли – но книгу о биогеохимической энер-
гии раньше двух лет едва ли кончу. А если доживу, 
займусь "Философскими мыслями натуралиста" и пре-
жде всего – точным анализом отношений между наукой 
и философией, будущим человечества, эмпирическим 
обобщением, эмпирической идеей и эмпирическим 
фактом и их отличием от философских понятий, еще 
раз временем... О многом хотелось бы успеть сказать"3.  

Однако Вернадскому в соответствии с гносеологи-
ческой ситуацией того времени пришлось отложить 
описание основных понятий новой науки и заняться 
анализом научных понятий как таковых, исследовать 
вопрос об отличии научного языка от философского. 
Исследуя влияние «философской работы» на научную 
работу, Вернадский анализирует две группы проблем: 

1. Реалистическое определение современного значе-
ния философии в научной работе и возможности нового 
философского творчества, перестраивающего филосо-
фию под влиянием научного движения ХХ века.  

2. Отсутствие в стране свободного научного и фило-
софского искания (идейная и фактическая невозмож-
ность свободной критики и свободного развития всех 
других философских представлений), при исключи-
тельной централизации в руках государственной власти 
цензуры и распространения научного знания.  

Размышления по эти вопросам великого ученого со-
ставляют несомненную ценность и для сегодняшней 
философии, и для поиска конструктивного ядра фило-
софских изысканий в частности. Ожидание Вернадским 
конструктивности от  философии и уважение к труду 
философии уже содержится в его понятии «философ-
ская работа», которое, на наш взгляд, и сегодня еще 
недостаточно разработано и редко употребляется.  

Сжимая (интегрируя) содержание главы Х книги 
"Научная мысль как планетное явление" (написанной в 
1936-1938 гг.) и давая себе отчет о неисчерпаемости 
проблемы «Вернадский и философия»4, рафинированно 
можна подать основные взгляды Вернадского на «фи-
лософскую работу» так:  

"Принципиально натуралист не может отрицать 
права и полезности в ряде случаев вмешательства фило-
софов в свою научную работу"; 

"Философы не дадут ничего нового об отличии жи-
вого и косного, оправдывающего потраченный труд по 
углублению в историю философских исканий"; 

"Философы "развращают  мысль" и  уходят в безо-
пасные области знания"; 

"Философская работа при отсутствии свободы фи-
лософских исканий напрасна"; 

"Философы снижают углубление философской ра-
боты"; 

«Маркс в "Капитале" с помощью реальной методи-
ки получил анахроничное изложение»; 

"Ни один из основоположников диалектического 
материализма не продумал его до конца"; 

"Философы мешают диалектическим методом те-
кущей научной работе"; 

"Малообразованные философы" задержали работу 
Радиевого института "года на два"; 

«Философы должны принимать примат науки над 
философией»; 

«Никакой философ не может указывать путь учено-
му». 

Рассмотрим только два положения, которые выдви-
нул Вернадский относительно «философской работы».  

 
 «Философы «развращают  мысль» и  уходят в 

безопасные области знания» 
Вернадский пишет о создании «нового развращения 

мысли»: философы должны были уметь беспрекослов-
но подчиняться под угрозой гонений и материальных 
невзгод и публично отказываться от излагавшихся ими 
учений, признаваться в своих ошибках. В результате 
создалось положение, очень напоминающее положение 
православной церкви при самодержавии, постепенный 
упадок живой работы в этой области философии, уход 
философов в безопасные области знания, например, 
издание классиков, предшественников.  

 «Никакой философ не может указывать путь 
ученому» 

Вернадский считает, что в методике научной работы 
никакой философ не может указывать путь ученому, 
особенно в наше время. Философ, оказывается, не в 
состоянии точно охватить сложные проблемы, разре-
шение которых стоит перед натуралистом в его текущей 
работе. Методы научной работы в области эксперимен-
тальных наук и описательного естествознания и методы 
философской работы, хотя бы в области диалектическо-
го мышления, резко различны. Вернадский пишет, что 
«они лежат в разных плоскостях мышления, поскольку 
дело идет о конкретных явлениях природы, то есть об 
эмпирически установленных фактах и построенных на 
научных фактах эмпирических обобщениях». Для Вер-
надского  «тут дело настолько ясное, что спорить об 
этом не приходится». Философы-диалектики на эту 
область научного знания не должны были бы посягать 
для своей же пользы. Ибо здесь их попытка заранее 
обречена на неудачу. Они здесь борются с наукой на ее 
исконной почве.  

Вернадский напоминает, что наука пережила по-
добное вмешательство религиозной мысли и религиоз-
ных построений, в корне ошибочных, в эпоху Возрож-
дения, в XVII-XIX веках. Хотя здесь борьба еще не кон-
чена, но едва ли кто будет отрицать, что победа оста-
лась на стороне науки, что большинство религиозных 
построений этого рода отошло в прошлое или по суще-
ству перестраивается, толкуется по-новому, отходит от 
реальности в область личной веры и толкований. Исто-
рический опыт не был учтен официальными философа-
ми нашей страны, и они при своей прямолинейности и 
недостаточной научной грамотности, делает вывод 
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Вернадский, вошли в резкое столкновение с научной 
мыслью и работой.  

Такова предварительная картина «философ-
ской работы» Вернадского, которая, конечно, ограниче-
на во времени и локальна. Нередко говорится, что как 
прегрешения священников не могут разрушить рели-
гию, так и советским философам не дано было разру-
шить философию. Именно эта наука связывает воедино 
все другие. Неслучайно крупнейшие умы человечества 
после своих специальных трудов обращались к фило-
софии. Общим утверждением есть и положение о том, 
что величайшие математики Лейбниц, Декарт, Винер, 
Рассел, Уайтхед, Вейль, физики Эйнштейн, Бор, Гей-
зенберг, химик Вернадский были велики и как филосо-
фы. Ученый-энциклопедист Владимир Иванович Вер-
надский (1863-1945) критически оценил, что советские  
философы умели делать до сороковых годов. Задача 
современных философов – не повторить их ошибочной 
и напрасной для человечества  работы. Сциентизм Вер-
надского актуален и сегодня, но выдвигает следующий 
вопрос: а был ли Вернадский философом  в традицион-
ном понимании философии? И что тогда должны уметь 
делать философы? 

 
1 Эта статья является фрагментом цикла работ автора 
по проблеме «Что умеют делать философы» 
(См.«Постметодика». – 2002. – №1.) 
2 Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – 
М., Наука, 1991. – 271 с. 
3 Цит. по кн.: В.А.Росов. В.И.Вернадский и русские востоко-
веды. – СПб, 1993. – с.76.  
 http://www.ce.cctpu. edu.ru/msclub/VERNADSKY/3.4.3.htm 
4 Шубин В. Кант и Вернадский // НиТ. Текущие публикации: 
история науки. Электронная версия: 30.08.1999. 

 
 
 

The article deals with the examination of role of common to all 
mankind values in the training process at higher educational 
establishments. The main interest is centered around the acquir-
ing of the values which helps people to determine the practical 
significance of such values for their life activity. 
 
Дана стаття присвячена розгляду ролі загальнолюдських 
цінностей у процесі проведення виховної роботи у вищих 
навчальних закладах, зокрема, оціночному засвоєнню 
цінностей, під час якого люди встановлюють їх практичне 
значення для себе та своєї життєдіяльності. 
 

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНО-
ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У  
СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Л.Б.Мартинова  
За роки незалежності України визначились основні 

засади створення національної системи освіти, які за-
безпечують при збереженні досягнень минулого зве-
дення її відповідно до нових соціально-економічних 
вимог, до потреб державного будівництва в перехідний 
період, зміцнення й розвитку демократизації 
суспільства, а також надання можливості входження 
освіти України у міжнародний простір на порозі XXI 
століття. 

Прискорення соціально-економічного розвитку на-
шої держави вимагає якісної зміни системи вищої шко-
ли, радикального оновлення структур, форм і методів 
функціонування, максимальної інтенсифікації навчаль-
ного процесу. 

Сучасна освіта повинна мати випереджальний ха-
рактер, бути гнучкою відкритою системою, забезпе-
чувати можливості для духовного, інтелектуального, 
фізичного розвитку всіх громадян України. 

Нині перед вищою школою постало завдання знайти 
шляхи органічного поєднання професійної підготовки 
студентів із формуванням у них глибокого наукового 

світогляду, громадянської зрілості і соціальної актив-
ності, високої політичної, моральної культури, істинної 
інтелігентності.  

Говорячи про нову парадигму освіти, слід розвивати 
багатоваріантну методологію, адже роль людини стає 
визначною. Таку методологію можна назвати гу-
маністичною тому, що до неї для кінцевого вибору не-
обхідно залучати духовно-моральні оцінки. Рішення 
повинні спиратися на духовні й культурні цінності. Така 
методологія творчої діяльності, будучи покладеною в 
основу освіти, вимагає формування моральних і вольо-
вих якостей, духовного розвитку людини. А це означає, 
що людина буде в центрі системи освіти. 

Отже, у новій парадигмі освіти проблема гуманізації 
й гуманітаризації набуде більш глибокого і якісно ново-
го змісту, ніж просто залучення людини до гуманітарної 
культури. При цьому характер вирішення завдання гу-
манізації й гуманітаризації освіти прямо визначає 
ступінь його впливу на шляхи майбутнього розвитку 
суспільства [1]. 

Якщо сьогодні мова іде про те, що виховна робота 
повинна  спиратися в першу чергу на загальнолюдські 
цінності, то не можна не зазначити, що головну роль тут 
відіграють саме сутнісні сили самої людини, тому що  
вони є передумовою і каталізатором її життєвого успіху. 
Адже, сутнісні сили – це ті якості, котрі вирізняють 
людину з-поміж усього іншого, беруть участь у  її тво-
ренні. Проте людина – це не лише об’єкт впливу приро-
ди та суспільства, вона – суб’єкт, який не лише формує, 
а й реалізує власні сутнісні сили, детермінує хід 
об’єктивних соціальних та природних процесів. Якщо 
природно-історичний процес зумовлюється об’єк-
тивними законами суспільного розвитку, то діяльність 
суб’єкта, реалізація ним своїх сутнісних сил визна-
чається ключовими цінностями, які орієнтують людську 
діяльність, обґрунтовують певне ставлення людини до 
світу.  

Відповідаючи на питання, задля чого необхідна та 
чи інша діяльність, термін “життєвий сенс” є первин-
ною засадою вибору відповідних цілей (що робити?) та 
засобів (як зробити?). Якщо система життєвих сенсів 
складає аксіологію діяльності (її ціннісноорієнтуючий 
ґрунт), то система цілей та засобів – технологію 
діяльності (спосіб організації процесу реалізації 
життєвих сенсів). На сучасному етапі розвитку 
суспільства для декого вищенаведені поняття та кате-
горії можуть здатися лише пишномовними словами, але 
насправді вони відіграють велику роль у житті [2]. Сьо-
годнішні студенти завтра стануть керівниками, 
політиками, підприємцями, а це означає, що вони по-
винні  бути не лише висококваліфікованими 
спеціалістами у своїх областях, а в першу чергу особи-
стостями, які не намагатимуться досягти своїх цілей 
будь-якими шляхами і жертвами, а які б у своїй 
діяльності пріоритетними напрямками все ж таки оби-
рали напрямки, засновані на системі загальнолюдських 
цінностей.  

Культура окремої людини не є чимось механічно 
привнесеним ззовні. Особа – це не чиста дошка, на якій 
суспільство пише те, що йому заманеться. Справжня 
культура твориться власними зусиллями. Кожна куль-
турна людина мусить переробити у власній душі 
цінності світової та вітчизняної культури. Лише за цієї 
умови вона здатна визначити своє особисте ставлення 
до світу, відчути причетність до життєвого сенсу люд-
ства, культури свого народу.  

Виходячи з вищенаведеного, можна процитувати  
К.Д.Ушинського, який у своїй науковій праці “Людина 
як предмет виховання” або “Педагогічна антропологія” 
вивів своєрідну формулу становлення людини як силь-
ної особистості: “Якщо педагогіка хоче виховати люди-
ну в усіх відношеннях, то вона  повинна  спершу 
пізнати її теж у всіх відношеннях”.  Особистість – це 
поняття соціалізоване. Тому його треба завжди 
пов’язувати з епохою та конкретним суспільством, бо 
від цього залежить уявлення про особистість як ідеал 
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людини, який відповідає типовим вимогам суспільства 
до свого  громадянина.  Всебічний розвиток передбачає 
навчання, виховання та розвиток людини [3].  

Говорячи про виховання, посилаються на принципи 
виховуючого навчання. Безумовно, навчання виховує, 
але це не здійснюється автоматично без будь-яких зу-
силь із боку викладачів як результат, що супроводжує 
навчання. Навпаки, воно вимагає цілеспрямованої 
кваліфікованої роботи викладачів.  

При цьому слід мати на увазі, що розвиток суспільства 
спричиняє появу нових виховних завдань. 

В умовах сучасної України вимагають переосмис-
лення  трудове, економічне та правове виховання у 
зв’язку з розбудовою правової демократичної держави  
з ринковими відносинами. Виникають нові завдання. 
Такі, як виховання національної самосвідомості, 
політичної та релігійної культури [4].    

По відношенню до суб’єкту (людини) цінності слу-
жать об’єктами його інтересів, а для його свідомості 
виконують роль повсякденних орієнтирів у предметній і 
соціальній дійсності, показником його різних практич-
них ставлень до оточуючих предметів та явищ. Ціннісні 
орієнтації є елементами внутрішньої структури особи-
стості, сформованими і закріпленими життєвим 
досвідом індивіда під час процесів соціалізації та 
соціальної адаптації. Виділяючи значуще (суттєве для 
даної людини) від незначущого (несуттєвого) через 
прийняття чи неприйняття особистістю певних 
цінностей вони визначають найбільш сприятливі умови 
їх реалізації. У внутрішній структурі особистості 
ціннісні орієнтації утворюють вищий (як правило, 
усвідомлений на відміну від соціальних установок) 
рівень ієрархії, що визначає певне сприйняття умов 
життєдіяльності, їх оцінки і поведінки як в близькій так 
і довгостроковій перспективі. Ціннісні орієнтації 
найбільш чітко виявляються в ситуаціях, що вимагають 
відповідальних рішень, які детермінують за собою зна-
чимі наслідки і що визначають подальше життя 
індивіда. Ціннісні орієнтації забезпечують цілісність і 
стійкість особистості, визначають структуру свідомості 
і програми,  стратегії діяльності, контролюють і ор-
ганізують мотиваційну сферу, інструментальні 
орієнтації на конкретні об’єкти чи види діяльності і 
спілкування як засіб досягнення мети. Таким чином, 
ціннісні орієнтації – це, перш за все, надання пріоритету 
певним змістам як життєвоорганізуючим першоосно-
вам, і готовність чи неготовність вести себе згідно з 
ними. 

Ціннісні орієнтації розкриваються через оцінки, які 
людина формує для себе через вміння моделювати 
життєві ситуації, приймати рішення у проблемних та 
конфліктних ситуаціях, через вибір певної поведінки,  
вміння задавати і змінювати домінанти власної 
життєдіяльності. Особистісні кризи (які часто допов-
нюються кризами соціальними) викликають, як прави-
ло, необхідність у підтвердженні або переосмислені 
системи ціннісних орієнтацій, вирішенні відповідних 
суперечностей. У таких випадках успіх вирішення су-
перечностей та мінімізація втрат багато в чому залежать 
від міри динамізму та відкритості ціннісних орієнтацій. 
Несуперечливість та цілісність систем ціннісних 
орієнтацій можна розглядати як показник стабільності 
та автономності особистості. Відповідно, їх супереч-
ливість (як підтвердження незрілості особистості) 
фіксується через нездатність людини здійснити оцінку 
та прийняти рішення (або ж навпаки – готовність діяти 
зараз, відповідно до вже встановленого стереотипу). 

Інакше кажучи, розвиток ціннісних орієнтацій –  
критерій зрілості особистості, показник міри її 
соціальності. Це критерій сприйняття не лише 
зовнішнього, але і внутрішнього світу індивіда, обумов-
лений зв’язок між свідомістю та самосвідомістю, пси-
хологічний базис для вирішення в індивідуальному 
плані питання про сенс життя, завдяки якому 
відбувається інтеграція сукупності ціннісних орієнтацій 
в дещо цілісне та своєрідне, яке характерне саме для 
даної особистості. 

Встановлена та несуперечлива сукупність ціннісних 
орієнтацій обумовлює такі якості особистості, як 
цільність, надійність, вірність певним принципам та 
ідеалам, здатність до вольових зусиль для реалізації цих 
ідеалів та цінностей, активність життєвої позиції. Су-
перечливість у ціннісних орієнтаціях породжує не-
послідовність в поведінці. Нерозвинутість ціннісних 
орієнтацій –  виявлення інфантилізму, панівного поло-
ження зовнішніх стимулів у внутрішній структурі осо-
бистості. 

Проблематика ціннісних орієнтацій вимагає свого 
суттєвого переосмислення в умовах сучасних ди-
намічних соціальних систем, що припускають одночас-
не самовизначення людини в різних аспектах культур-
ного простору, що підпорядковуються різним культур-
ним нормам і що задаються, власне, різними 
цінностями, які далеко не завжди узгоджуються між 
собою. Таким чином, ключ до розуміння ціннісних 
орієнтацій потрібно шукати не в суб’єкт-об’єктних, а в 
міжсуб’єктних стосунках людей. 

Ціннісні орієнтації в різні епохи і в різних суб’єктів 
діяльності зумовлюються традиціями, що склалися, 
соціальними умовами і власним вибором. 

Якщо історично проаналізувати становлення і роз-
виток систем ціннісних орієнтацій людства, можна 
виділити три їх основних типи:  на самого себе; на по-
тойбічний світ;  на суспільство. 

Орієнтація людини на саму себе, захоплення особи-
стим життям і розчаруванням в усьому, що виходить за 
її межі – супроводжує епохи занепаду.  

Слабка особистість, загальмована особа – це люди-
на, що не зуміла виявити свою творчу сутність, стримує, 
сковує її. Тоді як справжня особистість – це людина, що 
зуміла вивільнити, розвинути притаманний їй творчий 
потенціал. Творче прагнення до мети, що для людини є 
важливою саме як результат глибоко відчутих потреб, 
бажань і обдарування, приносить щастя і успіх, оскільки 
людина функціонує так, як і потрібно. Адже людина від 
природи  – істота, постійно спрямована на якусь мету. І 
оскільки людина створена саме такою, вона не може  
бути щасливою, якщо не функціонує так, як їй визначе-
но природою, тобто цілеспрямовано. Справжній успіх 
та істинне щастя не тільки йдуть пліч-о-пліч, але й до-
повнюють і посилюють одне одного. 

Образ власного Я – ключ до розуміння сутності осо-
бистості та її поведінки. Саме це визначає і рамки мож-
ливостей людини – те, що вона спроможна або неспро-
можна зробити. Розробка  адекватного, реалістичного 
уявлення про саму себе ніби наділяє людину 
підвищеним хистом, новими талантами, буквально пе-
ретворюючи невдачі в успіхи. Образ власного Я 
змінюється в кращу або гіршу сторону, не тільки шля-
хом міркувань або накопичення теоретичних знань, але, 
насамперед, у процесі накопичення практичного 
досвіду. 

У житті людини важливою цінністю є свобода, в ос-
нові свободи – вибір, який стоїть на ґрунті розуму, а 
реалізується через діяльність. Людині завжди надзви-
чайно важко здійснити вибір. Але вона завжди вибирає: 
якщо людина соціальна вибирає професію, то людина 
духовна шукає сенс життя, систему культурних 
цінностей,  і саме так утверджує власну свободу, свою 
індивідуальність. У різноманітних сферах 
життєдіяльності можливості вибору неоднакові. Є абст-
рактні і реальні можливості. Реальні можливості визна-
чаються умовами їх реалізації. Безпідставні претензії 
особистості на вибір в умовах абстрактних можливо-
стей нерідко приводять до конфлікту. Людина повинна  
враховувати умови буття, свої риси характеру, 
життєвий досвід і, разом з тим, кожного разу 
підвищувати рівень вибору, щоб бути вільною. І не ви-
падково вибір духовних цінностей – складний, супереч-
ливий процес, найбільш відповідальний, і тому в житті 
людина керується компонентами духовності – розумом, 
почуттями, волею. Суперечливість вибору цінностей 
пояснюється тим, що поле  духовності людини прак-
тично необмежене, бо охоплює і фантазію, і мрію, і 
утопію, і віру, і реальні духовні основи людської 
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життєдіяльності. Духовний вибір особи теж необмеже-
ний. Але завжди один з варіантів вибору – добро і зло, 
правда і неправда, прекрасне і потворне. Вибір духов-
них і культурних цінностей – це справа кожної особи, її 
совісті.  

Система ціннісних орієнтацій формується і транс-
формується в історичному розвитку суспільства. Їх зна-
чення не обмежується часовими рамками існування 
відповідної соціальної цінності. Наприклад, естетичні 
цінності античності зберегли своє значення і після заги-
белі цивілізації, яка їх створила; відома тривалість 
впливу гуманістичних та демократичних ідеалів 
європейського Просвітництва, витоки яких беруть свій 
початок в античній культурі. У процесі цього розвитку 
формується система загальнолюдських цінностей, які 
набувають пріоритетного характеру в сучасну епоху. 

Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей 
як духовної основи розвитку суспільного життя і епохи 
його докорінного оновлення вносить суттєві корективи 
в наше мислення та ідеологічну практику. Мова іде про 
світоглядний переворот, докорінні зміни моральних 
пріоритетів, якісно нову духовну перспективу нашого 
суспільства. 

Розвиток від ізольованості та замкнутості до єдності 
та цілісності – об’єктивна тенденція історичного роз-
витку людства. Сьогодні вже очевидно, що воно вступає 
в особливий період свого існування. Розвинуті в техно-
логічному відношенні країни успішно закладають осно-
ви майбутнього постіндустріального суспільства з над-
звичайними можливостями інформаційних технологій, 
новими мережами комунікацій. Збільшується інтеграція 
світу в умовах різкого підвищення рівня його 
різноманітності. Інтегративні процеси здійснюються 
прискореними темпами. Світовий ринок охоплює все 
нові регіони і включає в процес обміну все нові види 
продуктів праці: від продуктів сучасного промислового 
та сільськогосподарського виробництва до нових нау-
ково-технічних розробок, технологічних проектів та 
нових видів послуг.  

Глобальність процесів світового розвитку призво-
дить до зіткнення різних культур  і національних тра-
дицій у системі світового обміну ідеями, товарами та 
послугами та формує нові умови для їх діалогу. Діалог 
різних культур ставить проблему пошуку загально-
людських основ для взаєморозуміння. Життя людини в 
новому світі потребує постійного пошуку консенсусу, 
вміння (при взаємодії з різними культурними традиціями 
та системами цінностей) не відторгувати їх, а, залишаю-
чись на принципах своїх традицій та культури, поважати та 
розуміти іншу традицію. Постановка проблематики за-
гальнолюдських цінностей виникає як відповідь на виклик 
часу. Загальнолюдська ціннісна орієнтація – природний 
процес життя людини у складному та інтегрованому світі. 

Загальнолюдське як об’єктивна тенденція, закладена 
в сучасному економічному, науково-технічному та 
культурному розвитку, сама по собі ще не стала достат-
ньою причиною широкого усвідомлення пріоритету 
загальнолюдських цінностей. Для цього будуть потрібні 
надзвичайно гострі суперечності та конфлікти, які ви-
никають у процесі світового цивілізованого розвитку. 
Звичайно, глобальна безпека не розкриває змісту за-
гальнолюдських цінностей, але вона примушує повер-
нутися до них. 

Досвід глобальних процесів показує: те, що об’єднує 
людей  у контексті розвитку цивілізації, стає більш важ-
ливим, суттєвим, аніж те, що їх відокремлює. І цей же 
досвід виявляє основні суперечності сучасного стану 
цивілізації, протиприроднім чином з’єднавши чудеса 
комп’ютерного віку з етикою і психологією часів ан-
тичного розвитку та середньовіччя (суперечність між 
універсальними продуктивними силами та 
роз’єднуючими людей світоглядами та цінностями). 
Саме намагання використати глобальні технології для 
задоволення локальних (державних, національних, кла-
сових та інших) інтересів поставило людство перед ре-
альною загрозою його самознищення. Щоб ця перспек-
тива не стала трагічним фактом, необхідно від чогось 

відмовлятися: або від нового рівня цивілізації, або від 
старого мислення. Перше неможливе. Залишається 
тільки друге. 

Мова іде про нову ієрархію цінностей, в якій загаль-
нолюдське стоїть на першому місці та освітлює своїм 
променем всі інші цінності, набуває абсолютної 
пріоритетності. Класові і взагалі групові цінності в рам-
ках такого розуміння не відміняються, вони звертаються 
до одного із аспектів суспільного буття людини, обме-
жуються певною сферою, яка знаходиться в контексті 
простору загальнолюдських цінностей.  

Конфліктні ситуації та глобальні проблеми, які сто-
суються до всього людства,  певною мірою вже 
усвідомлені. По-перше, це – проблема виживання люд-
ства в умовах ядерної небезпеки та можливості появи 
нових видів зброї масового знищення. Класові та 
національні конфлікти в цих умовах можуть призвести 
до знищення людства; тому необхідно співвимірювати 
класову та національну компоненту з масштабом за-
гальнолюдського. По-друге, це проблема екологічного 
виживання. Зростаюче забруднення середовища та за-
гроза вичерпання в недалекому майбутньому основних 
ресурсів життєзабезпечення  потребує розробки нових 
світоглядних орієнтацій, визнання нових цінностей, які 
враховують масштаби загальнолюдського існування. І 
нарешті, по-третє, це проблема збереження людської 
особистості в умовах ускладнення процесів її 
соціального буття. Життєдіяльність індивіду частіше 
здійснюється в умовах зростаючої напруги, яка 
пов’язана з різкими змінами соціальних ситуацій, не-
обхідністю швидкого прийняття можливих рішень, 
змінами в різноманітних сферах соціального життя, 
постійними зіткненнями у свідомості різних програм та 
культурних традицій. У цих умовах регуляція людської 
поведінки значно ускладнюється. 

Наївно думати, що загальнолюдські цінності можуть 
бути вигадані політиками і філософами, щоб потім бути 
нав'язаними товариству в якості якоїсь нової релігії або 
ідеології.  Пошук цих цінностей ведеться протягом усієї 
людської історії, хоча і призводив на різних її етапах до 
різних результатів.  Ми зовсім не приписуємо нашому 
часу пріоритет у самій постановці питання про загаль-
нолюдські цінності, а лише підкреслюємо домінуюче 
значення цього питання в сучасному світі.  Відтак, і 
відповідь на нього повинна враховувати історично нові 
реалії нашого часу, якісно іншу природу “загального” у 
нинішній суспільній і культурній ситуації.  Те, що ро-
зумілося під “загальним” учора, сьогодні може здавати-
ся дуже обмеженим і достатньо локальним, а отже, 
недієздатним бути реальною підставою для розробки 
загальнолюдських цінностей.  Тому питання про те, як 
розуміти загальнолюдське  сьогодні, – це питання не 
про “людину взагалі”, взяту поза часом і простором, а 
про сучасну людину.  

Людська природа ставить перед нами багато зага-
док. Людина, по суті, є “розумною істотою”. Але  мало 
що так розділяє людей, як їхня свідомість, їхнє 
різноманітне уявлення про себе і світ.  І справа навіть не 
в тому, що люди думають по-різному, а в тому, що свої 
думки вони схильні перетворювати у привід для ворож-
нечі і конфлікту з тими, хто думає по-іншому.  Парадок-
сальна річ: те, що, здавалося б, характеризує усіх людей, 
– їхня свідомість, віра, мова, культура, трудова ак-
тивність, спільна колективна форма проживання – не 
тільки зв’язує, об’єднує їх, але одночасно (і з тією ж 
силою) роз’єднує, часто зіштовхує в непримиримій бо-
ротьбі один з одним.    

Конкретний зміст загальнолюдського в його сучас-
ному розумінні повинен, на наш погляд, відповідати 
таким трьом вимогам: мати емпіричне, реальне 
існування, бути значимим (як мінімум, у виді по-
тенційної цінності) для кожної людини;  не розділяти, а 
з’єднувати людей; знаходитися усередині загального 
потоку цивілізації в якості абсолютно необхідної його 
передумови.  

Адже визнання цінності кожної людини, повага до її 
індивідуального вибору, вільно здійснюваного нею без 
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усякого тиску ззовні, захист її права бути такою, якою 
вона хоче бути за власним переконанням, і є тим, що 
здатне примирити усіх людей, стати основою для 
їхнього рівного діалогу і справді  цивілізованого 
спілкування.  Отже,  загальнолюдське існує не поза і 
крім нас, а в кожному з нас тією мірою, якою ми бачимо 
і визнаємо в собі й іншому вільну, рівну та гідну своєї 
свободи особистість.  

Отже, ми бачимо, що власне праця, суспільне ви-
робництво, людська практика – основне джерело 
людських цінностей. При цьому треба відмітити, що 
продукти суспільно-матеріального і духовного вироб-
ництва поза своїм практичним використанням – це ли-
ше потенціальні цінності. Дійсними, реальними 
цінностями вони стають лише у процесі свого практич-
ного засвоєння: споживання, використання, реалізації, 
тобто коли вони стають предметами задоволення 
суспільних потреб. Важливим моментом цього процесу 
є оціночне засвоєння цінностей, протягом якого люди 
встановлюють їх практичне значення для себе, своєї 
життєдіяльності. У цьому випадку ми маємо справу з 
проявом ціннісної свідомості, яка базується на 
ціннісному ставленні людей до тих чи інших носіїв пев-
них цінностей. 
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ПРИНЦИП СИНЕРГЕТИКИ   
І  СУЧАСНА ШКОЛА 
А.П.Самодрин 
У 30-ті роки XX ст. Володимир Іванович Вернадсь-

кий справедливо зауважив, що державні утворення, які 
ідейно не визнають єдності всіх людей, намагаються 
всіма засобами зупинити цей стихійний процес, але 
навряд чи можна піддавати сумніву, що ці «утопічні 
мрії не зможуть надійно здійснитися» [1, с. 28]. Виходя-
чи з його вчення, для людини планети головними чин-
никами прискорення прогресу є освіта, базова наука і 
економіка, причому освітня складова відіграє провідну 
роль у цій тріаді. Матерія не є пасивною субстанцією, 
яка описується в рамках механічної картини світу, їй 
також притаманна «спонтанна активність». Це погляд 
на діалог людини із природою з позиції нової традиції в 
науці – синергетики [2, с. 50].  

Природа синергетики – в її міждисциплінарності. 
Образ світу для людини – це певний абрис пізнаного, 
певний фрактал. На жаль, сучасна педагогічна наука, 
розглядаючи модель власного продукту, реалізується 
переважно в рамках принципу антропоцентризму, тобто 
будує (формує) «людину-особистість», а не «природу-
живе», де особистості належить вирішальна 
життєтворча функція. Доки ми не здолаємо цей 
світоглядний бар’єр, не «покаємося», доти будемо ми і 
наші діти знедоленими. Таким чином, у рамках сучас-
ного методу пізнання постає синергетична картина 
світу, як у часи Г. Лейбніца був метод «монад», який 
об’єднав знані з моменту панування нової науково-
механістичної картини світу такі методи пізнання, як 
«раціоналізм» (Р. Декарт) та «емпіризм» (Ф. Бекон). 

Протягом еволюції педагогіка і особливо дидактика, 
переносячи акцент в освіті на процес навчання, все 
менше приділяли увагу учінню – процесу досить авто-
номному і своєрідному для кожної особистості. І тепер, 
у вік тотальної комп’ютеризації, саме йому – учінню – 

віддані переваги інтегрованим мережевою людиною 
суспільством, де вчитель виконує функцію своєрідного 
індикатора пізнання. Все це разом потребує необ-
хідності «заземлення людини», усвідомлення її природ-
ної сутності, з одного боку, а з іншого – педагогічного 
озброєння індивідуальності відповідним методом само-
розвитку. Таким, на думку автора, є новий інтегрований 
образ світу. Все складне у світі схоже на все складне – 
говорить синергетика. Мова не йде про заміну новою 
логікою педагогіки, а лише про принцип синегретизму у 
ній. Так, як колись раціоналізм і емпіризм були 
об’єднані методом монад (Г. Лейбніц), що еволюційно 
ввібрав їх обидва, настав новий час у педагогіці, не 
відміняючи «старого», довершити його, «обрамивши» 
процес пізнання, дидактику школи новим концентром – 
синегретичною картиною світу, яка дійсно вкаже на 
його новий образ як інтегративно-диференційований 
конструкт. 

Таким чином, інтегративна освіта у взаємодії з пев-
ним методом реалізації (технологією, процесом, шко-
лою) сприятиме безумовності нового світогляду і етики. 
Зміниться у такій школі і сам учитель – саме це і буде 
головним критерієм методу інноваційної школи, а не 
комп’ютери, програмне забезпечення тощо (як це модно 
зараз стверджувати). Комп’ютеризація є лише елемен-
том, ознакою нової педагогіки, а не ціллю. 

За яких умов може бути реалізована вищезмальована 
проблема методу? Така практика вже існує близько 10-ти 
років на прикладі Кременчуцької загальноосвітньої 
профільно-диференційованої школи №3. 

Розбудова профільно-диференційованої школи ви-
магала випереджаючої розробки її структурно-
динамічної  моделі. Виходячи з аналізу стану розвитку 
освіти  в  країні, місті, регіоні, колектив школи № 3 
м.Кременчука в 1991 році розпочав  експеримент  по  
створенню  оптимальних  умов для переходу загально-
освітньої школи на рівень розвитку, який би макси-
мально задовольняв усі зацікавлені сторони. Аналіз 
містив глибоке усвідомлення реального стану шкільної 
освіти і тих причин, що привели до кризових явищ у 
ній, стану регіональної освіти та умов її реформування. 
Останні передбачали наявність реформаторської ситу-
ації  в оточенні школи та безпосередньо в самому ко-
лективі. 

Нормативні освітні документи (1991р.) відвели ма-
совій школі України другі і треті ролі, віддаючи 
першість елітним закладам (ліцеям, коледжам, 
гімназіям тощо). Таким чином, виникла проблема вихо-
ду загальноосвітньої школи із штучно створених «вузь-
ких» рамок (адже «середніх» та «занедбаних» дітей 
більше, ніж талановитих і геніальних).  

Виникла нагальна потреба створення моделі сучас-
ної (масової) загальноосвітньої школи. У зв’язку з цим 
ми звернулись до наукових праць В.С. Пікельної, яка 
розробила теорію і методику моделювання 
управлінської діяльності; згідно з положеннями якої 
моделювання може виступати як: 

- метод наукового дослідження; 
- основа розробки нової теорії; 
- механізм визначення перспективи розвитку [3, 

с.248]. 
В аспекті нашого дослідження використано запропо-

новану вченою класифікацію функцій моделей: 
1. Нормативна функція, яка дозволяє співставити 

явище (процес) з іншим,  більш пізнаним. 
2. Систематизуюча функція (дозволяє розглядати 

дійсність  у  сукупності). 
3. Конструктивна функція (дозволяє розробити і об-

грунтувати теорію). 
4. Пізнавальна функція спрямована на розгляд нау-

кових та прикладних завдань [3, с.263]. 
Розробляючи модель профільно-диференційованої 

школи, ми звернули увагу на роботи Є.О.Клімова, який 
розглядає особистість через призму її здатності до пев-
них професійних сфер діяльності: «людина – людина», 
«людина – природа», «людина – техніка», «людина – 
знакова система», «людина – художній образ». Методи-
ка  «До якого типу професії ви схильні», яку він запро-
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понував, охоплює всю гаму професійної діяльності лю-
дини  (понад  10 тисяч  напрямів  діяльності) з 
виділенням п’яти вищезгаданих груп такої діяльності. 
Так, до напряму «людина – людина» належать професії, 
в полі зору яких робота з людьми (дітьми чи доросли-
ми);  до  напряму  «людина –  природа» – професії, зміст 
яких пов’язаний з вивченням і використанням корисних 
копалин, землі, води, атмосфери, а також організмів – 
рослин і тварин; до напряму «людина – техніка» – про-
фесії, що об’єднують діяльність, пов’язану з машинами, 

механізмами, транспортними засобами тощо; напрям  
«людина – знакова система» передбачає нахил людей до 
професій, пов’язаних з технологією збору, накопичення 
і переробки інформації; напрямок «людина – художній 
образ» передбачає роботу в галузі літератури та мистец-
тва [4, с.135-157]. 

 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Концептуальна структурна модель профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої 

школи        
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Якісно-кількісне наповнення педагогічного просто-
ру школи зумовлене відповідною побудовою (ор-
ганізацією) її розвитку. Управління такою школою пе-
редбачає партнерський стиль роботи адміністрації з 
членами педагогічного колективу (особливо з тією час-
тиною колективу, що прагне до творчості, удоскона-
лення діяльності школи, з однодумцями). 

Поряд зі сприянням ідеї створення профільно-
диференційованої школи стояла проблема підбору та 
підготовки управлінських кадрів. Головний 
адміністратор (директор) не є абсолютним  вольовим 
початком розвитку школи, він знаходиться  у центрі 
впорядкованого багатоциклічного процесу, в якому 
учні, батьки і вчителі знаходяться в гармонічному 
зв’язку. 

Оскільки розробка моделі профільно-диферен-
ційованої школи здійснювалась на засадах органічного 
зв’язку навчального процесу зі змістом освіти (передба-
чено дидактичний аспект управління школою) на всіх 
ступенях навчання, то ми виходили зі специфіки 
сприймання учнями знань про речі, що складають ото-
чуючий світ (як цикли розвитку), в сучасній школі. По-
чаткова школа (1-4 класи) розглядає речі в цілому і опи-
сує їх іменем та числом в органічній єдності. Школа ІІ 
ступеня (5-9 класи) починає оперувати більше іменем і  
числом. Школа ІІІ ступеня (10-11 класи) на основі 
відпрацьованого «інструменту» дає можливість прони-
кати в сутність речей  (доходити  до  пізнання  нових  
речей  і  нового  в  речах). 

Структура моделі розроблялась на засадах реалізації 
принципу природодоцільності. Як відомо, важливою 
складовою принципу природодоцільності є створення 
гармонії щодо сприйняття світу учнем школи на основі 
гармонії «душі» самого педагога. Речі-процеси, створені 
за законом краси, гармонії, в основі своїй є природо-
доцільними. Людина, що оволоділа функцією створення 
таких речей-процесів, не підніме руку на прекрасне, 
яким є наша природа: на все добре, що створила інша  
людина;  не  завдасть  прикрощів  ні  своїм  батькам,  ні 
вчителям,  ні  соціальному  оточенню  тощо. 

Педагогічний цикл здійснюється в певному 
функціональному педагогічному просторі, що є 
оригінальним «полем», з визначеними педагогічними 
принципами (як ознаками функціонального педа-
гогічного простору). Виходячи з принципу природо-
доцільності, інші педагогічні принципи є ніби складною 
мозаїкою сфер, на перетині яких знаходиться 
відповідний «функціональний педагогічний простір»,  
причому ієрархію педагогічних принципів встановити 
неможливо (вони пов’язані один з одним, витікають 
один з одного). 

Отже, принцип природодоцільності є стрижневим 
початком діяльності профільно-диференційованої шко-
ли, як соціального інституту, всіх підсистем цієї склад-
ної системи, функцій кожної індивідуальності,  і  на-
самперед  учителів,  учнів,  батьків. 

Згідно з цим принципом на перший план  виходить 
особистість учня з її природженими здібностями та на-
хилами. Зразком природодоцільності  у  вихованні  мо-
же бути, зокрема, діяльність педагогів-практиків 
А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.  Знаходячись у 
центрі системної діяльності, вони зуміли створити 
раціональні підсистеми розвитку, де суттєвим є враху-
вання  потенціалу всіх і кожного зокрема: учня,  вчите-
ля, батька [6, 7, 8]. 

Дидактичними принципами, на засадах яких має 
функціонувати профільно-диференційована школа 
(витікають з основного принципу її організації – приро-
додоцільності), є такі: науковості змісту навчання і ви-
ховання, доступності з врахуванням індивідуальних 
можливостей учня; особистісного вибору змісту освіти; 
наочності у навчанні; відповідної продуктивної 
діяльності в рамках фуркації; зв’язку навчання з про-
дуктивною працею та життям; систематичності навчан-
ня; системності; свідомої і творчої активності учнів; 
міцності  засвоєння  знань,  умінь і навичок; дифе-
ренційованого підходу до учнів, розвиваючого та вихо-
вуючого характеру  навчання; поваги  до  особистості  

дитини  у  сполученні  з  розумною  вимогливістю; ди-
ференціації темпу проходження змісту освіти; поваги  
до особистості вчителя; партнерства учня, вчителя, 
батьків у досягненні цілей   навчання; циклічності нав-
чання тощо. 

З основного принципу організації профільно-
диференційованої школи  – природодоцільності – 
витікає  поняття  «оптимізації». 

Ми розуміємо його як однин із найважливіших 
принципів функціонування моделі профільно-
диференційованої школи. Принцип оптимізації – це 
забезпечення оптимального режиму організації нав-
чально-виховного процесу, доцільно здійснюваної в 
рамках його контрольно-аналітичної функції та функції 
корекції розвитку навчального закладу. 

Оптимальний режим розвитку всіх ланок системи 
«профільно-диференційованої школи» є певною 
рівновагою (основних) відносин: «адміністратор – 
учень», «адміністратор – учитель», «адміністратор – 
батьки». Основна педагогічна функція школи, що ви-
значає саму її сутність, здійснюється в рамках відносин 
«учень – учитель». У цьому аспекті оптимізація розвит-
ку школи складатиме реалізацію змісту саме цих 
відносин як відповідний зміст освіти протягом певного 
процесу. 

До основних напрямків оптимізації змісту освіти ми 
відносимо: 

1. Цілісність  змісту  освіти: 
а) вирішення державного запиту щодо підготовки 

діяльної, ініціативної, профільно-орієнтованої особи-
стості епохи ринкової економіки; 

б) відповідність  стандарту освіти, яким оволодіває 
учень, до міжнародних стандартів. 

2. Науковість, системність, систематичність, прак-
тичність змісту освіти. 

3. Відповідність  змісту  освіти  віковим  можливо-
стям  учня. 

4. Відповідність рівнів змісту освіти: 
а)  психологічному п’ятикомпонентному коду осо-

бистості, побудованому в рамках п’яти основних 
відносин (людина-людина, людина-природа, людина-
техніка, людина-художній образ, людина-знакова сис-
тема), можливість вибору відповідного змісту освіти 
учнем; 

б) рівням розвитку особистості, добір компонентів 
змісту освіти, «дидактичного ключа» у відповідності до 
«психологічного коду» особистості; 

в) темпу та часу його засвоєння учнями; 
г) спроможності його реалізації з боку  педагогічних 

кадрів школи та наявності необхідної навчально-
матеріальної бази. 

Оптимізація змісту освіти профільно-
диференційованої школи здійснюється на основі роз-
робленої концепції профільно-диференційованої освіти, 
статуту школи та режиму роботи. 

На початковому етапі формування відносин учителя 
та дитини (починаючи із чотирирічного віку), 
здійснюється відповідна діагностика майбутнього учня 
щодо сприйняття ним певного рівня та об’єму змісту 
освіти (навчальні можливості). Семирічна практика 
діяльності Кременчуцької профільно-диференційованої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 довела життєвість нетра-
диційних видів реалізації змісту освіти в рамках школи  
І ступеня: випереджаюче навчання (реалізація чоти-
рирічного змісту освіти за три роки), поглиблене нав-
чання (доповнення традиційного змісту освіти початко-
вої школи варіативним шкільним компонентом змісту 
освіти), розвиваюче та корегуюче навчання (лонговані 
курси з дисциплін, що «важко» засвоюються  учнями, з 
інтегрованими елементами місту освіти). 

У рамках школи І ступеня передбачається 
здійснення пропедевтики профорієнтації учня. 

Школа ІІ-ІІІ ступенів, спираючись на відповідний 
зміст освіти в рамках  п’яти  основних фуркацій 
діяльності людини, передбачає так звану «нежорстку» 
та «жорстку» оптимізацію змісту освіти. «Нежорстка» 
оптимізація навчання призначена для 5-8 класів і перед-
бачає варіативність у рамках стандартного державного 
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та шкільного компонентів змісту освіти. При цьому для 
учнів із більш низькою спроможністю до засвоєння  
матеріалу шкільний компонент є резервом для повної 
реалізації державного компоненту. 

«Жорстка» оптимізація призначена класам високого 
освітнього рівня (5-11 класи та 9-11 класи). Вона перед-
бачає варіацію в рамках традиційного державного та 
шкільного компонентів змісту освіти, а також 
інтеграцію непрофільних курсів та диференціацію (роз-
галудження) профільних курсів змісту освіти.  

Важливим елементом оптимізації змісту освіти є 
створення та реалізація філософського компоненту (за-
гальних знань про світ). Починаючи з 5 класу, 
відбувається розгалудження  змісту освіти. Для кожного  
профілю кожного разу (щороку) воно своєрідне, 
оригінальне, неповторне, багатогранне, як сама приро-
да. Філософський образ світу наприкінці курсу повної 
загальноосвітньої школи передбачає філософський 
компонент, який об’єднує отримані знання про світ у 
цілісний образ. 

Таким чином, під оптимізацією змісту освіти 
профільно-диференційованої школи будемо розуміти 
максимально соціально-адаптований профільний 
трьохрівневий зміст освіти, не  нижчий за державний 
рівень за базисом, створений у відповідності до однієї з 
п’яти основних фуркацій. 

Вважаємо за доцільне показати підходи до розробки 
моделі профільно-диференційованої школи (відповідно 
до змісту освіти) на прикладі фуркації «людина – при-
рода». Оволодіння знаннями та вміннями при вивченні 
навчальних предметів цього напряму сприяє формуван-
ню системи поглядів на закономірності розвитку при-
роди, дозволяє учням цілісно сприймати картину світу . 

У традиційній школі першого ступеня учні знахо-
дяться в середовищі  майже  однотипного змісту освіти і 
досить часто на низькому рівні опиняються ті, кому 
тією чи іншою мірою бракує логічного мислення. Для 
таких школярів є дуже складним процес опанування 
математикою, мовою. Водночас ці діти тягнуться до 
образу, казкового символу, моделі, предмету (у значенні 
«річ»). 

Зростаючий потік інформації вимагає від учнів не-
абияких зусиль, щоб у хаосі другорядного виділити 
головне. Намагання вчителя йти традиційним шляхом 
наштовхується на серйозний психологічний бар’єр, 
збудований природою. Мозок дитини суперечить, не 
сприймає, не охоплює повністю бажаного. Зауважимо, 
що, по-перше, оптимізація змісту освіти реалізується 
при відповідній творчій роботі окремих учителів у рам-
ках кафедр школи як лабораторій по виробленню  
відповідного змісту освіти. По-друге, здійснення оп-
тимізації змісту освіти детерміновано реалізацією прин-
ципу природодоцільності. Це, у свою чергу, надає в 
подальшому можливість оптимально вирішувати пи-
тання управління  школою як природодоцільною систе-
мою. Ось тому в рамках відведеного державного ком-
поненту кількості навчальних годин ми здійснюємо 
низку  трансформацій змісту освіти. 

А саме, ті предмети, які для даної групи дітей 
найбільш сприятливі у вивченні, частково об’єднуються 
– інтегруються. 

Уроки «читання та природи», «праці та малювання», 
«співу, малювання і читання» та інші утворення дають 
змогу:  

- вийти раніше на «образ», «предмет», «оточуючий 
процес»; 

- вивільнити час для більш кропіткої послідовної 
роботи вчителя, батьків, дітей (спільно) із засвоєння 
необхідного змісту освіти.  

З іншого боку, учні, що мають здібності до точних 
наук, сприймають оточуюче середовище як належне, 
без відповідного емоційного реагування, формально. Їх 
уподобання розкриваються через образ складових світу 
(особливо захоплює оперування взаємодією ланок цього 
образу). Вони буквально «купаються» у думці, у фан-
тазії про картини світу (як в макро-, так і в 
мікрокосмосі). 

У класах з таким сприйняттям світу зміст освіти по-
винен включати інтегровані курси з природи (фізики, 
астрономії), математичних  дисциплін. 

Поряд із вищеозначеними елементами дифе-
ренціації та інтеграції навчання, що є  в початковій 
школі, може здійснюватись і рівневий підхід (за умови 
досить високого рівня психолого-педагогічних спосте-
режень з боку вчителів, батьків, психологічної служби, 
орієнтованих на індивідуалізацію). Індивідуалізація 
змісту освіти – це найвища ступінь диференціації. 
Втілення її – досить складний неоднозначний процес. 
Ще не вивчена  достатньою мірою поведінка особи-
стості як члена колективу і окремого індивіда (особливо 
на етапі початкового перебування в школі). Досить 
складним є процес формування цілісної картини світу у 
свідомості учня ( як у перетворюючої ланки, що нале-
жить цьому світові), сворення мотиваційної сфери роз-
витку та пізнання як образу світу, так і самого себе (са-
мовизначення власного розвитку на основі  глибокої  
рефлексії). 

Картина світу, або образ світу, під час засвоєння 
знань, умінь та навичок в уяві учня створюється у ви-
гляді концентрів, які розростаються відносно центру 
протягом часу і водночас наповнюються 
(подрібнюються) мікросистемами з відповідним са-
мостійним розвитком і детермінацією. Пояснити це 
можна наступним прикладом. Образ світу, створений у 
дитини в семирічному віці за час навчання в школі І-го 
ступеня, поглибиться, розшириться і в 10 років набуде 
нових ознак (пройде певний цикл поглиблення  знань), а 
це означає, що вималюється «нова» картина світу.  

Отже, задача школи у процесі реалізації навчально-
виховних програм – врахувати поряд із поглибленням і 
рухом до суті в осмисленні наукової картини світу (ди-
ференціація змісту освіти) формування образу світу 
через створення інтегрованих навчальних курсів. Кожна 
фуркація в діяльності профільно-диференційованої 
школи передбачає відповідне поглиблення змісту 
освіти, тобто диференціацію з інтеграцією (об’єднанням 
інших дисциплін, які доповнюють «дане поглиблення» 
до цілісності моделі особистості), тобто динаміку від 
цілісної наукової картини світу до цілісної особистості. 

Навчання у школі ІІ ступеня та розгалудження 
профілів базується на відповідних основних видах 
діяльності, закладених у природі особистості. Це вказує 
на те, що профільна ознака змісту освіти включає 
профільну диференціацію «базису» і профільну 
інтеграцію «надбудови» змісту освіти і, водночас, має 
інтегруватися в єдиний образ світу, «алгоритм» розвит-
ку якого враховує попередність і наступність в єдиній 
системі неперервної освіти для кожної особистості. От-
же, школа ІІ-го ступеня повинна мати у своєму змісті 
освіти на самому початку інтегральний філософський 
курс, що враховував би конкретний профіль, давав уяв-
лення про модель світу, населеного речами-процесами 
як про цілісну наукову картину світу. На час закінчення 
школи ІІ-го та  ІІІ ступенів така модель світу заповнить-
ся відповідною сутністю речей-процесів, що створить в 
уяві учня єдиний образ світу відповідної складності. 
Курс «Навколишнє середовище» для учнів 5 класу (на-
турфілософський компонент змісту освіти школи ІІ-ІІІ 
ступенів) покликаний «ініціювати у школярів процеси 
самопізнання, саморозвитку, саморегуляції під час ос-
мислення реальної дійсності, а також формуванню осо-
бистісної активно перетворюючої позиції» [9, с.3]. Та-
ким чином, учень наближається до вибору змісту освіти 
через дедуктивну гаму об’єктів сприйняття дійсності з 
наступним індуктивним пошуком у певному напрямку 
найбільш притаманної для нього діяльності в рамках 
відносин: «людина – людина», «людина – природа», 
«людина – техніка», «людина – знакова система», «лю-
дина – художній образ». Зміст освіти школи ІІ-го та ІІІ-
го ступенів враховує професійну спрямованість в 
єдності з позитивною оцінкою здібностей учня, що ста-
новить його професійне покликання. У рамках 
профільно-диференційованої школи через зміст освіти 
відбувається формування саме професійного покликання: 

• 5-6 класи – етап профорієнтації (10-11 років); 
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• 7 клас – етап профстабілізації (12 років); 
• 8-11 класи – етап  профдетермінації (від 13 років). 
 
Спеціальні психологічні дослідження пропонують 

професійну спрямованість визначати на основі 5 основ-
них фуркацій. Оскільки людина – згорнуте суспільство, 
а суспільство – розгорнута людина, то, враховуючи 
вищеозначене та проектуючи це на учня, можемо побу-
дувати модель його особистості (з відображенням 
трьохрівневого розвитку п’яти основних напрямків 
діяльності) (Рис. 2). 

 

 
Рис.2. Модель  «дидактичного  ключа»  

особистості 

За характерними окресленнями фігури цього умов-
ного ключа формуються класи та навчальні групи 
профільно-диференційованої школи. 

При такому підході будуть враховані інтереси 
більшості учнів, а отже, більшою мірою проявиться їх 
індивідуальність, посиляться когнитивні мотиви, більш 
ефективною буде  діяльність учителя. 

При створенні реальної професійної діяльності в 
рамках фуркації, спрямованої в руслі практичного за-
стосування знань, умінь, навичок, отримуємо май-
бутного професіонала вже на шкільній лаві, тобто лю-
дину, що має чітко сформовані цілі життя та адекватну 
соціуму активність. Це має важливе значення, особливо 
на етапі створення нових економічних відносин, коли 
від кожної людини вимагається ініціатива, про-
фесіоналізм, екологічна культура тощо. Отже, автори 
підручників, що врахують при їх створенні саме ці 
підходи, можуть бути  впевненими в доцільності своєї 
справи. 

Оскільки одним із головних завдань є соціалізація 
учнів та підготовка їх до самостійного життя, була пере-
дбачена розробка моделі соціалізації профільно-
диференційованої школи як соціопедагогічної системи. 

Структурно-динамічна модель профільно-
диференційованої школи вирішує нагальну проблему – 
вільний особистісний  вибір учнем змісту освіти з 
орієнтацією на його природні задатки і можливості, а 
також інтереси всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Технологія профільно-диференційованої масової за-
гальноосвітньої школи – спроба реалізації культурно-
соціальних екологічних завдань в системі неперервної 
освіти України. 
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The article is devoted to the investigations on the human 
рhenomenon executed by the representatives of different 
sciences (by Vernadsky’s precursors, contemporaries and 
followers). Different points of view on a personality and its high 
position in the world are introduced. Substantial contribution in 
the development of the conceptions about the future of our 
civilization and planet, faith in humanity, was made by 
prominent scientist V.I.Vernadsky. 
 
 
 
 
 
Стаття присвячена проблемі дослідження феномена лю-
дини різними науками. Розглядаються погляди на людину 
та її чільне місце у світі різних науковців (попередників і 
сучасників академіка В.І.Вернадського та його вірних по-
слідовників). Підкреслюється визначна роль відомого вче-
ного у розвитку концепції майбутнього нашої цивілізації 
(учення про ноосферу), визнання цінності людського жит-
тя і віри в гуманність людини у ставленні до інших і до 
оточуючого світу в цілому. 
 
В статье представлены исследования известных ученых 
(предшественников, современников и последователей ака-
демика В.И. Вернадского) о феномене человека и его гла-
венствующей роли в мире. Показана ведущая роль 
В.И.Вернадского в разработке концепции развития цивили-
зации и планеты (учение о ноосфере), вера в человека, гу-
манного не только к себе подобным, а и к живой природе в 
целом. 

 
ІДЕЇ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО  
У РОЗВИТКУ НАУК ПРО ЛЮДИНУ 
ТА ЇЇ ЧІЛЬНЕ МІСЦЕ У СВІТІ 
О.В.Столяренко 
Академік В.І. Вернадський – знаний у всьому світі 

науковець, природодослідник, мислитель. У його твор-
чому доробку сучасники відкривають все нові і нові 
грані. Уся світова наука визнає його як одного із найя-
скравіших творців сьогоднішньої наукової картини 
світу. Його ідеї, передбачення і застереження щодо то-
го, як зберегти від загибелі не лише земну цивілізацію, а 
й саме життя, як уникнути реальної загрози самозни-
щення, дуже актуальні сьогодні. Кожна мисляча істота 
визнає, якою є роль людини у розв’язанні глобальних 
проблем цивілізації і яке місце вона має посідати. 

Людина займає центральне місце у формуванні гу-
маністичного світогляду. Без радикального вдосконален-
ня людських рис неможливе вирішення глобальних про-
блем, які стоять перед людством. Нині відбувається 
об’єднання всіх наук про людину, що вивчають її 
біологічну і соціальну природу, культуру, тощо, в систе-
му комплексного людинознавства. 

Більше  20-ти століть проблема людини залишалась 
однією з найменш вивчених в історії науки та культури. 
Вона визначається складністю, універсальністю, має 
багаторівневий характер. 

У розв’язанні виділяється два найбільш загальні ме-
тодологічні аспекти об’єктивного наукового дослід-
ження: 1) місце людини у розвитку природи (природ-
ничо-науковий, космологічно-антропологічний); 2) роль 
людини у суспільному розвитку (соціологічний, мо-
рально-етичний). 

У більш загальному, інтегральному комплексі 
досліджень людини на перший план все частіше висува-
ються антропологічні, медико-біологічні, ергономічні і 
геронтологічні, соціально-психологічні та філософсько-
культурологічні дослідження. Його завдання та істинний  
гуманізм полягає в об’єктивному і різносторонньому 
аналізі діалектики природних і суспільних факторів єдиної 
соціальної сутності людини. 
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Людина – унікальне творіння природи, суспільства і 
самої себе. Стародавній філософ Еврипід писав: «Багато 
в світі дивних див, та найдивніше з них людина». Лю-
дина з її неповторністю, з різноманітними біологічними, 
соціальними, культурними, моральними рисами є  
об’єктом різних наук. 

Найвищою метою розвитку нашого суспільства є 
людина. Саме для неї мають створюватися сприятливі 
умови життя та праці. У процесі формування гуманно-
го, демократичного суспільства долається відчуження 
людини від влади, власності, від створених її працею 
цінностей. Цінність людини вимірюється її ставленням 
до праці, мірою її залученості до активної громадської 
діяльності. Але формування сумлінного, творчого став-
лення до праці здійснюється комплексно через всі види 
і засоби виховної діяльності суспільства, соціальної 
групи, школи, сім’ї, індивіда та інших суб’єктів. Тому 
дуже важливо, щоб зміст і спрямування тих чи інших 
виховних процесів, їх взаємодія, конкретні умови, за 
яких живе і діє особистість, впливали на неї позитивно, 
щоб ці впливи допомогли сформувати людину гуманну, 
гідного представника суспільства і світової цивілізації. 

Віра у всемогутність людини та її життєдайної 
діяльності лежить в основі світорозуміння, стверджува-
ного В.І. Вернадським. Він є одним із перших у ХХ ст., 
хто обгрунтував новий погляд на масштаби людської 
діяльності, згідно з яким людина виявляється більш 
органічно вписаною в природу, ніж це вважалось 
раніше, а розум є не просто дзеркалоподібним придат-
ком природи, а й одним із факторів космічної еволюції 
світу. Тим самим заповнювалася прірва між природою і 
соціумом, стихійним і усвідомленим,  на авансцену нау-
кової картини світу виступило завдання грандіозного 
синтезу процесів еволюції планети, життя, соціуму і 
розуму. 

Якщо переважаюча тенденція в усвідомленні про-
блем «людина – природа» у філософії  нового часу ви-
значалась прагненням відокремити, протиставити при-
роду людині, то В. Вернадський до розв’язання її 
підходить з принципово іншої позиції, спрямованої на 
усвідомлення вищого синтезу природи і людства, що 
надає природі людяного змісту і визначає справді 
космічний масштаб людської діяльності. У цьому, влас-
не, і полягає  пафос концепції ноосфери. 

Термін «ноосфера» (грецьке ноос – розум, сфера – 
куля) в сучасній філософії набуває поширення на-
прикінці 20-х років ХХ ст. завдяки працям французьких 
учених П. Тейяра де Шардена та Е.Леруа. До ідеї ноо-
сфери ці вчені прийшли переважно під впливом лекцій, 
прочитаних у Сорбонні В.І. Вернадським у 1922 році. 
Концептуальний аспект ідеї ноосфери В.І. Вернадський 
починає розробляти вже із 1890 року, а в наступні роки 
лише позначив свою концепцію терміном, запропоно-
ваним у французькій літературі. 

Звичайно, ідея ноосфери зародилась не на порожнь-
ому місці. Окремі думки, що згодом одержали розвиток 
у ноосферній концепції, свого часу були виявлені Гер-
дером, Гегелем, А.Бергсоном, Ф.Ніцше, А.Геленом, 
М.Хайдеггером, М.Федоровим, К.Ціолковським. 

У чому ж полягає сутність ноосферної концепції? 
В.І. Вернадський вперше звернув увагу на те, що з часів 
становлення людини в енергетиці біосфери починає 
діяти нова сила. Цією силою є розум людини та спрямо-
вана й організована її воля. Розум виступає як допов-
нення природи, як мислячий орган біосфери, природне 
звершення розвитку живого. Розум не можна розчинити 
в біосфері. Він не вписується ані у фізико-хімічну, ні в 
біологічну картину світу. Розум – це сила космічного 
порядку, яка утворює навколо Землі особливу, ні на що 
не подібну оболонку. Ця ідеально «мисляча» оболонка 
й одержує назву «ноосфери». Природна і соціальна 
функція розуму перетворюють його на універсальний 
феномен зв’язку Людини і Всесвіту. Оцінюючи роль 

людського розуму як планетарного  явища, 
В.І.Вернадський формулює такі висновки:  

1. Розум здатний репрезентувати творчі самоор-
ганізаційні засади Універсуму на Землі і в цьому ро-
зумінні продовжувати конструктивну функцію 
біосфери. 

2. Він спрямовує і надихає культурну біохімічну 
енергію. 

3. Завдяки Розумові культурна біохімічна енергія 
реалізується вже не через розмноження організмів, а й 
через інформаційну, виробничу силу науки та праці. 

4. У результаті Розум стає не тільки соціальною, а й 
природною силою всесвітнього порядку, фактором пе-
реходу біосфери в ноосферу. 

Репрезентуючи в традиції космізму природничо-
наукову течію, концепція В.І.Вернадського несе 
істотний соціально-етичний зміст. Згідно з ідеєю ноо-
сфери, людина усвідомлює власну відповідальність за 
збереження життя на Землі. Ноосферна етика пройнята 
ідеалом гуманізму, вірою в силу людства, його мож-
ливість розв’язувати глобальні проблеми, що виника-
ють на шляху всесвітнього поступу. Повсякчас зростає 
залежність природи, космосу від розумності взаємодії 
людини зі світом. Запорукою цьому, на думку Вер-
надського, повинно стати ствердження глобальних 
(«всесвітніх») демократичних суспільних відносин і 
зміцнення союзу праці, розуму і наукової думки людст-
ва, що вільно й морально розвивається. 

Тому надзвичайно важливою є організація «прав 
життя» людства, що можливо за умови, по-перше, мак-
симального розмноження людства, бо це сприятиме 
розвиткові  “енергії людської культури”. По-друге, на-
буттям свободи мислячою людиною. Діяльність цієї 
вільної людини буде скеровуватися настановами «осо-
бистої етики», що передбачає усвідомлену 
відповідальність кожного за долю планети. Носієм цієї 
«особистої етики» на думку В. Вернадського, може ста-
ти лише людина  нового типу, яка прийде на зміну су-
часному типу homo sapiens. Учений мріяв про той час, 
коли постане суспільство, яке складатиметься з особи-
стостей, що своєю поведінкою будуть мірилом еко-
логічності, гуманного ставлення до планетної екосисте-
ми та населеного космосу. Ця ідея набуває особливої 
актуальності в наш час з огляду на глобальні проблеми, 
що їх має розв’язувати людство у ХХІ ст. 

У ході нашого дослідження ми знайомилися з по-
глядами попередників В.І.Вернадського, його сучас-
ників і нинішніх послідовників. У їхніх наукових пошу-
ках важливою є проблема обгрунтування сукупності 
різних підходів до вивчення людини. Головний акцент 
робиться на важливості дослідження людини як 
цілісності. Цієї точки зору притримувався відомий  уче-
ний Б.Г.Ананьєв, а на сьогодні вже позначилася галузь 
досліджень, яку можна визначити як комплекс вивчення 
людини. 

Прагнення брати участь у такому дослідженні фе-
номену виявляють філософи, культурологи, соціологи, 
психологи, біологи, медики та інші. Це пояснюється 
різноманітними як фундаментальними, так і науково-
практичними орієнтирами, що висувають на перший 
план людину, її суспільні потреби, соціальну активність 
і таке інше. Разом з тим, учені усвідомлюють всю 
складність проблем комплексного вивчення людини, 
що підтверджують їхні виступи на конференціях і нара-
дах комплексного вивчення людини у 80-ті і 90-ті роки 
[8]. Бажано було б  визначити базисне ядро, навколо 
якого б групувались різноманітні пропоновані підходи, 
що дозволяло б виділяти, відокремлювати те, що дає 
змогу вивчати людину як цілісність і як цінність. 

Комплексне вивчення людини, як свідчить значна 
кількість дослідників [8, 9], передбачає здійснюватися, 
спираючись на уявлення про людину як соціально при-
родну істоту, про нероздільність і в той же час, не-
поєднуваність її соціальної сукупності та біологічної 
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природи з даними  численної кількості природничих і 
суспільних наук (чи наук про природу і про дух, як го-
ворили колись). Ці установки, що мають важливе зна-
чення, відображені у пріоритетній загально-академічній 
програмі досліджень «людина, наука, суспільство». 
Було створено міжвідомчий центр наук про людину 
(СНД). Необхідно підкреслити, що комплексне вивчен-
ня людини створює можливість для формування нових 
напрямків, скажімо таких, як економіка людини. Ви-
никнення цього напрямку зумовлене важливими науко-
во-практичними завданнями, пов’язаними з управ-
лінням соціально-трудовим потенціалом. У той же час 
дослідження в цій галузі мають спиратися на результа-
ти, отримані раніше в політекономії та екології людини. 
Таке поєднання на перший погляд може видатися не-
зрозумілим. Але воно стає виправданим, якщо ставить-
ся завдання розробляти реальні соціально-демографічні 
прогнози: вільні від технократичних перекосів, що ба-
зуються на визнанні необхідності пріоритетного роз-
витку соціальної сфери. У розв’язанні цих завдань по-
винна враховуватись не лише ресурсо-мате-
ріаломісткість виробництв, але й «людиномісткість» у 
вигляді людських затрат у процесі виробничої  
діяльності. Політекономічні розрахунки у відношенні 
трудових ресурсів, які здійснюються сьогодні, багато в 
чому мають явно формальний, технократичний харак-
тер, ігнорують довготривалі, стратегічні суспільні 
інтереси. 

Розв’язуючи завдання комплексного вивчення лю-
дини, сучасні науковці звертаються до спадщини вче-
них-аграрників (А.Чаянов, Н.Д. Кондрат’єв та ін.), які 
прагнули до інтегрального людського фактора і люди-
номісткості виробничо-економічної діяльності. 

На наукову творчість цих учених значно вплинули 
університетські пошуки представників російського нау-
кового і духовно-культурного ренесансу на межі ХIХ-
ХХ століть (наприклад філософія господарства 
С.Н.Булгакова). Між іншим, ідеї Н.Д.Кондратьєва про 
значення довгохвильового циклу науково-технічних 
змін суспільства інтенсивно використовуються і роз-
робляються економістами та футурологами Заходу 
(О.Онуфом, О. Тоффлером та іншими), тоді як на 
батьківщині цього мислителя, що випередив час, тільки 
зароджуються спроби освоєння його глибоких ідей. 
Дослідження в галузі економіки людини, на нашу дум-
ку, дозволять ліквідувати подібне відставання від 
світової науки. Потрібно більш широко використовува-
ти результати, отримані в межах сучасних комплексних 
напрямків науки і культури: глобальної та соціальної 
екології, екології культури, екології людини і космічної 
антропології. Сучасні дослідження цих наук спираються 
на досягнення минулого, що стали для них фундамен-
тальною основою. Це передусім вчення про біосферу і 
ноосферу, про місце і призначення людини у перетво-
ренні біосфери В.І.Вернадського, дослідження 
К.Е.Ціолковського, О.Л.Чижевського, які формувалися 
на фоні різноманітних взаємодій у межах духовно-
культурної діяльності, імпульсів, що йдуть від 
філософської, релігійної, культурної творчості. Саме у 
ході таких наукових досліджень повертаються із забуття 
імена мислителів, учених, діячів культури, вивчаються 
їхні ідеї (наприклад, російський космізм, філософія все-
загальної єдності). Про це пишуть останнім часом 
А.В.Гулига, Н.Н.Моісеєв, С.С.Хорунжий та інші 
дослідники. Уявлення про співвідношення людини та 
Абсолюту, про нерозривний зв’язок мікрокосмосу і 
макрокосмосу у межах світового цілого (універсума), 
що розроблялися під впливом філософії всеєдності 
В.С.Соловйовим, В.В.Розановим, Н.О.Бердяєвим, 
П.А.Флоренським та іншими мислителями, мають гли-
бинні античні та загальноіндоєвропейські витоки (що 
впевнено доведено у працях В.В.Іванова, В.Н.Топорова 
та інших) і традиційно мають місце у сучасній науці, 
філософії, культурі, вплинули на формування як кла-
сичних, так і нових наукових концепцій. Все це потре-

бує подальшого вивчення і повинно враховуватися при 
дослідженні людини як цілісності й цінності. 

Виявляючи та обгрунтовуючи ці необхідні 
орієнтири, віхи у комплексному вивченні людини, треба 
брати до уваги наукові здобутки (які були втрачені чи 
забуті, відомі нам лише за опублікованими із значними 
скороченнями чи уривками у різних матеріалах) пред-
ставників науково-культурологічної школи межі ХІХ-
ХХ ст. (В.І.Іванов, В.В.Розанов, П.О.Флоренський, 
А.Ф.Лосєв, М.М.Бахматін, Г.Г.Шпет, Р.Якобсон, 
Я.Е.Голосовкер, М.М. Фрейденберг, В.Я. Пропп, а та-
кож Ф.І. Щербатський, О.О. Розенберг, А.І. Востриков, 
Є.Є. Оберміллер та інші). Треба згадати і про синтетич-
ний напрямок біології у працях М.К.Корольова, 
Н.І.Вавілова, С.С.Четверикова, Н.В.Тимофеєва-
Ресовського, Ф.І.Добржанського, С.Н.Давиденкова. 

Сучасний дослідник проблем і перспектив розвитку 
людини І.Т.Фролов звертає увагу на значення ідей ево-
люційної етики П.А.Кропоткіна. У сучасних соціо-
біологічних теоріях, зокрема при аналізі проблеми аль-
труїзму та його еволюційної основи, практично 
відтворюються елементи попередніх досліджень. Су-
часні вчені звертаються до трактування альтруїстичних 
проблем  В.П.Ефроімсона та Б.Л.Астаурова, що були 
опубліковані ще у 70-ті роки. 

Таким чином, сучасне комплексне вивчення людини 
потребує реконструкції багатьох класичних досягнень 
науки і культури. 

Казначеєв В.П., Спірін Є.А. сформулювали концепцію 
комплексного вивчення феномена людини [4]. 

Головний постулат цієї концепції полягає в тому, що 
феномен людини слід розглядатиь як фундаментальну 
соціоприродну цілісність. Дана цілісність, що має 
соціоприродне і космічне значення (останнє – згідно з 
уявленням М.К. Реріха про людину передусім як про  
мешканця Космосу), передбачає наявність великої 
кількості властивостей. Враховуючи надбання сучасної 
науки, можна визначити  групи властивостей, які можна 
позначити, як виміри людини, в котрих соціальне і при-
родне виявляються  значною мірою нероздільними. 
Таким чином, можна говорити про різноаспектність 
соціоприродних вимірів людини, які відображують 
сутність цієї фундаментальної цілісності. 

 У науковій та філософській літературі термін 
«вимір» відносно людини використовується досить 
часто. Наприклад, багато говорять про глобальний 
соціально-політичний процес із позицій людського 
виміру – у контексті нового мислення та загально-
людських цінностей. 

Цей самий термін застосовується у філософській 
літературі для позначення глибинних явищ об’єктивної 
реальності. Ми можемо представити модель (з різними 
параметрами) соціально-природних процесів. Засновни-
ки таких моделей явно чи завуальовано апелюють до 
такого фундаментального поняття лінійної алгебри, як  
«n-вимірний лінійний простір». За аналогією з  
n-вимірним простором, який містить певну кількість 
вимірів, що утворюють базу даного простору, можуть 
бути побудовані орієнтовні моделі. Подібним чином 
«опорну конструкцію» n- вимірного простору можна 
використати і для вивчення феномену людини – важли-
во лише надати реалістичного сенсу пропонованим 
вимірам. 

У філософській думці минулого панувала гіпотеза 
одновимірної людини. Дослідження Ю.М.Давидова 
доводять, що філософська течія, в межах якої працював 
Г.Макрузе (франкфуртська школа), що відстоювала 
позиції про одновимірність людини,  була дуже впливо-
вою на ті часи. Однак уявлення про одновимірність 
людини, що базувалося на вкрай раціоналістичних та 
схематичних конструкціях психоаналізу (хоча ми не 
піддаємо сумніву обгрунтоване З.Фрейдом значення 
безсвідомого у житті людини) у кінцевому рахунку ви-
глядає занадто спрощеним. На противагу такому ре-
дукціонізму можна висунути глибоку ідею 
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П.А.Флоренського, яка спиралася на уявлення теорії 
множинності і вважала людину мікрокосмом, який 
безкінечний за своєю багатоманітністю і рівнопотужний  
Макрокосму Світу. 

Подібний підхід реалізував письменник та мисли-
тель Г.Гессе у романі «Степовий вовк». Він охарактери-
зував модель «степового вовка» з різким  протиставлен-
ням сфери інстинктів (безсвідомого) і сфери духовних 
прагнень фаустівської людини (надсвідомих першоос-
нов). Гессе ніби «розчиняє» цю вихідну модель в 
індуїстському уявленні про безкінечно різноманітну 
людину, яка зливається з Абсолютом. Російський 
індолог В.М.Топоров назвав це явище «ат-
манізацією»людини (Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. 
К структуре АВХ. 2: Опыт толкования в свете ведий-
ской антропологии // Литература и культура древней и 
средневековой Индии. –  М.: Наука, 1987. – С.43-73). 

Основи наук про Всесвіт, до яких відноситься кос-
мологія та астрономія, дають уявлення про нього з по-
зиції фізики, тому логічним є народження астрофізики. 
Наука про Землю, фізична географія, тобто землезнав-
ство і геологія породили прикордонні науки, такі як 
геофізика і геохімія, що вивчають неорганічну складову 
частину планети. Живий світ Землі, її біосферу вивчає 
біологія, галузями якої є ботаніка, зоологія і екологія. 
Проникнення у вивчення живої матерії, методів фізики і 
хімії призвело до створення біофізики і біохімії. 
Виділяючи із біосфери ЛЮДИНУ, варто назвати науки, 
що її вивчають – антропологію, анатомію і фізіологію з 
відособленням від неї науки про вищу нервову 
діяльність, яка має вже відношення до психіки. Цю нау-
ку, яка так і не отримала своєї назви, можна вважати 
проміжною між психологією та біофізикою. В останні 
роки намітився підхід  до дослідження свідомості з 
фізичних позицій і навіть виник термін  психофізика 
(див.: Сознание и физический мир. Сборник статей  
Выпуск 1. / Под редакцией А.Е.Акимова. – М.,1995). 

Людина у світі живе не одна, тому вона підлягає в 
першу чергу різним соціоприродним вимірам. 

ВИМІР-1 – це фізичний стан, що охоплює глобаль-
ний, популярний та індивідуальний рівні. Особливо 
важливим уявляється виділення популяційного рівня 
фізичного стану, екології людини і таких функцій  по-
пуляційного фізичного стану, як жива праця, 
відтворення та виховання людини (Казначеев В.П., 
Спирин Е.А. Феномен человека: Комплекс социопри-
родных свойств // Вопросы философии. – 1988. – № 7 – 
С.29-36). 

ВИМІР-2 – сукупність соціоприродних валентно-
стей  (господарський устрій, інститут сім’ї, культурна 
традиція, мова), що визначають можливості і направ-
леність реалізації соціальної активності людини; 

ВИМІР-3 – відображає еволюційно-екологічні осно-
ви людини та її психофізичні можливості; 

ВИМІР-4 – є соціоприродний, біосферний світ, в 
якому реалізуються психофізичні можливості і резерви 
людини; 

ВИМІР-5 – вираження слабких екологічних зв’язків, 
що визначають польові (передусім – електромагнітні) 
основи життєдіяльності людини. У відношенні цього 
соціоприродного виміру накопичується все більше нау-
кових даних. 

Відокремлення соціоприродних вимірів людини має 
не лише теоретичну, а й науково-практичну направ-
леність. Зокрема, це дозволяє давати інтегральну оцінку 
якості населення, з якою пов’язані і можливості удоско-
налення соціально-трудового потенціалу людських по-
пуляцій. 

Під час комплексного вивчення феномену людини 
велике значення надається виміру-1 (фізичного стану). 
А це – продуктивна праця, соціально-демографічні про-
цеси відтворення поколінь, виховання і навчання  попе-
редніми поколіннями наступних. Жива праця, 
відтворення населення і виховання являють собою 

функції популяційного здоров’я. Порушення цих  
функцій призводить до зростання захворюваності лю-
дей, до девіантної поведінки, збільшення внутрішньої і 
міжгрупової напруженості. 

Недоліки у вихованні наступних поколінь, на думку 
видатного австрійського етолога К.Лоренца, який ви-
словлюється з приводу молодіжного руху 70-х років на 
Заході, можуть бути руйнівними в соціальному 
відношенні. Ігнорування відсутності виховання вчений 
образно назвав одним із «смертельних гріхів» людства. 
Сьогодні, спостерігаючи за розвитком у нашому 
суспільстві таких явищ, як масова девіантна поведінка 
молоді, передусім у великих урбанізованих зонах, ми 
можемо говорити, якщо і не про«смертельний гріх», то 
страшну за своєю деструктивною силою соціально-
демографічну «бомбу». 

Аналіз антропоекологічних, психофізіологічних, 
медико-біологічних, соціально-екологічних аспектів 
вивчення всіх вимірів людини вказує на необхідність 
продовження досліджень з метою створення оптималь-
них умов існування ЛЮДИНИ, забезпечення її всім 
необхідним для духовного і фізичного розвитку. 

Це стосується і розробки показників люди-
номісткості виробничої діяльності. Ці показники разом 
із функцією живої праці (відображеної в розрахунках 
трудоресурсів) повинні враховувати стан всієї сукуп-
ності функцій популяції людства, (а також виховання і 
відтворення поколінь). Потрібен детальний медико-
демографічний аналіз екологічної обстановки, яка 
впливає на людину, аналіз коефіцієнта тривалості жит-
тя, стану інституту сім’ї. 

Все це буде розвитком підходу, реалізованого у 
працях А.А.Богданова, А.В.Чаянова та інших, що поля-
гає у вивченні специфіки і наслідків використання лю-
дино-годин живої праці. Співставлення економічних  
розрахунків та соціально-екологічних показників люди-
номісткості виробничої діяльності є передумовою удо-
сконалення соціально-економічних механізмів, переве-
дення економіки на інтенсивний шлях розвитку, збере-
ження і розвитку соціального і духовного потенціалу 
суспільства. 

Поряд із цим формується комплексний загальнонау-
ковий підхід до пошуку фундаментальних шляхів 
управління живою речовиною планети. Для реаліазації 
цих шляхів, без сумніву, потрібні джерела енергії, за 
потужністю подібні до потоків сонячної радіації. Ці 
джерела знадобляться для того, щоб керувати планетар-
ними процесами, що вивчаються в межах планетології, 
космічного землезнавства, нарешті, конструктивної 
географії. Таке управління дозволить, зокрема, створю-
вати умови, що забезпечують збереження та ди-
намічний розвиток слабких і надслабких  біофізичних 
взаємодій у живій речовині. 

Макроекологія живої речовини планети і людини 
буде слугувати завданням мікроекології, екології 
внутрішнього середовища людини і тварин. Подібний 
синтез мікро- і макроекології виступає основою нового 
комплексного напрямку науки, в межах якої 
досліджуються проблеми ноосферогенезу, співстав-
лення еволюції людини і природи, поєднання і стикання 
таких фундаментальних напрямків природознавства, як 
біофізика та космічна антропоекологія, під час утворен-
ня і розвитку яких було зроблено внесок не одним по-
колінням вітчизняних і зарубіжних учених. 

Такі загальні риси комплексного підходу до вивчен-
ня  Л Ю Д И Н И. Причому, досліджуючи сукупність 
вимірів людини, ми залучали не  тільки дані «наук про 
природу», але й опиралися на досягнення «наук про 
душу», багаті культурні надбання людства; дослід-
жували, вивчаючи відповідну літературу, перспективи  
існування  і розвитку людини, що випливають з її бага-
товимірності; вивчали можливості  загрози людству і 
можливості її подолання науковими, гуманітарно-
культурними засобами. 
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Найбільше нам імпонували сучасні філософські 
концепції (наприклад, тріади людина-людство-
людяність, запропонованої І.Т. Фроловим [7]) та над-
бання представників духовно-культурного ренесансу. 
Як стверджує А.В. Гулига,  проблема єдності  Істини, 
Добра й Краси, висунута В.С.Соловйовим при ство-
ренні філософії всеєдності, має значення найваж-
ливішого загальнолюдського імперативу, який повинен 
зберегти людину і її земний «космічний» корабель, ідеї 
Олександра Меня, який проповідує «безкінечну 
цінність кожної окремої особистості вказує на не-
обхідність єднання між індивідами, що утворюють ви-
ще духовне Ціле… Парадоксальну структуру людської 
«єдиномножинності» православні богослови іменували 
«соборністю», тобто таким станом Цілого, в якому всі 
складові зберігають своє безумовне значення [5, с.115]. 

Отже, актуальність комплексного вивчення людини 
безсумнівна. Висунута ідея про необхідність бачення 
людини як цілісності через різноманітність її вимірів – 
своєрідне відображення ідеї античної філософії про 
співвідношення єдиного і множинного. Звичайно, уяв-
лення про багатовимірну людину відображає не лише 
добре забуте старе, не лише давні інтуїтивні прагнення 
людини осмислити саму себе. Ми звернулися також до 
даних наук різного профілю. Але це сприяло і тому, 
щоб зрозуміти значущість ідей, що виникли колись, 
наприклад ідеї людини як мікрокосму нерозривно 
пов’язаного з макрокосмом (універсумом). На 
відповідність такого роду вказував  і В.І. Вернадський, 
коли здійснив порівняльний аналіз індійської духовно-
культурної спадщини та наукових уявлень ХХ століття, 
таких як створена ним концепція біосфери та живої 
речовини. 

Грунтуючись, з одного боку, на фонді надбань 
російського наукового і духовно-культурного ренесансу 
(російському космізмі, філософії всеєдності, вченні 
В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу), а з іншого 
– на досягненнях сучасної наукової думки, таких її на-
прямків, як екологія людини, космічна антропоекологія, 
екологія культури, ми виділили і піддали аналізові пев-
ну різноманітність соціоприродних вимірів людини. 
Космопланетарний, а в межах і космічний вимір люди-
ни дозволяє охарактеризувати її як жителя Космосу. 
Уявлення про людину, як перед усім жителя Космосу 
було сформульовано  М.К. Реріхом, а нині розроб-
ляється в межах космічної антропоекології. 

Обговорюючи перспективи людини, пов’язані з 
науково-технічним прогресом суспільства, ми прагнули 
підкреслити, що ця «цивілізація знання» повинна бути 
доповнена «цивілізацією любові», включати в себе за-
гальнолюдські духовно-культурні цінності, тобто до-
повнена необхідними етичними імперативами антропо-
космічно8oго становлення людства (у розумінні 
К.Е.Ціолковського, а пізніше Н.Г.Холодного). 

Завершуючи міркування про комплексне вивчення 
людини з метою формування ціннісного ставлення до 
неї, вважаємо за потрібне підкреслити деякі принципові 
моменти, наприклад, як наслідок, висунуту раціональну 
ідею про неминучість консолідації інтелектуального 
життя на Землі. Дана ідея досить правомірна і не супе-
речить космогонічним прогнозам В.І.Вернадського, а 
певною мірою підтверджується освоєнням космічного 
простору, де повинні поєднуватися одне з одним 
космічні явища різного масштабу, що включають в се-
бе, сукупність вимірів людини. На перше місце, по мірі 
наростання масштабів еволюції все більше висувається 
творча інтелектуально-еврестична, особистісно-
колегіальна організація суспільства. 

Головними тут стають проблеми теленомічного роз-
витку, що знаменують собою направленість волі люди-
ни. Основною мірою прогресу людства і щастя людини 
виявляється величина активного людського життя, ве-
личина творчості відданої людям. Цим шляхом піде 
природно-історичний процес еволюції людини на Землі 
і в Космосі. Цим шляхом буде реалізовуватися Високе 

взаємопроникнення, тобто такий науково-технічний та 
духовно-культурний розвиток людського суспільства, 
коли технологічні можливості людини дозволять кар-
динально удосконалити матеріальну та інформаційну 
організованість найрозумнішої «живої речовини» (за 
словами В.І.Вернадського) в особі людини. 

 
 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. 
– 2-е изд. – Москва-Харьков-Минск: Питер. – 2001. – 272с. 
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – 3-е изд. –
Москва-Харьков-Минск: Питер. – 2001. – 288с. 
3. Гумилевский Л.И. Вернадский.– 3-е изд. – М.: Молодая 
гвардия. – 1988. –255с. (ЖЗЛ) 
4. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный фено-
мен человека. Проблемы комплексного изучения / АМН 
СССР. Сиб.отд.: Новосиб. Наука. – 1991. – 302с. 
5. Мень А. История религии. – Т.1.– М.: Изд. Сов.-
Брит.совм. предпр. «Слово».  – 1991. – 286с. 
6. Столяренко О.В.Методика реалізації принципу гуманіз-
му в діяльності класного керівника. – К.: Віпол. – 2000. – 
116с. 
7. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. – М.: Политиздат. 
– 1989. – 559с. 
8. Человек в системе наук. Сборник научных трудов. – М.: 
Наука. – 1989. – 504с. 
9. Человек как философская проблема: Восток-Запад / 
Сборник статей. – 1991. – 279с. 
10. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жиз-
ни, смерти и бессмертии.  – М.: Политиздат. – 1991. – 461с. 
 

 



ПЕ Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х НОЛО Г І Ї  
 

32 

This article is dedicated to the peculiarities of using the ele-
ments of challenge training during the lectures on computer 
subjects. There are the peculiarities of challenge trarning in 
general. There is the classification of challenge lectures in ac-
cordance with the roles and activities of students and teachers 
during these lectures. The author shows the methods and advis-
ability of using of demonstration tasks at  the challenge lectures. 
There is the example of demonstration tasks for the lecture "The 
basic possibilities of Excel. The formatting of the tables. The 
calculations using formulas". 
 
Дана стаття присвячена особливостям використання 
елементів проблемного навчання при проведенні лекцій з 
дисциплін комп’ютерного циклу. У статті представлено 
загальні особливості проблемного навчання , дано 
класифікацію проблемних лекцій відповідно до ролі та 
діяльності викладача і студентів при їх проведенні. Також 
показано методику та доцільність використання 
демонстраційних прикладів при проведенні проблемних 
лекцій, зокрема наведено приклад демонстраційного зав-
дання для проведення лекції з теми "Основні можливості 
табличного процесора Excel. Форматування таблиць. Об-
числення за формулами". 
 
Данная статья посвящена особенностям использования 
элементов проблемного обучения при проведении лекций по 
дисциплинам компьютерного цикла. В статье представ-
лены особенности проблемного обучения в общем. Дана 
классификация проблемных лекций соответственно роли и 
деятельности преподавателя и студентов при проведении 
таких лекций. Показана методика и целесообразность 
использования демонстрационных примеров при проведе-
нии проблемных лекций. Приведен пример де-
монстрационной задачи для проведения лекции из темы 
"Основные возможности табличного процессора Excel. 
Форматирование таблиц. Вычисление за формулами". 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІН 
КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ 
Н.В.Баловсяк  
В арсеналі сучасного викладача вищої школи знахо-

дяться численні засоби передачі інформації, кожний з 
яких відіграє свою роль. Але є засіб, який стоїть вище 
над іншими, координує і направляє їх. Цим засобом є 
слово викладача (verba magistri). 

Лекція значною мірою визначає шляхи проведення 
всіх видів і форм навчання. Тому вона може бути віднесена 
до основної направляючої процесу навчання.  

Слово "лекція" має в основі латинське слово lectio, 
що означає читання.  

Лекція – метод систематичного, послідовного, логі-
чного викладення великого об’єму матеріалу, змісту 
наукової проблеми. Значення методу лекції полягає в 
тому, що студенти мають можливість прослухати педа-
гогічно відібраний, дидактично систематизований мате-
ріал, де чітко виділені основні ідеї даної проблеми, в 
яких студент не завжди може розібратись, читаючи 
літературу самостійно.  

Як компонент системи учбового процесу лекція має 
певну самостійність і в той же час знаходиться в залеж-
ності від інших компонентів цієї системи. 

Лекція – одна з форм організації навчальної роботи 
студентів і один з методів навчання.  

Роль лекції визначається цілями і задачами навчан-
ня, а також особливостями як власне однієї з форм пе-
редачі учбової інформації від викладача до студентів.  

Поєднання наукового та навчального начала в лекції 
– одна з основних задач будь-якого викладача.  

Учбовою задачею лекції є ознайомлення студентів з 
основним змістом, принципами та закономірностями 
предмету вивчення, головними ідеями та напрямками 
розвитку даної області науки. Однією із задач лекції є 

встановлення зв’язку навчання із самостійною роботою 
студентів. 

Серед форм організації навчального процесу вона 
вимагає більш серйозної уваги в розробці способів та 
прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів.  

Головним у методиці лекційного викладання є викла-
дення суті питання на рівні його сучасного розвитку, показ 
ролі методів наукового пізнання і сучасної прикладної 
сторони науки на основі зв’язку теорії з практикою.  

Ефективною лекція стає тоді, коли вона стає не про-
сто джерелом інформації, що замінює підручник, а за-
собом активного вводу слухачів у глибини науки, коли 
навчальне інформаційне начало зливається з методами 
дослідження проблемних питань програми, широко 
використовуються факти і конкретний матеріал. Лише 
на основі глибокого аналізу фактів можливе проник-
нення в теорію і методологію науки.  

Більшість викладачів на перше місце ставлять інфо-
рмаційну функцію лекції, відповідно основною задачею 
– викладення матеріалу програми, а отже інформацій-
ний підхід стає необхідною умовою для аналізу матері-
алу. Важливою складовою успішної лекції є якісна та 
ретельна підготовка викладача до її проведення. 

Подамо проблему розробки лекції у вигляді схеми, 
що містить наступні рівні [1, с.138]: 

1) організаційний; 
2) науковий та дидактичний; 
3) методологічний; 
4) заключний (рис. 1) 
Аналіз матеріалів, що характеризують загальну схе-

му лекції та послідуюче вивчення самостійної роботи 
студентів призвели до наступних висновків: 

1) чіткість постановки задачі лекції, доступність 
студентам її логіки полегшує сприйняття лекції, дозво-
ляє глибше проникнути в її суть, осмислити методоло-
гію, не обмежуючись при цьому лише запам’ято-
вуванням фактів; 

2) спрощується самостійна робота студентів - не має 
необхідності в запам’ятовуванні інформації, метою са-
мостійної роботи студентів є поглиблення, доповнення 
та застосування отриманих знань; 

3) лекція стає засобом формуючого впливу на сту-
дентів.  

У деяких випадках лекцію називають пасивним ме-
тодом. Основним шляхом покращення лекції є подо-
лання її монологічного характеру.  

Спеціальні дослідження, проведені психологами, 
дидактами, методистами показали, що задачі розвитку 
пізнавальної активності успішно розвиваються у проце-
сі проблемного навчання. 

М.І.Махмутов визначає проблемне навчання як "ди-
дактичну систему, що базується на закономірностях 
творчого засвоєння знань та способів діяльності, яка 
включає специфічне сполучення прийомів і методів 
викладання і навчання, і якій характерні основні риси 
наукового пошуку" [3, С.127]. 

Проблемне навчання у вищих навчальних закладах 
повинно застосовуватись ширше, ніж у середній школі, 
оскільки принцип проблемності у навчанні студентів є 
одним із найважливіших принципів, який впливає на 
визначення багатьох аспектів процесу навчання. Навіть 
інформаційне викладення матеріалу викладачем і вико-
нання довільних завдань студентами можуть і повинні 
бути підпорядковані принципу проблемності і направ-
лені на розв’язання навчальних і наукових проблем. 

Організація активної пізнавальної діяльності у про-
блемному навчанні починається зі створення проблем-
ної ситуації, яка налаштовує людину діяти у певному 
напрямку, викликає у неї посилену розумову діяльність.  

Більшість студентів, слухаючи лекції, надають пре-
вагу аргументованому і обгрунтованому викладенню, 
що досягається переважно в лекціях проблемного хара-
ктеру. Без проблемних лекцій неможлива активізація 
мислення та пізнавальної діяльності студентів у навча-
льному процесі. 

Сучасний рівень науки вимагає читання проблемних 
лекцій. 
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Рис. 1. Схема розробки лекції 

Однією з задач проблемної лекції є організація та 
направлення самостійної роботи студентів. Матеріал на  
проблемній лекції викладається так, що перед студен-
тами ставляться пізнавальні проблеми. 

Р.А.Низамов [5, с.189] пропонує наступні типи про-
блемних лекцій: 

1) лекція проблемного викладу – лекція, на якій 
матеріал викладається проблемно; 

2) лекція проблемного засвоєння – лекція, на якій 
основний матеріал вивчається шляхом самостійного 
розв’язання проблем самими студентами; 

3) комбінована проблемна лекція – лекція, на 
якій поєднується проблемний виклад з проблемним 
засвоєнням. 

Охарактеризуємо коротко дані типи проблемних 
лекцій. 

Лекція проблемного викладу (перший тип) відріз-
няється від звичайної лекції в першу чергу відсутністю 
монологічного характеру та інформаційного повідом-
лення готових висновків науки. Проблемний виклад 
полягає в тому, що викладач, пояснюючи матеріал, спе-
ршу висуває проблеми, направляє увагу студентів на їх 
сутність, потім висуває гіпотезу і розв’язує проблеми чи 
показує шляхи їх розв’язання в науці.  

Лекція проблемного засвоєння (другий тип) – це 
заняття, на якому основні положення матеріалу вивча-
ються слухачами шляхом розв’язання проблем, висуну-
тих викладачем. Діяльність викладача полягає в поста-
новці проблем та організації їх розв’язання студентами. 
Викладач нагадує матеріал, направлений на актуаліза-
цію раніше засвоєних знань, висуває перед студентами 
проблеми у вигляді запитань і завдань. Слід відзначити, 
що на таких лекціях проблемні запитання і завдання 
поєднуються із питаннями інформаційними. Даний тип 
лекцій є найбільш ефективним для розвитку пізнаваль-
ної активності студентів. Але в той же час він вимагає 
високої майстерності викладача. 

До третього типу відноситься комбінована про-
блемна лекція, на якій проблемний виклад поєднується 
із проблемним засвоєнням. Для таких лекцій характерна 
наявність ознак проблемної лекції першого та другого 
типів. У цьому випадку із врахуванням багатьох особ-
ливостей, певні проблеми розв’язуються викладачем, 
певні – студентами, а деякі – спільними зусиллями ви-
кладачів і студентів. Вивчення матеріалу можна розпо-
чати зі спільного розв’язання однієї проблеми, потім 
викладач, запропонувавши складну проблему, сам де-
монструє шлях її розв’язання, а розв’язання наступної 
проблеми можна запропонувати студентам.  

Відомо, що студент, через певний час після засвоєння 
матеріалу, нерідко може викласти опрацьований матері-
ал, але часто буває не в стані застосувати його в своїй 
діяльності. Для попередження подібної ситуації і органі-
зації активної пізнавальної діяльності корисними є різні 
задачі, процес розв’язання яких характеризується висо-
ким розумовим напруженням, самостійним пошуком, 
доведенням, міркуванням. 

Розв’язання задач дає позитивні результати лише 
тоді, коли воно застосовується спільно з іншими спосо-
бами і засобами, і коли викладач методично правильно 
визначить місце задачі в учбовому процесі.  

Ще одним засобом активізації пізнавальної діяль-
ності студентів є запитання. У вузі в основному засто-
совуються запитання, що вимагають: 1) поновлення 
раніше засвоєних знань і їх відтворення; 2) пошуку 
нових знань, глибокого аналізу фактів, їх порівняння, 
зіставлення.  

Питання другого типу є проблемними. М.І. Мах-
мутов [4, с.78] відмічає, що проблемними є такі запи-
тання, відповідь на які не міститься ні в попередніх 
знаннях, ні в інформації, яка розглядається, і такі, які 
викликають інтелектуальне затруднення. Тобто такі 
питання містять у собі невідоме. Для відповіді на про-
блемні запитання потрібні нові знання, пошук яких 
максимально активізує розумову діяльність студентів. 
Зазвичай пізнавальна проблема формулюється викла-
дачем у вигляді проблемних запитань. Характерними 
ознаками проблемних запитань є: а) наявність невідо-
мого, суперечливого, незрозумілого, що створює пі-
знавальну трудність; б) опора (зв’язок) цього невідо-
мого, суперечливого на раніше засвоєні знання.  

Вивчення дисциплін комп’ютерного циклу (ДКЦ) 
має певні особливості порівняно з іншими навчальними 
дисциплінами. 

Навчальний матеріал, що відводиться на вивчення 
ДКЦ, розподіляється між лекціями та лабораторними 
заняттями. 

Лабораторні заняття, в основному, проходять у фо-
рмі самостійної роботи студентів з епізодичними кон-
сультаціями викладача. Тобто на лабораторних заняттях 
з ДКЦ студенти отримують перелік завдань, які потріб-
но виконати протягом заняття. Викладач виступає при 
цьому в ролі консультанта. 

При виконанні перших лабораторних занять з те-
ми, коли у студента ще не сформовані елементарні 
навички в роботі, і він не завжди співвідносить постав-
лене завдання та відому послідовність дій для його 
виконання. Час, який викладач може приділити одно-
му студенту, є недостатнім для отримання повної кон-
сультації та успішного і швидкого виконання завдан-
ня. Лекції, які, в основному, читаються у стилі інфор-
мативного викладення матеріалу, не завжди демон-
струють студентам шляхи розв’язання майбутніх 
практичних завдань. 

У деяких випадках для уникнення подібної ситуації 
перші лабораторні роботи з теми готуються у формі 
виконання завдання за зразком. Тобто ставиться завдан-
ня, після чого описується порядок виконання цього за-
вдання. Студент повторює описані дії. Але досвід пока-
зує, що, по-перше, студенти часто не звертають увагу на 
поставлене завдання, і тому не в змозі співвіднести зав-
дання та відомий їм порядок виконання. По-друге, ви-
конання завдань за зразком не дають можливість засвої-
ти необхідний матеріал на достатньому рівні. 

Вищезгадані причини зумовлюють певні особливос-
ті в методології лекції з ДКЦ.  

Основним типом лекцій з ДКЦ повинні стати про-
блемні лекції другого типу – лекції, в яких розв’язання 
поставлених проблем здійснюється самими студентами.  

Для того, щоб забезпечити можливість співставлен-
ня студентами відомих їм теоретичних відомостей та 
поставлених завдань, до кожної лекції варто готувати 
демонстраційні приклади, файли з якими повинні зна-
ходитись на кожному комп’ютері.  

Завдання повинні бути підібрані таким чином, щоб 
їх виконання демонструвало на практиці те чи інше 
питання, яке розглядається на лекції.  
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Завдання дається студентам перед розглядом відпо-
відного питання лекції, і вони мають визначити спосіб 
його виконання. Обов’язково слід використовувати 
демонстраційні приклади у випадку вивчення абсолют-
но нового способу дій, а також коли викладач має на 
меті продемонструвати студентам застосування відомих 
їм знань та умінь до нової ситуації.  

У першому випадку виконання демонстраційних зав-
дань дозволяє активізувати пізнавальну діяльність сту-
дентів та має на меті демонстрацію співставлення розгля-
нутих теоретичних відомостей та практичних завдань. 

У другому випадку метою розгляду демонстрацій-
них прикладів є активізація пошукової діяльності сту-
дентів щодо визначення найоптимальніших та найраці-
ональніших способів дій.  

Використання демонстраційних прикладів дозволяє 
уникнути розбіжності в уявленні студентів про постав-
лені завдання та способи їх виконання. 

У випадку завершення вивчення теми варто зверну-
ти увагу студентів на використанні отриманих ними 
навиків у реальній роботі, для чого теж можна надати 
кілька демонстраційних прикладів, що дозволили б по-
казати особливі випадки використання отриманих прак-
тичних навичок і розглянутих способів дій у реальних 
та нестандартних ситуаціях. 

В якості прикладу демонстраційного завдання мож-
на навести наступне, яке було використано при вивчен-
ні теми "Основні можливості табличного процесора 
Excel. Форматування таблиць. Обчислення за фор-
мулами". 

1. Відкрити файл example.xls, розміщений на робо-
чому столі. 
2. На робочому листі "відомість" оформити назву 
таблиці та назви стовпців (відповідно рис. 2). 

 
Рис. 2. Зразок оформлення таблиці 

3. Для розміщення назви таблиці використати мож-
ливість об’єднання комірок. 
4. Здійснити аналогічне шрифтове оформлення заголо-
вків. 
5. Виконати автозаповнення стовпця "№" послідов-
ними значеннями. 
6. На продовженні таблиці додати назви стовпців 
"Оплата", "Премія", "Сумарна оплата". 
7.  Оформити заголовок таблиці, використовуючи 
границі та заливку. 
8. Скопіювати створену таблицю на інший робо-
чий лист (лист 2), змінити назву місяця з "січень" 
на "лютий". 
9. На робочому листі "Автоввод" здійснити запов-
нення другого стовпчика, використовуючи функцію 
автовводу, та заповнення третього стовпчика, вико-
ристовуючи можливість вибору зі списку. 
10. На робочому листі "закріплення областей" 
здійснити закріплення заголовків стовпців таблиці. 
11. На робочому листі "Відомість" використати 
обчислення незаповнених комірок.  
Вказівки: 
Стовпчик "оплата" – це оплата за всі відпрацьовані 

години; стовпчик "премія" – це значення оплати, по-
множене на преміальний коефіцієнт; стовпчик "сумарна 
оплата" – це сума стовпчиків "премія" та "оплата"  

12. На робочому листі "змішані зсилки" обчислити сто-
впчик "сума балів з врахуванням коефіцієнту. 
 13. Використовуючи формули масивів на робочому листі 
"формули масивів" обчислити стовпчик "оплата".  
14.  На робочому листі "Іменовані діапазони" присвої-
ти діапазону c6:c15 ім’я "оплата", діапазону d6:d15 
ім’я "кількість". В діапазон е6:е15 ввести формулу 
масиву "=оплата*кількість". Завершити ввід натис-
ненням ctrl+shift+enter. 
15. На робочому листі "Іменовані діапазони" нижче таб-
лиці обчислити середнє значення величини оплати за 1 
год; максимальну кількість відпрацьованих годин; сумарну 
оплату. Стовпчик "податок" обчислити за таким прави-
лом: якщо оплата більша 170, то податок обчислити як 
20% від оплати; якщо оплата менша 170, то податок обчи-
слити як 13% від оплати. 
 16. На робочому листі "вкладені функції" коміркам 
b24; b25; b26 присвоєно імена "податок1", "податок2", 
"податок3" відповідно. Використовуючи ці імена, об-
числити стовпчик "податок" за таким правилом: якщо 
нарахована сума не перевищує 85, то податок обчисли-
ти як 10% від нарахованої суми; якщо нарахована сума 
більша 85 але не перевищує 170, то податок обчислити 
як 13% від нарахованої суми; якщо нарахована сума 
більша 170, то податок обчислити як 20% від нарахова-
ної суми. 
 17. На робочий лист "екзамен" вставити інформацію у 
комірки b5:b14 і зв’язати їх з відповідним стовпчиком 
робочого листа "атестація1", аналогічно комірки 
с5:с14 зв’язати з відповідним стовпчиком робочого лис-
та "атестація 2".  
 18. На робочому листі "додаткові функції" визначити 
кількість набраних балів останнім та передостаннім за 
рейтингом студентами. Обчислити максимальне зна-
чення в діапазоні c2:c171. 
 19. На робочому листі "додаткові функції" визначити, 
в якій по порядку комірці буде знаходитись величина, 
знайдена в попередньому завданні. 

Організація проблемного навчання передбачає за-
стосування таких прийомів і методів викладання, які б 
приводили до виникнення взаємопов’язаних проблем-
них ситуацій.  

Проблемне навчання має ряд особливостей, які за-
безпечують міцність отриманих знань, їх глибину та 
можливість творчого застосування знань в житті. Особ-
ливості проблемного навчання стосуються організації 
навчального матеріалу і побудови процесу навчання. 

Перерахуємо деякі з цих особливостей. 
1. Навчання починається з актуалізації знань, ство-

рення проблемних ситуацій. 
2. Нові поняття та принципи вводяться через діяль-

ність студентів по розв’язанню навчальних проблем. 
3. Поняття та способи діяльності засвоюються шля-

хом застосування відповідних їм знакових систем (слів, 
формул, схем, через аналіз інформації, розв’язання уч-
бових проблем. 

4. Система прийомів та способів розумової діяльності 
формується для різних типів проблемних ситуацій [2, 
с.91]. 

Проблемні лекції, під час яких використовуються де-
монстраційні приклади, повністю враховують особливос-
ті проблемного навчання. Використання їх при вивченні 
дисциплін комп’ютерного циклу дозволяє досягнути всіх 
переваг, які надає проблемне навчання, а саме забезпе-
чення глибокого та міцного засвоєння знань.  
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V.I. Vernadski’s ideas about sapiental human activity, con-
cluded in the interaction 'society – culture – intelligence' are 
interesting for many generation of sociologists, psychologists, 
ecologists and pedagogues. Nowadays one may establish the 
fact that economical development and scientific technical 
progress of the society do not favour of a personality and 
humanity with a sound moral – psychological climate, that 
may cause human  self-annihilation. 
We think that modern lawyers’ training have to be reformed,  
new approaches which include spiritual values and traditions 
of Ukrainian people and humanity as a whole should be ap-
plied. These are the positions that we consider the formation 
of future specialists of juridical field in two inseparably linked 
trends: biological and social. 
We tried to research peculiar moments in future lawyers’ 
training, influence of external factors and self-activity on the 
formation of views, convictions, spiritual world of a personal-
ity during studying  in higher educational establishments. 
Besides, in our work we tried to present our practical experi-
ence that is applied by us in the process of students’ teaching 
and upbringing. 
 
Ідеї В.І. Вернадського про розумну людську діяльність, 
яка полягає у взаємодії "суспільства-культури-розуму" 
людства, хвилюють не одне покоління соціологів, 
психологів, екологів, педагогів. Сьогодення вказує на те, 
що економічний розвиток і науково-технічний прогрес 
суспільства не спонукають до соціально-культурного 
розвитку особистості і людства в цілому із здоровим 
морально-психологічним кліматом, що неминуче може 
призвести до самознищення людства. 
На нашу думку, сучасна підготовка юристів потребує 
реформування, впровадження нових підходів, які базу-
ються на духовності і традиціях українського народу та 
людської цивілізації. Саме з цих позицій ми розглядаємо 
формування майбутніх спеціалістів правничої галузі у 
двох напрямках – біологічному та соціальному, які нероз-
ривно поєднанні один з одним. 
Нами зроблені спроби дослідити найважливіші моменти 
формування спеціалістів-юристів, вплив зовнішніх 
факторів та самостійної діяльності на формування 
поглядів, переконань, духовного світу особи під час нав-
чання у вищому навчальному закладі. Крім цього, у своїй 
роботі ми намагаючись передати свій практичний 
досвід, який застосовується нами у процесі навчання та 
виховання студентів. 
 
Идеи В.И..Вернадского о разумной человеческой деятель-
ности, которая заключается во взаимодействии "обще-
ства-культуры-разума" человечества, интересовали не 
одно поколение социологов, психологов, экологов, педаго-
гов. Сегодня можно констатировать, что экономиче-
ское развитие и научно-технический прогресс общества 
не способствуют социально-культурному развитию лич-
ности и человечества в целом со  здоровым морально-
психологическим климатом, а это чревато самоунич-
тожением человечества. 
По нашему мнению, современная подготовка юристов 
требует реформирования, применение новых подходов, 
которые включают в себя духовные ценности и тради-
ции украинского народа и человечества в целом. Исходя 
из этих позиций, мы рассматриваем формирование бу-
дущих специалистов юридической отрасли в двух направ-
лениях: биологическом и социальном, которые неразрыв-
но связаны между собой. 
Нами сделана попытка исследовать особенные моменты 
формирования специалиста-юриста, воздействие внеш-
них факторов и самостоятельной деятельности на фор-
мирование взглядов, убеждений, духовного мира личности 
во время обучения в высшем учебном заведении. Кроме 
этого, в этой работе мы пытались передать свой прак-
тический опыт, который применяется нами в процессе 
обучения и воспитание студентов. 

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАВНИЧОЇ  
ОСВІТИ 
Т.О.Барно  
Зміна та розвиток суспільних відносин в Україні, ста-

новлення її як суверенної та демократичної держави, 
ставить перед освітянською наукою нові завдання. Ці 
завдання полягають у формуванні особистості нової фор-
мації, її гармонійного та всебічного розвитку, як носія 
нових об'ємних знань, що може бути досягнутим, за сло-
вами А.Євтодюка, лише через критерій людяності. 

Факти, зібрані як вітчизняними, так і зарубіжними вче-
ними, говорять про те, що екологічний розвиток та науко-
во-технічний процес не спонукають до соціально-
культурного розвитку особистості і людства в цілому із  
здоровим морально-психологічним кліматом, що немину-
че може призвести до самознищення людства. Тому ідея 
В.І.Вернадського про розумну людську діяльність, яка 
полягає у взаємодії "суспільства-культури-розуму" повин-
на служити напрямком розвитку всієї педагогічної науки. 
Соціально-культурна політика у сфері реформування осві-
ти, а також підготовки майбутніх працівників юридичної 
сфери, повинна бути орієнтована на впровадження нових 
підходів, які базуються на духовних цінностях і традиціях 
українського народу та людської цивілізації. 

Виходячи з  перелічених вище передумов, перед нами 
постала нагальна потреба в перегляді та розробці нових 
освітянських технологій при підготовці майбутніх спеціа-
лістів правничої галузі. Метою запропонованої роботи є 
розкриття особливостей вузівського процесу навчання, 
його характеру і функцій у симулюванні професійного 
становлення майбутніх юристів. При цьому головний на-
голос робиться на можливостях у здійснені особистісно 
орієнтованого навчання, становлення індивідуальності, 
професіоналізму майбутнього юриста. Крім цього, у цій 
роботі ми намагались викласти свій практичний досвід, 
який застосовується нами у процесі навчання та виховання 
студентів. 

Пошук нових орієнтирів обумовлений соціальними 
замовленнями, рівнем потреби суспільства у спеціалістах, 
творчих та професійно підготовлених. Для забезпечення 
підготовки спеціалістів такого рівня перш за все необхід-
но з'ясувати мету юридичної освіти, її зміст, методику і 
технологію у відповідності до напрямків розвитку зага-
льної освіти та вимог сьогодення. 

Таким чином, проблема підготовки сучасного юрис-
та обумовлена змінами, які відбуваються в суспільстві, 
інтеграцією нашої країни в Європу, приведенням націо-
нального права у відповідність до норм міжнародного 
права. Життя вимагає сьогодні від юриста високого 
рівня професіоналізму, вміння користуватися новітнім 
законодавством, вчасно реагувати на його зміни, воло-
діти основами психології, та вмінню переконування. 

Реформування вузівської правничої освіти повинно 
бути спрямовано на розвиваючу діяльність, головним 
завданням має стати залучення студентів до пізнаваль-
ної діяльності, здатної пов'язати будь-які проблеми з 
професійним самовизначенням, формування у кожного 
студента активної професійної позиції та творчої діяль-
ності. 

Проте таке реформування можливе лише за умови 
створення середовища для формування творчої особис-
тості майбутнього юриста з нестандартним мисленням, 
високим рівнем спрямованості на творчу самореаліза-
цію  і професіонального саморозкриття, здатного до 
критичного осмислення юридичної теорії та практики. 

Визнаючи орієнтири розвитку особистості, ми вико-
ристали твердження І.Підласого, на думку якого "роз-
виток особистості здійснюється за двома напрямками: 
розвиток людини як біологічного виду та як соціальної 
істоти". Автор вказує на те, що перша складова розвит-
ку характеризується фізичним розвитком і включає в 
себе морфологічні, біохімічні, фізіологічні зміни. Друга 
знаходить вираження у психологічному, духовному та 
інтелектуальному розвитку. Якщо людина досягає тако-
го рівня, який дозволяє вважати її носієм свідомості та 
самосвідомості, здатної до самостійної перетворюючої 
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діяльності, таку людину вважають особистістю. З дум-
кою автора не можна не погодитись, адже в ній чітко вка-
зані напрямки розвитку, які впливають на розвиток особи-
стості, що є найважливішим складником в майбутній про-
фесійній діяльності. 

Тому при розробці методів і прийомів, які б забезпе-
чували досягнення поставленої мети, нами були врахо-
вані вихідні дані випускників загальноосвітніх шкіл, 
майбутніх студентів першокурсників. Із цією метою на 
початковому етапі нами було проведено анкетування 
даної категорії осіб. Питання анкети були складені та-
ким чином, щоб визначити психологічні особливості 
майбутніх студентів, рівень їх здатності займалися да-
ним видом професійної діяльності в майбутньому. 

Результати анкетування показали, що більшість абі-
турієнтів не до кінця уявляють себе в обраній професії, 
60 % вибір зробили під впливом батьків, родичів, дру-
зів, 70 % опитаних не змогли чітко відповісти на питан-
ня: що ви знаєте про обрану вами професію? Лише 5% 
доводилося брати участь у судових засіданнях та роби-
лися спроби розв'язати спірні питання, використовуючи 
норми закону. Провідних юристів сучасності знають 
лише 3%. Як бачимо, рівень мотивації при виборі про-
фесії та психологічна готовність оволодіння нею дуже 
низька. 

Враховуючи те, що навчання – складний динаміч-
ний процес, спрямований на оволодіння професійними 
знаннями, вміннями та навичками, формування актив-
ної професійної позиції і творчого стилю діяльності 
майбутніх спеціалістів, нами були розроблені робочі 
навчальні плани, які відрізнялись від навчальних планів 
навчальних закладів по підготовці фахівців юридичною 
професію. У нашому робочому навчальному плані в 
осінньому семестрі першого курсу поряд із гуманітар-
ними дисциплінами були введені предмети професійної 
спрямованості, такі як риторика, логіка, юридична део-
нтологія. Цим самим на першому етапі, змінюючи на-
вчальний, план ми ставили наступні завдання:  

1. Здобуття студентами вмінь та навичок правильної 
побудови доповідей, розповідей з елементами юридич-
ного мовлення. 

2. Розвиток пізнавальної активності студентів від 
живого споглядання до абстрактного мислення і від 
нього до практики. 

3. Формування навичок професійної етики. 
При цьому було враховано і те, що складовою хара-

ктеристики особистості є рівень засвоєння людиною 
суспільного досвіду з однієї сторони та рівнем віддачі 
суспільству, посильного вкладу в скарбницю його мате-
ріальних та суспільних цінностей. 

Працюючи над напрямками формування особистості 
юриста, нами також була врахована думка таких авторів як 
Т.Балла, Д.Панішкевич, Ю.Євреєнко, що у своїх роботах 
визначили основні якості, які необхідно формувати у сту-
дентів при підготовці спеціалістів. До таких якостей відно-
сять: комунікабельність, гармонійні розвиток особистості, 
професійну духовність, вольові якості, самостійність на-
вчання, формування, знань, умінь, навичок, інформатив-
ність, самовдосконалення, активність, достатній рівень 
здоров'я . 

Нами зроблена спроба трансформувати вказані яко-
сті в такі, які необхідно формувати у майбутніх спеціа-
лістів-юристів з урахуванням першої складової розвит-
ку особистості. Словник іншомовних слів та виразів дає 
тлумачення комунікабельності як здатності особи до 
спілкування, товариськості. 

При формуванні цієї якості в юристів ми перш за все 
ставили перед собою мету вироблення у них функціона-
льно-етикетної культури. С.Сливка дає визначення дано-
го поняття, яке полягає в умінні юриста виробити власні 
норми поведінки, дотримання встановленої регламентації 
у різних ситуаціях, знаходження способів збереження 
професійної таємниці, удосконалення власного етикету у 
кожному конкретному випадку, вміння робити висновки 
з критики чи покарання з метою збереження авторитету. 
На нашу думку, тлумачення автора дуже вдале і характе-
рне лише для рис юриста. Формування цієї якості склад-
ний процес. С.Сливка у курсі правничої деантології вка-

зує на основні напрямки формування функціонально-
етикетної культури, яка має свої складові частини та еле-
менти. Так, складовою частиною функціонально-
етикетної культури юриста є юридичний етикет, який, за 
словами автора, означає систему законодавчо закріпле-
них, історично та природно встановлених правил поведі-
нки і спілкування у службовій та позаслужбовій діяльно-
сті, які відповідають моральним вимогам суспільства і 
національній духовності. При розробці нових підходів 
формування у юристів цієї якості ми враховували і спе-
цифіку юридичного етикету, яка полягає в тому, що пра-
вила етикету юриста мають не тільки моральне значення, 
але і правове закріплення, що регламентується норматив-
ними актами, такими як ЗУ "Про статус суддів", "Про 
державну службу" та ін. Як вище зазначалося, формуван-
ня цієї якості у юристів – це складний і поетапний про-
цес. Тому нашими методами передбачено таке форму-
вання протягом всього періоду навчання в юридичному 
вузі. При цьому ми наголошуємо на тому, що ефектив-
ність методів буде результативнішою лише при профіль-
ності підготовки юристів, на це вказує і С.Сливка, даючи 
різновиди службового етикету суддів, прокурорів, адво-
катів, міліцейських. 

Змістом нових підходів у формуванні особистості 
юриста є тісне поєднання теоретичних знань з їх прак-
тичним застосуванням, а на початковому етапі навіть 
випередження "пасивної" практики перед викладом 
теоретичних основ предметів  правничої спрямованості. 
Такі методи нами застосовані перед вивченням курсу юри-
дичної деонтології. Починаючи з першого семестру, сту-
денти проходять практику-спостереження в судових та 
правоохоронних органах. 

Що ми ставимо за мету при проведенні такого виду 
практики? Перш за все, студент звертає увагу на профе-
сійну мову юристів, правила етикету, носіння спеціаль-
ного одягу, манери поведінки. Крім цього закріплюєть-
ся та мотивація, яка визначала вибір майбутньої профе-
сії. У другому семестрі формування основних рис май-
бутнього юриста продовжується при викладанні теоре-
тичних основ правничої деонтології, яка в основі своїй 
передбачає ознайомлення студентів з питанням правни-
чої культури та етики; духовною, національною та полі-
тичною культурою юриста, службовою функціональ-
ною свідомістю, правосвідомістю та обов’язками юрис-
та. При вивченні даної дисципліни даються загальні 
поняття правничої культури без урахування профільно-
сті юридичних спеціальностей. Закріплення теоретич-
ного матеріалу проводиться на семінарських заняттях 
через систему завдань із самостійної роботи, які вклю-
чають у себе запитання для самоконтролю, завдання для 
семінарських занять, теми рефератів. На практиці апро-
бовано і дало ефективні результати проведення ділових 
ігор із застосуванням елементів правничої культури 
суддів, прокурорів, юрисконсультів. Впровадження 
комплексу педагогічних методів сприяло закріпленню 
мотивації у студентів при виборі майбутньої юридичної 
діяльності, і вже після закінчення першого курсу студе-
нти свідомо обирали місце проходження навчальної 
практики, де закріплювались здобуті навички у процесі 
навчання. 

Чому саме так ми будуємо систему методів при 
формуванні особистості майбутнього юриста? Як по-
казують результати опитування студентів і наші спо-
стереження, в 79% студентів старших курсів юридич-
них вузів присутній психологічний стан "страху", не-
впевненості при переході від вивчення теоретичних 
основ юридичних дисциплін, до їх практичного засто-
сування. При цьому підвищується ризик прийняття 
рішень під впливом чужої думки, що негативно позна-
чається на професійній майстерності працівників пра-
вничої галузі, принижується усвідомлення спеціаліс-
том свого місця  в суспільстві тощо. Це є перешкодою 
при становленні особистості майбутнього юриста. 
Також нами врахована думка В.Крисько з приводу 
рушійних сил психічного розвитку особистості, який 
вказує на те, що такий розвиток можливий лише за 
умови поєднання зовнішнього (середовища) та внут-
рішнього (біогенетики) факторів. 
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Завданням першого етапу у формуванні майбутнього 
юриста нами було визначено: закріплення мотивації при 
виборі професії та ознайомлення з її особливостями. 

Другим кроком було відпрацювання протягом на-
ступних періодів навчання навичок, необхідних для 
майбутньої професійної діяльності. При цьому необхід-
но було враховувати не лише профільність юридичної 
діяльності, а й правове закріплення необхідних якостей 
для здійснення цієї діяльності. Тому при вивченні таких 
дисциплін, як судові та правоохоронні органи, нотаріат, 
адвокатура, нами основна увага зверталася на здобуття 
студентами навичок, які визначені не лише загальними 
принципами моралі, а й зазначені у спеціальних норма-
тивних актах. Здобуті навички постійно закріплювалися 
на практиці. При проведенні семінарських занять з ви-
щеперелічених дисциплін, таке закріплення проводи-
лось через впровадження ігор, конкурсів, конференцій, 
судових засідань (останні проводилися з використанням 
судових справ). Для об’єктивного оцінювання результа-
тивності такого навчання,  на заняття запрошувались 
провідні спеціалісти: адвокати, судді, прокурори. Таким 
чином, завданням другого етапу було поглиблення тео-
ретичної та практичної підготовки майбутніх спеціаліс-
тів правничої галузі, а також перевірка знань, компетен-
тності студентів, звернення уваги на ті якості, які необ-
хідно у них розвивати. 

Наступною якістю при формуванні особистості 
юриста є гармонійний його розвиток, виходячи з цього 
можна стверджувати, що навчання у вузі має двохас-
пектний характер. З одного боку, беручи участь у вузів-
ському процесі, студенти повинні оволодіти системою 
професійних знань, вмінь та навичок, без яких праця 
юриста не може бути плідною. З іншого боку повинні 
бути створені умови для становлення творчої особисто-
сті, формування індивідуалізації діяльності і активної 
професійної позиції кожного студента. 

Двохаспектність передбачає необхідність реалізації 
особистісного підходу до навчання. Цей підхід забезпе-
чує організацію занять з урахуванням особистості сту-
дента і специфіки професійної діяльності сучасного 
юриста. Він дозволяє максимально розкрити всю бага-
тогранність та неповторність індивідуальних особливо-
стей студентів, що, у свою чергу, в подальшому надасть 
йому можливість самореалізації при швидкозмінній 
правничій діяльності. 

У науковій літературі існує безліч характеристик, із 
яких складається уявлення про структуру особистості. 

На думку багатьох науковців, найбільш вдалою є 
структура, запропонована психологом Н.Н.Платоновим. 
У моделі особистості він виділяє такі структурні компо-
ненти: 

– індивідуально-психологічні особливості особи, які 
проявляються в її темпераменті, характері, здібностях;  

– психологічні процеси: пам'ять, увага, воля, почут-
тя, емоції;  

– досвід (звички, вміння, навички, знання);  
– спрямованість особистості (потреби, мотиви, пе-

реконання, світогляд). 
Ця модель слугує основою професійного образу су-

часного юриста. Важливою її характеристикою висту-
пає професійна спрямованість усіх структурних компо-
нентів, які об'єднують у собі:  
– мотиваційний компонент, що передбачає поєднання 
професійної установки, інтересів, бажання займатися 
юриспруденцією;  
– фантазійно-змістовний, що складає систему погля-
дів, переконань, принципів і здатність людини діяти у 
відповідності з ними;  
– процесуально-дійовий, передбачає професійну 
спрямованість усіх психологічних процесів, дій, опера-
цій та прийомів, необхідних юристу у професійній дія-
льності;  
– емоційно-вольовий, який включає в себе почуття, 
вольові процеси; 
– психофізичний, тобто властивості і здібності, що 
забезпечують працездатність юриста (упевненість у 
своїх силах, вміння керувати своєю поведінкою і пове-
дінкою інших);  

– оціночно-результативний, який передбачає оцінку 
та самооцінку професійної підготовки, вміння на сучас-
ному рівні застосовувати новітні методи врегулювання 
суспільних відносин, та орієнтацій в їх зміні. 

Чітке уявлення кожним студентом моделі особис-
тості сучасного юриста і її структурних компонентів 
дозволить визначити шляхи і методи професійного 
становлення в процесі навчання. Із цього приводу не 
можна не згадати твердження С.Л.Рубінштейна, що "в 
діяльності людини в її справах, практичних і теорети-
чних, психологічний і духовний розвиток людини не 
тільки проявляється але й удосконалюється". 

Таким чином, гармонійний розвиток особистості 
неможливий без її діяльності. В основу вузівського 
навчання покладаємо принцип "без діяльності – немає 
розвитку". 

На перших етапах ця діяльність полягала в тому, 
що студенти проводили лекції-бесіди на правову тема-
тику перед учнями 9-11 класів загальноосвітніх шкіл 
м. Кіровограда, надавали юридичні консультації окре-
мим категоріям громадян (юридична клініка), предста-
вляли інтереси громадян в судах. Такий підхід до ор-
ганізації навчання забезпечує сприятливі умови, в яких 
здійснюється виховання у студентів вмінь до творчої 
професійної діяльності. 

Як зазначалось вище, робота над проблемою гума-
нізації навчання студентів правничої галузі почина-
лась зі зміни навчальних програм і навчальних курсів, 
це обумовлено тим, що творчість викладача, актив-
ність і самостійність студентів регламентується жорс-
ткими рамками застарілих навчальних програм. Сту-
дент позбавлений права вибору навчальної інформації, 
форм і методів її отримання. На нашу думку, при фор-
муванні особистості юриста, її гармонійному розвитку 
важливе місце займає свобода вибору у вузівському 
процесі. Традиційні правила поведінки, на думку 
Н.А.Бердяєва, гальмують професійне становлення 
особистості майбутнього спеціаліста. Перш за все, ця 
свобода полягає у наданні студентам свободи: у відві-
дуванні занять (при цьому можливе запровадження 
індивідуальної форми навчання); у виборі виду пізна-
вальної діяльності, працевлаштуванні за спеціальніс-
тю, розробці комп'ютерних програм з юридичних кон-
сультацій та ін. Студент сам повинен обрати рівень 
складності навчального завдання (диференціація на-
вчання). Все це стимулює активність студентів в на-
вчанні, потребу у професійній самоосвіті. 

Свобода дій і стан душі передбачають визначення 
умов, за яких досягається гармонійний розвиток осо-
бистості. Такий підхід дозволяє активізувати процес 
пізнання і впливати на мотиваційну, пізнавальну, емо-
ційно-вольову і психофізіологічну сфери особистості, 
забезпечуючи цим самим її професійне становлення. 
Становище діяча, активного учасника педагогічного 
процесу дозволяє успішно готувати студентів до само-
стійної професійної діяльності з розрахунком на осо-
бисту ініціативу та особисті сили, забезпечить свободу 
професіональних дій і вчинків. 

Поряд із зазначеними умовами, в яких повинна фо-
рмуватися особистість майбутнього юриста, не друго-
рядне місце займає проблема підготовки спеціаліста, 
який вміє мислити, володіє прийомами та способами 
розумової діяльності. 

Як зазначає Л.В.Кондрашова, сучасною наукою 
доведено, що людина засвоює знання  тією мірою, в 
якій вона вирішує відповідні задачі, пов'язані або із 
засвоєнням знань, або з оперуванням інформаційними 
одиницями. Створення на основі ускладнених ситуа-
цій, інтелектуальна задача моделює процес творчого 
мислення, стимулюючи його розвиток. 

В.А.Сластенін зазначав, що, реалізуючись у всіх 
ланках навчального процесу, інтелектуальні задачі 
приводять у рух пізнавальні ресурси студентів, фор-
муючи в них дослідницький стиль діяльності. Як при-
клад застосування на семінарських заняттях інтелекту-
альних задач, приводимо одну із них: 
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УГОЛОВНАЯ ИСТОРИЯ 
 

Был в Барселоне взломан сейф, 
И вызван был инспектор Грейв, 
Который сразу же схватил 
Трех подозрительных верзил. 
 

Один из них – Красавчик Джон – 
Сказал, что сейф взломал не он, 
Что также не виновен Билл – 
Второй из пойманных громил 
 

А Билл сказал: "Виновен Стил". 
(Стил тот, кто третьим схвачен был). 
И Джона оправдав во всем, 
Сказал, что невиновен Джон. 
 

Стил преступленье отрицал, 
Сказал, что Джон тот сейф взломал. 
Еще добавил под конец,  
Что не виновен, как агнец. 
 

Грейв понял, опросив троих, 
Что дважды лгал один из них, 
Что дважды был другой правдив, 
Что третий только раз схитрил. 
 

Инспектора хватил удар: 
Он не получит гонорар. 
Понять не мог инспектор Грейв, 
Кто из троих ограбил сейф. 
 

Да преступленье велико, 
Его распутать нелегко, 
Но коль подумать вы не прочь, 
То Грейву сможете помочь. 

 

Эльберт И. 
 

Таким чином, гуманізація правничої освіти потребує 
на сьогодні розробки змістовно-процесуального підходу 
до організації вузівського навчання. Цього досягти мож-
на лише тоді, коли кожен викладач зможе визначити 
мету педагогічної роботи, сформувати орієнтири її до-
сягнення, спрогнозувати результати праці, визначити 
критерії якості педагогічної діяльності, зробити аналіз її 
результатів. Здатність прогнозувати і будувати страте-
гію діяльності особи у правничій галузі служить крите-
рієм оцінки якості професійної підготовки юриста. 

 

  
 

 

Humanity becomes a new creative driving force that, using its 
scientific intellect and technical possibilities, creates new forms 
of metabolism and energy transfer between the society and 
nature. As a result of it, the biosphere of the Earth (the term 
represented by academician Vernadski) gets a principally new 
appearance – as the noosphere, the sphere of intellect. It takes 
place thanks to the interaction “society – culture – intellect” of 
the humanity and nature; reasonable human activity becomes 
the major, decisive factor of space evolution. Engendering at 
our planet, the noosphere has a tendency to a constant self-
expansion, gradually turning into the most considerable mo-
ment of space life. That’s why, just in the period of social eco-
nomic changes and the formation of the Ukrainian statehood, 
the reform of higher education gets an important meaning. As 
V. Andreitsev remarks, the traditional meaning of the word 
“reform” (fr. reforme, lat. reformare – “to convert, to turn 
into”) has got some new meaning nowadays, especially in the 
contest of relations’ reformation in the sphere of high educa-
tion. The realization of Ukraine’s law about education depends 
upon  a clear understanding of the reforms’ character, its forms 
and content. This reform has to foresee the perfection of forms 
and methods of mastering subjects, implementation of teaching 
process, taking into account modern demands and the percep-
tion of it as an element of state’s politicy, as a part of social 
process. 

Людство стає новою творчою потугою, що силою свого 
наукового розуму і технічних можливостей створює нові 
форми обміну речовини та енергії між суспільством та 
природою. Внаслідок цього біосфера Землі (термін, уведе-
ний в науку В.І. Вернадським) набуває принципово нового 
вигляду – стає ноосферою, сферою розуму. Це 
відбувається завдяки взаємодії "суспільства-культури-
розуму" людства з природою Земної кулі, а розумна людсь-
ка діяльність стає головним, вирішальним фактором 
космічної еволюції. Зароджуючись на нашій планеті, ноо-
сфера має тенденцію до постійного саморозширення, по-
ступово перетворюючись у найістотніший момент 
космічного життя. Тому саме у період соціально-
економічних перетворень, становлення державності 
України важливого значення набуває реформа вищої 
освіти. Як зазначає В.Андрейцев, що традиційне значення 
слова "реформа" (франц., reforme, від лат. reformare – "пе-
ретворювати") нині набуло дещо нового змісту, особливо в 
контексті реформування відносин у сфері вищої освіти. 
Реалізація новацій Закону України "Про освіту " залежить 
від чіткого розуміння характеру, форм та змісту рефор-
ми. 
Остання повинна передбачати вдосконалення форм і 
методів оволодіння дисциплінами, здійснення навчального 
процесу з урахуванням сучасних вимог, вироблення підходів 
до її усвідомлення і сприйняття як елементу державної 
політики, складової соціального прогресу. 
 
Человечество становится новой движущей силой, кото-
рая своим научным разумом и техническими возможно-
стями создает новые формы обмена энергии между при-
родой и обществом. В результате этого биосфера Земли 
(понятие введенное в науку В.И. Вернадским) приобретает 
принципиально нового звучания – становится ноосферой, 
сферой разума. Это происходит благодаря взаимодейст-
вию "общества-культуры-разума" человечества с приро-
дой Земли, а умственная деятельность человека стано-
вится главным, решающим фактором космической эволю-
ции. Зародившись на нашей планете, ноосфера имеет тен-
денцию к постоянному росту, расширению, перевоплоще-
нию. Поэтому именно в период социально-экономических 
преобразований, утверждения государственности Украи-
ны очень важное значение приобретает реформа высшей 
школы. Как отмечает В.Андрейцев, традиционное значе-
ние слова "реформа" (франц. reforme, от лат. reformare – 
"преобразовывать") сегодня приобрело несколько иное 
содержание, особенно в контексте реформирования от-
ношений в системе высшего образования. 
Реализация Закона Украины "Об образовании" зависит от 
четкого понимания характера, форм и содержания ре-
форм. Прежде всего, нужно усовершенствовать формы и 
методы овладения дисциплинами, организовывать учебный 
процесс в соответствии с современными требованиями, 
выработать подходы к его совершенствованию и воспри-
ятия всего этого как важнейшего элемента государст-
венной политики, составной часты социального процесса. 

 
НОВІ ПІДХОДИ ПРИ ФОРМУВАННІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ НОВОГО  
ПОКОЛІННЯ В УМОВАХ  
РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНИ 
О.М.Барно  
Суспільство не є сталим, воно – цілісний організм, 

здатний до постійного перетворення і реконструкції. 
Кожна зміна в суспільстві – це продукт спільної праці 
його членів, який частково складається із результату 
співробітництва учасників, а частково – із результатів 
праці минулих поколінь. Тому завжди існує зв'язок між 
минулими і майбутніми змінами. Для людства харак-
терні зміни, вони є проекцією вічного людського неспо-
кою, пошуку шляхів до вдосконалення, впливу на хід 
історії і генезис цивілізації  (А.В.Євтодюк ). 

Освіта як суспільна функція віддзеркалює зміни в 
суспільстві. А рівень розвитку системи освіти країни є 



ПЕ Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х НОЛО Г І Ї  
 

Постметодика № 2-3 (40-41), 2002  47 

наслідком чи результатом певного рівня розвитку 
суспільства. Цей процес має і зворотну спрямованість: 
сама система освіти здійснює вплив на суспільство, 
прискорюючи чи гальмуючи його розвиток. 

Взаємовплив людини і суспільства, які не можуть 
розвиватися автономно один від одного, ставить пи-
тання концептуальної розробки нової освіти на неба-
ченому раніше рівні, фундаментом якого є істинні 
демократизація і гуманізм. У нашому розумінні демо-
кратизація – суттєва характеристика і одночасно ефек-
тивний засіб перетворення суспільства. Адже динаміка 
демократичних процесів у суспільстві передбачає 
аксіологічну переорієнтацію в освітній системі, її 
цілях і завданнях. Гуманні відносини в різних сферах 
суспільного життя і праці вимагають створення адек-
ватних відносин і в освіті. 

Суспільство, що навчається, – суспільство майбут-
нього. Тому освіта не може бути ціллю, завданням і 
привілеєм лише молоді. Вона – умова досягнення 
успіху в житті кожного індивіда. Виникає безперервний 
навчальний процес, який передбачає новий підхід, нову 
філософію освіти. 

Ці вимоги зумовлені часом. Однак існує реальна за-
гроза компілятивної заміни одних догм іншими. Щоб не 
нашкодити, слід дуже обережно підходити до цієї про-
блеми. Майбутні кроки мають бути систематично і 
комплексно виваженими, логічно обгрунтованими і 
спрямованими на Людину, – яку не виховуватимуть у 
манірних, штучно створених обставинах, спеціалісти, 
що протягом століть продовжують залишатися в душі 
"рабами, що водять дітей", навчаючи запам'ятовувати 
готові знання і закостенілі істини (А.В.Євтодюк ). 

Кожне наступне людське суспільство має стояти 
вище попереднього, враховуючи помилки і здобутки 
останнього у всіх сферах життя і в освіти зокрема. Та-
ким є і буде діалектичний закон розвитку суспільства, 
який відомий як закон заперечення. 

Борис Семенович Гершунський, один із теоретиків 
сучасної філософії освіти, вважає, що недооцінювання 
реальних прогностичних функцій освіти приховує ве-
лику помилку сучасного глобального світосприйняття. 

Якщо виходити із загальноприйнятого розуміння ци-
вілізації як певного рівня матеріальної і духовної куль-
тури, що була досягнута в ході історії людських сус-
пільств, то можна говорити, що в рамках єдиного істори-
ко-педагогічного процесу людство пройшло дві "циві-
лізацій ні сходинки" і зараз знаходиться на порозі третьої. 

Перша включає все те, що ми називаємо природною 
педагогікою і хронологічними рамками відповідає 
періоду первіснообщинного суспільства. Друга, репро-
дуктивно-педагогічна цивілізація, характеризується 
цілеспрямованою передачею досвіду від "батьків" до 
"дітей" засобами спеціально організованого педа-
гогічного процесу, який і до сьогодні у всіх куточках 
Землі побудований на відтворені та пошуку найопти-
мальніших способів передачі інформації від покоління 
до покоління. 

Природна і репродуктивна педагогічна цивілізація 
вичерпали себе, вони стали "тісними" для оновлених 
світу і людини. На порозі третя, яку вчені умовно нази-
вають креативно-педагогічною (Д.Г.Богоявленська). 
Вона характеризується переходом від педагогіки за-
ходів до педагогіки буття, перетворення світу. Перехід 
до третьої педагогічної концепції вимагає і вимагатиме 
кардинальних змін професійно-педагогічних установок 
і стереотипів, відкриття інших змістів діяльності вчите-
ля-практика. Іншими словами, на черзі ревізія усієї 
освіти в цілому. 

Теоретичні розробки щодо питання креативно-
педагогічної цивілізації передбачають, що сукупним 
"суб’єкт-об’єктом" освіти III-го тисячоліття виступить 
людське суспільство в цілому. Передбачається поверне-
ння кожного індивіда до природної педагогічної 
діяльності, як співтворчості дорослих і дітей, універ-
сального способу життя, в надрах якого буде здійсню-
ватись осмислення і оцінка інноваційного досвіду. 

Настане епоха Школи творчості у широкому її ро-
зумінні. Учні цієї школи, зберігши повною мірою, мож-

ливості, відкриті науково-технічним прогресом, повер-
нуть собі природні канали взаємодії з природою, Богом, 
людьми. Лише тоді, можливо, буде знову набута та міра 
інформативності, яка дає живі, об’ємні знання, не-
обхідні для гармонійного, всебічного розвитку. 

Виходячи із всього вищевикладеного, ми можемо 
теоретично обгрунтувати стандарт фахівця XXI 
століття. При формуванні спеціалістів нового покоління 
ми повинні чітко усвідомити важливість розвитку усіх 
чотирьох блоків: моральних якостей, професійних рис, 
інтелектуальних рівнів та фізичного здоров’я. На 
підставі досліджень, проведених нами за останні  
8 років, доведено важливість розв’язання питань саме 
по кожному з названих блоків. 

Людський фактор є джерелом усього соціального 
прогресу. Важливим чинником оновлення суспільства 
виступає молодь, вона має значний резерв у справі 
поліпшення добробуту, надбання духовних цінностей. 

Від рівня морального виховання молоді значною 
мірою залежить професійна діяльність, взаєморозуміння 
в сім’ї, запити, потреби, інтереси та орієнтації у прове-
денні дозвілля, відпочинку, спілкування. В.О.Сухом-
линський зазначав, що "у моральному вихованні найго-
ловніше - формування ідейної серцевини особистості – 
громадських поглядів, переконань, почуттів, поведінки, 
єдності слова і діла". Моральні якості повинні перетво-
ритися в "узи, з яких не можна вирватись, не розірвавши 
свого серця". Важливим елементом формування мо-
ральних якостей особистості є засвоєння загально-
людських норм моральності  азбуки моралі (термін 
В.О.Сухомлинського). Головне у процесі морального 
виховання – це формування громадської активності й 
самодіяльності. У практику нашої роботи по 
розв’язанню першого блоку за основу взято п’ять прин-
ципів В.О.Сухомлинського, а саме: 

1. Ти живеш серед людей. Кожний твій вчинок, 
кожне бажання відбивається на людях, які тебе оточу-
ють. Є чітка межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що 
можна. Перевіряй свої вчинки запитанням до самого 
себе: чи не чиниш ти зла, незручності чесним, хорошим 
людям? Роби все так, щоб хорошим людям було добре, 
а злим – нестерпно. 

2. Ти користуєшся благами, створеними іншими 
людьми. Люди дають тобі щастя. Плати їм за це добром. 

3. Всі блага і радощі життя створюються працею. 
Без праці немислиме чесне життя. Народ учить: хто не 
працює, той не їсть, назавжди запам’ятай цю заповідь, 
умій бути гнівним, нетерпимим до неробства, лінощів, 
недбайливості, пустопорожнього базікання. Ледар, дар-
моїд – ворог суспільства. Навчання – це сьогодні твоя 
праця. Працьовитість – твоя честь і гідність, своєю 
працьовитістю ти примножуєш честь сім’ї, роду і ство-
рюєш своє ім’я. справжня людина створюється тільки 
працею. 

4. Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай 
слабким і беззахисним. Допомагай товаришеві в біді. 
Поважай і шану матір і батька – вони дали тобі життя, 
вони виховали тебе, вони хочуть, щоб ти був чесним 
громадянином, людиною з добрим і непримиренним до 
зла серцем. Твоя любов до батьків – це твоя праця в ім’я 
того, щоб вони були раді за твою громадянську красу, 
честь, гідність. У доброті й великодушності щодо чес-
них, добрих, безпорадних, беззахисних – не слабкість 
породжує себелюбство, а себелюбство – джерело жор-
стокості. 

5. Не будь байдужим до зла. Борись проти зла, об-
ману, несправедливості. Будь непримиренним до того, 
хто прагне жити за рахунок інших людей, обкрадає 
суспільство. Найбільше зло  – відступництво, зрада ви-
соких ідеалів. 

Не можна бути працьовитим взагалі, добрим взагалі. 
Будуючи в Україні правову державу, ми повинні керу-
ватись тим, що людина – найвища цінність суспільства. 
Система цінностей відображає культуру і світогляд лю-
дини. Ціннісні орієнтації особистості є результатом 
цілеспрямованого виховання сім’ї, школи інших за-
кладів освіти, а також стихійного впливу соціуму. Гли-
боке знання ціннісних орієнтацій сучасної молоді дає 
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змогу попереджати зародження антисуспільної, антигу-
манної, антилюдської спрямованості, формувати висо-
коморальні якості. 

Морально-психологічний клімат суспільства розгля-
дається як специфічний масовий стан, переважаючий 
ціннісно-нормативний, морально-емоційний настрій 
соціуму певного історичного періоду. Зазначене поняття 
близьке до поняття "суспільний настрій". Використовую-
чи досвід А.М.Воробйова з м.Рівного, ми провели 
дослідження щодо ціннісних орієнтацій молоді. Найго-
ловнішим із запропонованих 18 життєвих цінностей бу-
ли: "здоров’я", "сім’я", "друзі", "чиста совість" і "ма-
теріальна забезпеченість". Цей набір можна охарактери-
зувати, як комплекс особистих, приватних цінностей, 
тенденція до приватизації, інтимізація ціннісних 
орієнтацій підтверджується тим, що найменш важливими 
цінностями виявилися: "суспільна активність" і 
"суспільне визнання" (значимі для 11,3% опитаних). Не 
користувалися популярністю у молоді такі цінності як 
"пізнання", "мистецтво", "творчість" (відповідно 9, 15 і 17 
місця). Однак найбільш різко знизилась значимість однієї 
з найважливіших у минулі десятиліття в нашому 
суспільстві цінностей – "роботи" (у формуванні "цікава 
робота"). Вона перемістилася на 11 місце з 3-го. 

Отже. в ієрархії ціннісних орієнтацій молоді одну із 
провідних цінностей "цікава робота" ("робота", "праця" 
взагалі) було витіснено цінністю "матеріальне забезпе-
чення" ("гроші", "речі", "матеріальні умови життя" вза-
галі). 

Утворились так звані "ножиці": люди, закономірно, 
хочуть жити в добробуті, але при цьому головний засіб 
досягнення такого добробуту – робота – витіснений на 
задній план. 

Характерними для молодих людей до 30 років вия-
вилися схожі тенденції у сфері ціннісних орієнтацій 
спільні із загальною вибіркою населення. 

Ми наводимо структуру основних ціннісних 
орієнтацій населення і молоді.  

 

Місце Все населення Місце Молодь до 30 років 
1 Здоров’я 1 Друзі 
2 Сім’я 2 Здоров’я 
3 Друзі 3 Любов 

4 Чиста совість 4 Матеріальне  
забезпечення 

5 Матеріальне 
забезпечення 5 Чиста совість 

 

Знизився рейтинг цінностей, раніше специфічних і 
значущих саме для молоді: «пізнання», «творчість», 
«мистецтво», не кажучи вже про цінності «суспільна 
активність» і «визнання». Навіть у студентської молоді 
ці цінності виявилися зниженими, що засвідчує на-
явність ціннісної переорієнтації. 

За терміном американського соціолога Л.Лоуентало, 
молодь переорієнтована на ідолів споживання (поп-рок 
музиканти, репортери, королеви краси, культуристи, сек-
сологи, екстрасенси, астрологи та ін.) на відміну від по-
передніх «ідолів виробництва». 

Складні економічні, політичні та соціальні процеси, 
що відбуваються в нашій державі, тривала дія різних 
факторів нестабільності, порушення духовних регуля-
торів соціального та психічного життя створили вкрай 
загрозливу ситуацію для психіки особистості, і в першу 
чергу для психіки молоді. Постійна незбалансованість 
психічних станів людини веде до кризових явищ, 
руйнівних процесів у нервовій системі. Тому сьогодні 
прогресують в суспільстві злочинність, наркоманія, 
алкоголізм тощо. За результатами наших соціологічних 
досліджень, 85,4 відсотків молодих людей відповіли, що 
«багато з того, у що вірили їх батьки, руйнується на 
очах»; 81,4 відсотків вважають, що «проблема зараз у 
тому, що більшість людей взагалі ні в що не вірять»; 
87,6 відсотків опитаних вважає, що «зараз все нестійко, 

що може статися все, що завгодно». Все це є 
свідченням, що ситуація у суспільстві досягає межі 
справжнього катастрофічного сприймання дійсності. 

Не можна не загострити увагу ще на одному аспекті: 
65,1 відсотків вважає, що «майже кожен може збрехати, 
або уникнути неприємностей», 77,3% опитаних зазна-
чили, що «все тепер так швидко змінюється, що немож-
ливо зрозуміти, яких законів дотримуватися». Це може 
призвести до спроб відстоювати свої інтереси у будь-
яких формах, від аморальних до кримінальних. 

Використовуючи адаптовану методику М.Рокича 
«Ціннісні орієнтації», ми проаналізувавши одержані 
результати прийшли до висновку, що переважна 
більшість молоді за успіх у житті вважає цінності при-
ватного життя і матеріального добробуту. Ось в якому 
порядку розташувались пріоритети: 

1. Власне здоров’я і своїх близьких – 92,2% 
2. Матеріальна забезпеченість – 89,1% 
3. Повноцінна сім’я – 85,8% 
4. Добре оплачувана робота – 80,9% 
Успіх у житті молодь сьогодні вбачає у: 
1. Професіоналізмі в обраній справі – 66,5% 
2. Реалізації власних здібностей і прагнень – 61,8% 
3. Взаєминах із протилежною статтю – 52,6% 
4. Подорожі за кордон – 53,7% 
5. Наявності автомобіля – 54,3% 
Важливо також взяти до уваги, які причини переш-

коджають досягненню успіху молодими людьми. Про 
те, що такі причини існують, ствердно відповіли 71,2 % 
опитаних. Найсуттєвіша серед причин – це невисоке 
матеріальне становище і відсутність необхідних 
зв’язків, впливових знайомств. 

Ми вивчили цінності студентів I курсу нашого 
університету і отримали такі результати: 

 

Цінності Сумарні бали Ранг 

Друзі 3,8 1 

Здоров’я 4,4 2 

Любов 5,9 3 
Щасливе сімейне 
життя 7,5 4 
Свобода як неза-
лежність у вчинках 7,9 5 

 

Отже, за мету свого життя студенти I курсу висува-
ють такий комплекс цінностей, реалізація якого забез-
печує певну захищеність особистості у складних еко-
номічних умовах життєдіяльності суспільства, гарантує 
життєвий комфорт. На наш погляд, звертає на себе ува-
гу та обставина, що цінність цікавої роботи посідає 6-е 
місце, хоча вони прийшли здобути собі професію. 

Найменш значущими для студентів I курсу вияви-
лися такі цінності, як природа (15,6%), творчість 
(11,8%), пізнання (10,9%). Практично відсутня 
орієнтація на чуйність, дисциплінованість, неприми-
римість до недоліків у собі і в інших. Необхідно 
підкреслити те, що молодь при побудові своїх життєвих 
планів дуже мало розраховує на допомогу та підтримку 
держави. У молоді зміцнюється готовність самим 
відповідати за власну долю. 

Демократія як основа державного управління набу-
ває сили лише там, де існує спільність інтересів та фун-
даментальних цінностей, які визнаються більшістю 
громадського суспільства. Тому громадське суспільство 
стає базисом демократичної держави. У зв'язку з цим 
О.Скрипнюк справедливо зазначає, що демократична 
держава покликана розв'язувати суперечності між за-
гальнодержавним інтересом та інтересами різних 
суб'єктів громадського суспільства. З іншого боку, у 
процесі діяльності політичних партій, громадських 
об'єднань, засобів масової інформації, асоціацій 
інтереси громадського суспільства повинні трансфор-
муватися в інтереси держави. Необхідність подібного 
теоретико-концептуального та практико-правового 
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зв'язку між громадським суспільством і державною 
владою зумовлюється тим, що навіть демократична 
держава не здатна постійно адекватно відображати усю 
повноту суспільних інтересів. Лише громадське 
суспільство в особі самодіяльних громадських ор-
ганізацій, партій, рухів може своєчасно виявляти назрілі 
потреби та ініціювати необхідні правові, політичні та 
державні зміни. 

Тому сфера взаємовпливу демократичної держави і 
громадського суспільства дозволяє їм водночас ефек-
тивно взаємодіяти і додержувати певну дистанцію. 
В.Медведчук окреслив поняття "межа демократії", що 
позначає порушення структури держаної влади, що як з 
теоретичного, так і з практичного погляду є неприпус-
тимим. Водночас із розвитком громадського 
суспільства істотно змінюється роль демократичної 
держави, тобто в системі суспільних відносин все 
більшого значення набувають відносини, які грунту-
ються на засадах самоорганізації, самоврядування, і у 
зв'язку з цим відбувається процес внутрішнього пере-
творення державності. Проте держава нікуди не зникає, 
оскільки у різних формах і з різним ступенем примусу її 
присутність буде завжди потрібна громадському 
суспільству. 

Все це надзвичайно важливо при підготовці юристів 
нового покоління. Ст.1 Конституції України утверджує 
будівництво правової держави, у ракурсі чого все вище-
зазначене набуває особливої актуальності. 

Удосконалення підготовки майбутніх юристів по-
требує не тільки перегляду змісту і методів навчання, а і 
формування духовної культури особистості, яка забез-
печує повноцінну професійну діяльність в умовах побу-
дови правової держави. 

Специфічною особливістю формування особистості 
майбутнього юриста з позицій сьогодення має стати 
розуміння того, що перш за все, це людина, яка не 
тільки отримує вищу юридичну освіту, а і здійснює 
важливу соціальну функцію – забезпечує неухильну 
дієвість законів на всій території держави кожним гро-
мадянином. Юрист повинен бути провідником закону у 
суспільстві, встановити верховенство Закону, повагу до 
нього. Майбутній юрист – це мислитель, який несе всю 
повноту покладеної на нього відповідальності за долю 
громадян, за їх духовне, інтелектуальне та фізичне здо-
ров'я, за майбутнє своєї і всієї людської цивілізації. 

Не можна не погодитися з А.М.Растригіною 
(м.Київ), яка зазначає, що йдеться про необхідність 
формування у стінах вищого закладу освіти високок-
валіфікованих фахівців, відкритих для творчого сприй-
няття нових ідей, самостійно оцінюючих їх ефек-
тивність і слушність, вільних у виборі професійних за-
собів вирішення завдань, маючих високий рівень куль-
тури. Остання, без сумніву, є найважливішим утворен-
ням у структурі особистості майбутнього юриста і має 
як особистий сенс для кожного окремого індивіда, так і 
величезне соціально-практичне значення для 
суспільства в цілому. 

Для організації процесу формування духовної куль-
тури майбутнього фахівця необхідно конкретизувати 
цілі кожної з ланок. Різноманітні соціальні властивості 
особистості – її потреби, інтереси, цілі та життєві плани 
з'являються не випадково як для самої людини, так і для 
суспільства: вони готуються кожним попереднім ета-
пом, розгортаються і проявляються в той чи інший 
період життя, мають спрямовують у майбутнє. 

Формування духовності майбутнього юриста в період 
професійної підготовки відбувається у процесі його нав-
чально-пізнавальної, навчально-практичної, поза-
аудиторної та самостійної діяльності за допомогою ви-
рішення завдань з певним алгоритмом функціонування. 
Кожному етапові відповідають свої методи, розроблені за 
ступенем зростання складності навчальних завдань. 

Поступове розширення і ускладнення завдань ак-
тивізує складові культури майбутнього юриста, що доз-
воляє у процесі професійної підготовки сформувати 
духовність на більш високому рівні. Сьогодні і нау-
ковці, і практики сходяться на тому, що на першому 
плані стоїть формування особистості, яка повинна мати 

високий рівень культури. Особливе місце у цьому про-
цесі належить комплексному використанню різнома-
нітних видів мистецтва (музики, літератури, образо-
творчого мистецтва), а також театру, музеям та ін., що 
сприятимуть розвитку емоційно-чуттєвої сфери, 
асоціативного, оригінального мислення, уяви. 

Фізіологічною передумовою взаємодії почуттів є 
спроможність центральної нервової системи до 
асоціативної діяльності. На асоціативний характер 
людського мислення спирається творча уява, завдяки 
чому створюється багатство образів. Асоціація відчуттів 
також відіграють винятково важливу роль у виникненні 
естетичних почуттів, уявлень, суджень тощо. В.Бутенко 
до числа основних форм естетичного становлення осо-
би, пов'язаних з процесом самовираження, відносить: 
комунікативну діяльність, яка веде до ствердження 
естетичного початку в спілкуванні з природою, людьми, 
різними видами і жанрами мистецтва; пізнавальну 
діяльність, спрямовану на вивчення естетичних сторін 
дійсності і мистецтва; творчу діяльність, що припускає 
активну участь у збереженні і примноженні естетичних 
цінностей природи, суспільства, художньої культури. 

Роль мистецтва у процесі формування і розвитку ес-
тетично розвиненої особистості виявляється не-
замінною. Мистецтво необхідно розглядати як засіб 
пізнання, додатковий по відношенню до традиційних 
наукових засобів, що дозволить знайти основне 
вирішення проблеми на інтуїтивному рівні, де активна 
роль уяви і асоціативних уявлень. Наука і мистецтво 
взаємодоповнюють один одного як засоби пізнання 
світу. Вплив художьо-естетичного циклу на розвиток 
пізнавальної сфери особи дуже великий і пояснюється 
специфікою мистецтва як форми відображення 
дійсності. Мистецтво поєднує в собі засоби науково-
теоретичного мислення і образного бачення світу. Ху-
дожні образи володіють знаковими особливостями, 
притаманними абстрактному мисленню, і водночас вис-
тупають у конкретно-чуттєвій формі предметів і явищ. 
Художній образ породжує свідомість суб'єкта, що 
сприймає, асоціації, завдяки яким цей образ набуває 
індивідуального сенсу. В естетиці вже стало три-
віальністю констатувати безперечні властивості мис-
тецтва, як соціально-естетичного явища, говорити про 
його спроможність формувати бачення і сприймання 
дійсності, виявляти і розвивати творчі потенції особи-
стості. 

В.В.Тушева на сучасному етапі вбачає наступні цілі 
при формуванні духовного світу спеціаліста: 

• розвиток оригінального мислення (здатність до 
своєрідного, нетривіального виконання того чи іншого 
завдання); 

• розвиток асоціативного мислення (різноплановість 
образів, їх багатомірність, повнота суб'єктивних пере-
живань); 

• формування і розвиток цілісного сприйняття 
(здатність до узагальнення, емоційного та інте-
лектуального синтезу образів); 

• розвиток емоційно-чуттєвої сфери (інтенсивність 
образних переживань, їх адекватність художньому 
складу творів); 

• нагромадження естетичних (музичних і образо-
творчих) вражень від спілкування з мистецтвом; 

• пізнання світу через власну діяльність завдяки ви-
конанню завдань художньо-естетичної спрямованості, 
яка сприяє формуванню творчої особистості; 

• активізація самостійної пізнавальної діяльності, 
спрямованої на отримання нових знань і способів 
діяльності; 

• формування інтересу і потреби до творчої діяль-
ності та спілкування з мистецтвом. 

Завдання виховання, навчання і розвитку мистецтва 
не зводиться тільки до освоєння і розуміння мистецтва 
як такого, а припускає в першу чергу формування есте-
тичного ставлення до дійсності, творчої активності, що 
зумовлена самою творчою природою мистецтва, вихо-
вання тих якостей, що характеризують загальний розви-
ток особистості. 



ПЕ Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х НОЛО Г І Ї  
 

32 

В університеті склалася система роботи, яка почи-
нається з вивчення студентів першого курсу. Соціо-
логічні дослідження показують, що тільки 12,3% були в 
театрі, що 8,9% регулярно були в музеях і тільки 7,9% 
відвідали виставки художників. У вересні місяці кожно-
го року Кіровоградський драматичний театр 
ім.М.Кропивницького проводить традиційне свято те-
атрального мистецтва "Вересневі самоцвіти". Попередні 
зустрічі працівників театру зі студентами, на яких вони 
отримують вичерпну інформацію і запрошення до 
участі в перегляді вистав, кладуть початок дружби і 
регулярного перегляду всього репертуару. Вже після 
першого відвідування у 52,3% студентів змінюється 
ставлення до театру. Після кожної вистави обов'язкове 
обговорення з висновками про актуальність щодо сьо-
годення. Періодично влаштовуються зустрічі з актора-
ми театру, що стає цікавою сторінкою пізнання їх, як 
людей, що мають широкі. 

Особливо важливе психологічне значення мають 
зустрічі з практиками (прокурорами, суддями, нотаріу-
сами, адвокатами та ін.), які підкреслюють, що юрист 
– це не тільки знавець законодавства, а в першу чергу 
– це особистість з високим інтелектуальним рівнем. 
Тому вже другий рік на базі нашого університету пра-
цює телевізійний літературний театр, де студенти 
відчувають подих поезії і прози,  їх силу. 

Слід підкреслити, що результат може принести 
система роботи, а не епізодичні заходи. Із цієї позиції 
ми підходимо до формування духовного світу юриста. 
Відкриваючи для майбутніх фахівців кожну сторінку 
духовності, ми уважно ставимося до їх оцінок сприй-
мання, тому що тільки активна і свідома позиція кож-
ного принесе результат. С.Сливка підкреслює, що ду-
ховну культуру юриста доцільно розглядати як ступінь 
засвоєння ним норм духовного права, оволодіння су-
купністю духовних надбань людства у галузі науки, 
освіти, мистецтва та практичну реалізацію цих 
цінностей у правових нормах [5, с.115]. Структурними 
елементами духовної культури юриста він вважає 
знання філософії законів Всесвіту, інтелектуальне ос-
мислення історії, традицій краєзнавства, народознав-
ства, релігієзнавства, художньої літератури, мистецтва, 
розвинена духовність, дотримання норм правничої 
етики, використання загальнолюдських цінностей у 
правовому полі. 

Таке розуміння духовної культури виявляє її ор-
ганічний взаємозв’язок із інтелектуальною, моральною 
і внутрішньою культурами. Хоча деякі дослідники 
(В.П.Сальников, В.П.Федоров, О.І.Худяк та інші) вва-
жають, що духовність не тотожна інтелектуальності і 
моральності, на наше переконання духовна культура 
юриста є втіленням практично всіх видів культур, які 
базуються на принципах державності, моральності, 
інтелектуальності, людяності, глибинності, синтезу, 
пріоритету духовного над матеріальним. 

На відміну від юридичних, норми духовного права 
людина не створює, а лише засвоює, хоча обидва види 
цих норм мають обов’язковий характер. Якщо юри-
дичні закони людина порушує своїми діями, то духовні 
– думками, помислами. Відомо, що за порушення юри-
дичних законів настає відповідальність, а незнання та 
порушення норм духовного права призводить до нега-
тивних наслідків і страждань окремих людей чи цілих 
народів. Тому юристи у своїй практичній діяльності зо-
бов’язані особисто виконувати вимоги духовного права 
і спонукати громадян до виконання цих вимог. У цьому 
полягає основний зміст духовної культури юриста. 

Такі духовні надбання позитивно впливають на 
професійну діяльність юриста, допомагають правильно 
оцінити правові явища визначити внутрішній імператив 
службового обов’язку, прийняти справедливі рішення. 

Якщо професійні дії юриста грунтуватимуться на 
духовні й національно-правовій ідейній основі. Це 
сприятиме утвердженню принципової відкритості 
людського буття, реалізації прагнення громадян до 
правди, свободи, любові. Звичайно, досягнути прогресу 
у духовному житті людини надзвичайно важко, особли-
во в сучасних умовах, оскільки духовність – це своєрід-

на програма здійснення позитивних та негативних ду-
мок і вчинків, ставлення до природних законів. Тому 
духовна місія юриста має спрямовуватись насамперед 
на вдосконалення духовності громадян. Це забезпе-
чується високою духовною культурою самого юриста. 
Можна забути якісь негативні деталі юридичної спра-
ви, але в душі учасників справи, в пам’яті назавжди 
залишаються факти бездуховності юриста, його не-
милосердя, несправедливість чи бажання помститися. 
Духовні інтереси юриста мають спрямованість на ус-
відомлення того, що провина й страждання існують 
поряд. В цьому усвідомленні – суть юридичного ми-
лосердя. 

Тому радість від виконаного обов’язку юрист має 
відчувати не тільки від кількості розкритих злочинів 
чи від усвідомлення справедливості покарання, а й від 
того, наскільки відчутні результати духовного оздо-
ровлення людей. Ось чому, як пише Е.Фромм, важли-
вим є тільки глибоке і всебічне самопізнання, коли 
розуміння свободи пояснюється не свавіллям, а мож-
ливістю бути самим собою. 

Духовна культура юриста – важлива складова час-
тина самої його природи і сутності. С. Сливка спра-
ведливо вважає: щоб сформувати високу духовну 
культуру, юристові слід дбати насамперед про свій 
дух, душу, бо тіло обмежує душу, якщо не гріховними 
ділами, то гріховними помислами, тягне її донизу. 
Тому духовна культура не тільки бажана, а просто 
конче необхідна юристові для здійснення професійних 
обов’язків. 

Сьогодні ситуація формує в юристів гуманістичні 
погляди. Почався новий етап  духовного відродження 
України, що зумовлює духовне піднесення нації. Ду-
ховне відродження країни сприяє осмисленню юри-
стами власної духовної сутності. Формуючи власні 
духовні сутності, юрист повинен усвідомити, що 
тільки духовні критерії визначають його як захисника 
народу. 
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The article explores the concept of  “pedagogical social cul-
ture” – its esence, structure and role in teaching and educa-
tional activity – and points out personal qualities necessary for 
the formation of specialist’s pedagogical culture. 
Last social-pedagogical investigations in Western society con-
cerning the content of the education shows essential transfor-
mation in the context of the general processes of the democrati-
zation. The elite principles of the formation the content of the 
education, which was mainly on the stage of reconstruction of 
the developed capitalism in West European countries, served 
mainly for the reconstruction of the association’s class structure 
and support this way the social balance withdraws in the past. 
The investigation shows the advantage of the creation the style 
of the life. Also spiritual values, national priorities are essential 
structural elements of the coming-to-be a specialist. The profes-
sional unique abilities relate the important social and cultural 
aspects, which are need detailed investigation, analysis and 
cultivation in every profession. 
In the base of every social pedagogical system there are differ-
ent values (social, cultural, pedagogical). 
The importance of the social role of the teacher is conditioned 
by the fact that education is a single social institute and every 
person needs to pass it.    
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Останні соціолого-педагогічні дослідження змісту  освіти 
у спільнотах західного типу показали, що він зазнає 
суттєвих трансформацій у контексті загальних 
суспільних процесів відкритості й демократизації. 
Елітарний  принцип побудови змісту освіти, який  
переважав на стадії розбудови розвиненого капіталізму в 
країнах Європи і слугував переважно для відтворення 
існуючої класової структури суспільства й підтримання в 
такий спосіб суспільної рівноваги, відходить в минуле.  
Формування стилю життя, духовних цінностей, націо-
нальних пріоритетів є суттєвими структурними еле-
ментами становлення спеціаліста, складають його про-
фесійну своєрідність і належать до важливих 
соціокультурних аспектів, що потребують детального 
вивчення, аналізу і культивування в кожній професії 
властивими їй засобами. 
Важливість суспільної ролі вчителя зумовлена тим, що 
освіта – це єдиний соціальний інститут, через який прохо-
дить кожна людина.  

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 
О.В.Волошина  
Інтеграційні процеси в сучасній Західній Європі зу-

мовлюють зближення політичних, економічних, соціо-
культурних умов життя. І оскільки діяльність націона-
льних систем освіти є складовою цього руху, вони, з од-
ного боку, зазнають змін відповідно до інтеграційного 
поступу, а з другого боку – активно цьому поступу спри-
яють. Як наслідок освітні системи поступово зближають-
ся за принципами й метою своєї діяльності. І в цьому 
процесі надзвичайно важливим є становлення єдиних 
стандартів змісту освіти та обмін педагогічним досвідом 
із його впровадження. 

До найвагоміших об’єктивних чинників, що позна-
чаються на формуванні сучасної системи знань, нале-
жать, зокрема, нагромаджений у суспільстві сукупний 
обсяг знань, наявні матеріально-технічні ресурси, куль-
турно-історичні особливості розвитку суспільства. 

Останні соціолого-педагогічні дослідження змісту  
освіти в спільнотах західного типу показали, що він 
зазнає суттєвих трансформацій у контексті загальних 
суспільних процесів відкритості й демократизації. Елі-
тарний і стратифікаційний принципи побудови змісту 
освіти, які  переважали на стадії розбудови розвиненого 
капіталізму в країнах Європи і слугували переважно для 
відтворення існуючої класової структури суспільства й 
підтримання в такий спосіб суспільної рівноваги, відхо-
дять в минуле. Європейським країнам притаманні по-
гляди на знання, насамперед, як на потужний механізм 
соціальної мобільності і поступу. Успішність оновлення 
й погодження системи знань значною  мірою залежить 
від того, наскільки громадяни Європи будуть 
підготовлені до прийняття й сприйняття цих знань. Це 
означає, що кожний учасник пізнавальної й навчальної 
діяльності повинен усвідомлювати  наявне в суспільстві 
інтелектуальне багатство як особисту цінність. Сьогодні 
потребу в сучасних, грунтовних і якісних  знаннях 
визнає цілковита більшість громадян Європи, тож сьо-
гочасне  розширення й поглиблення цих знань у блоках 
програм в Англії, Німеччині, Голландії та інших країнах 
Західної Європи є закономірним. 

Проте різні форми глобалізації  мережі здобуття 
знань – дистанційна, заочна освіта, обмін викладачами, 
стажування тощо – спричиняє іноді появу й дещо про-
тилежних настроїв у суспільному середовищі, а саме – 
загострення почуття невдоволеності з приводу втрати 
національними освітніми системами самобутнього ха-
рактеру. Виникає потреба подолання цих суперечностей 
через збереження і підтримання етнокультурних тра-
дицій та особливостей навчального процесу. Євро-
пейські педагоги намагаються розв’язати названі про-
блеми у процесі викладання таких гуманітарних дис-
циплін, як історія, громадянознавство, філософія, мо-
раль, етика, основи держави і права, економічна гео-
графія. Як вагомий чинник формування автентичної 

національної самосвідомості розглядають релігійну 
освіту. Вивчення релігії входить до сучасних навчаль-
них програм вищих навчальних закладів у Великобри-
танії, Греції, Норвегії, Італії, Німеччині, Фінляндії. Так 
званий естетичний блок дисциплін (музика, малярство, 
дизайн) також покликаний формувати у майбутніх 
спеціалістів почуття національної самоіндентичності. 
Тому є безперечною істиною той факт, що наявність у 
змісті підготовки фахівців потужного блоку предметів, 
що складають суть національної самоіндентичності, є 
характерним для усіх західноєвропейських країн і є 
важливим соціокультурним аспектом підготовки 
спеціаліста. 

Співіснування різних націй і етнічних спільностей у 
межах однієї держави передбачає міжнаціональний і 
міжетнічний взаємовплив. На зміну інтернаціональному 
вихованню в сучасному світі прийшло полікультурне 
виховання, що сфокусоване на засвоєння культурно-
освітніх цінностей, взаємовплив різних культур в ситу-
ації плюрастичного культурного середовища. Акту-
алізацію полікультурного виховання викликали 
інтеграційні політичні і економічні процеси в сучасному 
світі. Полікультурне виховання покликане підтримати 
існування великих і малих націй в умовах такої 
інтеграції. 

Провідні країни Європи належать до полікультур-
них і поліетнічних співтовариств. Полікультурне вихо-
вання повинно знімати протиріччя між системами і 
нормами виховання домінуючих націй з одного боку і 
етнічних меншин – з другого [1].  

Очевидно, що полікультурне виховання має стати 
одним із аспектів соціокультурної підготовки спе-
ціалістів. На думку дослідників зарубіжної педагогіки, 
незважаючи на зміни акцентів у сучасному світі, школа 
залишається там головним соціальним фактором вихо-
вання, специфічною моделлю соціального середовища 
[1]. Головним носієм суспільних цінностей у школі 
вважається учитель. Французький чений О.Фабр, 
поділяючи цю точку зору, пише, що педагог зо-
бов’язаний постійно вивчати своїх підопічних, бути 
обізнаним із досягненнями педагогічної науки, прикла-
дом для своїх вихованців, всебічно розвиненим і 
підготовленим, висококультурною людиною. 

Сучасні акценти у формуванні особистості поляга-
ють у тому, що педагог має враховувати сукупність 
ситуативних, соціальних і культурних факторів, що 
впливають на людину. Постає проблема культурного 
самовизначення, що є  однією із складових частин 
соціалізації особистості. Вона грунтується на спіл-
куванні з іншими членами суспільства у просторі кон-
кретної субкультури (у сім’ї, референтній групі, у найб-
лижчому оточенні) і є результатом їх взаємовпливу, як і 
стимулом до нових форм соціокультурних стосунків. 

Культурне самовизначення (Григор’єв Д.В.) може 
бути представлене як культивування особистістю себе в 
полі культурних обставин власного життя, оскільки 
сучасне бачення проблеми полягає в тому, що осо-
бистість володіє власними культурними правами, 
інтересами, поглядами і правом вибору, заснованому на 
них [2]. Проблемою і зарубіжної, і вітчизняної педа-
гогіки є те, що вибір, про який ідеться, ускладнений 
існуючим культурним протиріччям масової і фундамен-
тальної (класичної) культури. Поширення масової куль-
тури є специфічною рисою ХХ ст. Сьогодні традиційне 
протиставлення масової і фундаментальної культури  
руйнується. Масова культура доповнює класичну. Сьо-
годні сучасна людина нерідко “потрапляє” в культуру 
через її  “масовий ” вхід. Подолання поляризації лежить 
на шляхах, по-перше, визнання педагогами важливості 
культури масової для розвитку культуротворчих 
здібностей школярів, їхнього прагнення до “високої 
культури” і, по-друге, проектування педагогічних спо-
собів і форм роботи з особистістю як культурними 
діячами сучасності. Суть професійної позиції педагога – 
організація рефлексії у школярів і підтримка ситуації 
самовизначення і самостійного мислення з приводу їх 
проблем. У діяльнісній ситуації важать цінності осо-
бистісного розвитку, визначений інтелектуальний по-
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тенціал, вольові якості, сформована установка на кри-
тичне переосмислення власних уявлень і понять як ре-
зультат логічних доводів опонента. 

Створення умов для розгортання культурного само-
визначення особистості (організація позиційної 
взаємодії педагогів і вихованців) – очевидно, може вис-
тупати як один із аспектів соціокультурного формуван-
ня спеціаліста. 

Зацікавленість проблемою соціокультурної підго-
товки фахівця зумовлена, насамперед, потребою вив-
чення специфіки проявів його життєдіяльності. Зокре-
ма перед вчителем постійно постають проблеми вибо-
ру вчинку, мети та засобів їх досягнення. Зовнішні 
умови детермінують поведінку особистості не абсо-
лютно. Її внутрішній світ зумовлює переломлення 
зовнішнього впливу і таким чином різноманітність 
поведінки особистості в однакових умовах. Відо-
бразити специфіку індивідуальних проявів жит-
тєдіяльності особистості можна завдяки поняттю 
“стиль життя”. Це поняття вважається між-
дисциплінарним і входить до категоріального апарату 
філософії, соціології, психології тощо.  Широка сфера 
застосування й багатозначність даної категорії харак-
теризує сучасний стан розробки стильової проблеми 
як “пошуковий” у філософській та соціально-
психологічній науках [5].  

Спроба визначити поняття “стилю життя” щодо 
особистості вчителя привела до розуміння цього понят-
тя як структури, що забезпечує різноманіття 
життєдіяльності вчителя в суспільстві, а воно (різ-
номаніття) визначає вплив на неї соціально-нор-
мативного способу життя. Взагалі, стиль життя харак-
теризує міру свободи у виборі змісту та форм соціальної 
поведінки і визначається як індивідуально-своєрідна 
цілісна система стійких засобів та форм опосередкуван-
ня особистістю об’єктивних умов життєдіяльності [5]. 

Формування стилю життя є суттєвим структурним 
елементом становлення спеціаліста, складає його про-
фесійну своєрідність і належить також до важливих 
соціокультурних аспектів, що потребують детального 
вивчення, аналізу і культивування в кожній професії 
властивими їй засобами. 

Перед вищою школою стоїть  проблема: який вклад 
може і повинна внести вища школа в розвиток 
соціальних відносин, культури, духовних цінностей. 

Деякі вчені вважають, що реалізація такого завдання 
можлива з допомогою гуманітарізації змісту освіти у 
природничо-наукових і технічних напрямах навчання.   

 В навчальні плани різних факультетів західноєвро-
пейських університетів вводяться курси філософії, 
соціології, політології, історії. Посилилася увага до 
формування екологічної свідомості майбутніх спе-
ціалістів. 

Визначні вчені Західної Європи вважають за не-
обхідне посилення формування духовних якостей осо-
бистості, розвиток у студентів властивості цілісно бачи-
ти світ, усвідомлювати значення актуальних соціальних 
проблем і міжособистісних стосунків,  що грунтуються 
на емпатії. З цією метою моделюється “програвання” 
різних життєвих ситуацій і людських стосунків у малих 
групах за допомогою соціометричних процедур. Цікаві 
експерименти такого роду проводяться в низці 
західноєвропейських країн. На думку науковців 
(Дж.Фрімен), перспективна програма соціокультурної 
підготовки спеціаліста має вміщувати напрями для нав-
чання з паралельним конкретним зосередженням на 
зонах особистого інтересу за такою схемою: 

знання про науку: історія науки,  науковий метод, 
основні принципи та моральні проблеми, які висуває 
науковий прогрес і відкриття; 

література: світова література, аналіз і оцінювання 
деяких її форм, їх імітація та розвиток індивідуального 
стилю написання, навички усного мовлення (читання 
вголос, ведення розмови, участь у дебатах), література 
інших народів; 

естетика: історичні аспекти мистецтва, драми й му-
зики, застосування таких засобів, як фотографія і теле-
бачення; 

технологія: принципи, використання, історія та 
соціальні наслідки передових технологій, практичні 
навички у використанні й створенні (на найпростішому 
рівні) технологічного обладнання; 

комп’ютерні знання: практика використання 
комп’ютерів, потенціал комп’ютерів і комп’ютерної 
науки, проблеми використання комп’ютерів у 
суспільстві; 

знання культури: національні та міжнародні, 
історичні й сучасні проблеми, критичне використання 
масової інформації, економічна географія і політичні 
кордони; 

життєві навички: взаємини, вірування, релігії, 
філософія, мораль, етика, політика, аспекти законодав-
ства і економіки, управління персональними справами; 

мови: усне та письмове спілкування однією або 
кількома мовами, значущими в сучасному світі. 

Роль учителя як агента соціалізації оцінюється пе-
редусім за такими засадовими критеріями, як забезпе-
чення максимально сприятливих умов для 
індивідуального розвитку та соціального становлення 
вихованців, ставлення до них не стільки як до об’єктів, 
скільки як до суб’єктів процесу соціалізації, створення 
та підтримання високої мотивації просоціальної по-
ведінки та орієнтації учнів. У масовій суспільній 
свідомості ідеї економічної ефективності та конкурен-
тоспроможності освіти йдуть поруч із високими 
цінностями та ідеалами освіти, змішуються та 
інтегруються. Якщо до початку 80-х років більшість 
дорослого населення в Західній Європі надавала перева-
гу матеріальним благам, то на порозі ХХІ ст. при ран-
жуванні життєвих цінностей на перший план упевнено 
виходить освіта. Зростає кількість батьків, які хочуть 
для своїх дітей освіти на рівні вищої. Значні зміни ха-
рактеризують також масові наміри учнів щодо продов-
ження свого навчання з метою професійного станов-
лення та особистого розвитку. 

Щодо вчителя, ця різнорідна низка ідей та ідеалів 
зумовлює нові вимоги до його професійної підготовки, 
вимагаючи її переакцентації, пов’язаної не тільки з 
підготовкою майбутнього спеціаліста до ефективної пе-
редачі знань, а й формуванням готовності майбутнього 
вчителя до сприяння розвитку дитини та її виховання. 

Повертаючися до однієї з найголовніших цінностей 
– дитини, зазначимо, що еволюція знань і суспільних 
уявлень про неї справляла значний вплив на зміну ви-
мог до освіти і підготовки майбутнього вчителя-
спеціаліста. Упродовж тривалого історичного періоду 
(до ХІХ ст.) в  західному суспільстві домінував погляд 
на дитину як на “природний початок” або “основу”, яку 
необхідно поліпшувати, змінювати й розвивати до стану 
дорослої людини – людини соціальної. Тобто стверджу-
валася ідея пріоритету загально-цілісного над особисто-
індивідуальним. 

Поступово європейські педагоги стали схилятися до 
думки, що тенденція впливу з боку різних суспільних 
сил, а саме – широкої громадськості, академічних нау-
кових кіл, діячів культури –  несе  в собі загрозу. 
Італійський учений Д.Гоццер вважає, що нестримне 
прагнення до розширення змісту та насичування нав-
чальних програм шляхом інтеграції в них усе нових 
предметів руйнує одвічну суть школи – озброювати 
учнів засобами пізнання (інтелектуальним та практич-
ним) і розвивати в них здібності мислення та робити 
відкриття.    

У процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності 
вчителю завжди потрібно було навчати, розвивати і  
виховувати дитину. Саме ці функції зумовлюють 
триєдину мету освіти та професійної підготовки вчите-
ля: 1) забезпечення готовності майбутнього педагога до 
включення у практичний процес передачі знань найк-
ращого, що нагромаджено суспільством; 2) підготовку 
вчителя до сприяння розвиткові дитини – зростання її 
власних сил, розкриття внутрішніх потенцій; 3) 
підготовку майбутнього педагога до здійснення вихов-
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ного впливу на дитину – забезпечення її інтеграції в 
систему соціальних вимог і цінностей. 

В основу кожної соціально-педагогічної системи 
покладено цінності, які є певними орієнтирами, духов-
ними векторами її функціонування. Саме вони зумов-
люють вибір цілей, засобів та умов діяльності 
(соціальної, культурної, педагогічної), відповідаючи на 
запитання: задля чого відбувається та чи інша 
діяльність. 

Детермінізм мети у підготовці спеціаліста зі своїми 
специфічними характеристиками і особливостями ба-
зується на певній системі цінностей. Їх пов’язаність із 
буттям здійснюється завдяки культурі, вихованню і 
складає один із непересічних аспектів соціокультурної 
підготовки спеціаліста. 

Основні цінності у процесі виховання, на думку 
багатьох дослідників, значною мірою відбивають 
суспільні уявлення про дитину. На цьому шляху 
західноєвропейське суспільство просувалося від по-
гляду на дитину як “недосконалий зліпок дорослої 
людини ” і дитинство як “недосконалий стан дорослої 
людини” – до розуміння і визнання дитинства як 
періоду розвитку людини з її правом вибору, з її особ-
ливими пріоритетами. Звісно, поряд із цим 
змінювалося суспільне розуміння функцій учителя – 
носія і виразника тих цінностей, що лежать в основі 
суспільного життя. Вчитель є посередником між 
суспільством і дитиною. 

Вчителі утворюють важливу соціальну групу 
інтелігенції, здатну безпосередньо істотно впливати не 
тільки на розвиток спільноти (мікрорівень), а й на роз-
виток спільноти загалом (макрорівень). Це усвідомлює 
сьогодні більшість урядовців західноєвропейських 
держав. Голова міжнародної комісії  “Освіта ХХІ 
століття” Жак Делор сказав із цього приводу: “Роль 
педагогів є вирішальною. Саме вчителі середньої і 
початкової ланки повинні знайти шляхи роз’язання 
тих важливих завдань, які стоять перед освітою – 
сприяти прогресу, формувати глобальний спосіб мис-
лення, забезпечувати соціальну злагоду” [3]. 

Підготовці педагогічних кадрів та підвищенню 
їхньої кваліфікації в контексті проблем шкільної 
соціалізації приділяють велику увагу: виділяють дедалі 
більші кошти, поліпшують організаційний та змістовий 
рівень педагогічної освіти. Остання, зокрема, передба-
чає цілеспрямоване формування навичок та вмінь май-
бутніх учителів як агентів соціалізації, тому, окрім по-
тужного блоку як загальних, так і спеціальних педа-
гогічних і методичних дисциплін, до неї входить широ-
кий спектр суспільнознавчих  та  гуманітарних наук: фі-
лософія, соціальна психологія, соціологія, персонологія. 

Щоб цілеспрямовано й ефективно розв’язувати фа-
хові завдання, які постають перед учителем як перед 
агентом соціалізації йому, як переконує сучасна педа-
гогічна практика, потрібні цілком визначені 
інтелектуальні здібності та особистісні якості, а саме: 
• просоціальна спрямованість, готовність до 
співробітництва, особиста зацікавленість; 

• соціальна ефективність як основа успіху в роз’язанні 
міжособистісних проблем; 

• емпатичний інтерес  і особисте співчуття, які забезпе-
чують декодування невербальних ознак емоційних 
переживань; 

• здатність до усвідомлення ціннісних змістів ставлен-
ня як до самого себе, так і до інших. 
По суті, йдеться про формування того чи іншого 

рівня соціального інтелекту та соціально-особистісних 
якостей учителя як обов’язкової складової його педа-
гогічної майстерності. 

Фахова підготовка вчителя у вищих навчальних за-
кладах західноєвропейських країн триває в середньому 
чотири – п’ять років. Оскільки вона платна, то тим, хто 
потребує, надають кредит. Загальновизнаною для 
Європи є вимога до вчителів підвищувати набутий 
освітній і фаховий рівень упродовж усієї педагогічної 

діяльності. “Кожен учитель повинен учитися все жит-
тя, і таке прагнення слід стимулювати”, –  стверджує 
голова Національної комісії  з питань освіти Джон 
Волтон (Великобританія). Згідно з італійським зако-
ном про освіту вчителі понад 18-годинне тижневе на-
вантаження зобов’язані присвячувати щонайменше 
десять годин щомісячно підвищенню своєї 
кваліфікації. У Франції великої популярності набува-
ють так звані літні університети, на базі яких 
здійснюється перепідготовка та підвищення 
кваліфікації педагогічного персоналу всіх рівнів і фа-
хових різновидів, розвиток інноваційних та перспек-
тивних освітніх проектів, а також стажування за кор-
доном. Майже 850 французьких учителів у межах цієї 
програми щорічно практикують з мови та фаху за кор-
доном десь у 12 країнах. 

Рівень здобутої педагогічної кваліфікації та досвід 
практичної роботи  – це ті показники, які переважно 
враховують у конкурсах на заміщення вчительських 
вакансій у європейських школах.  Конкурсний відбір 
під час призначення на посаду вчителя характерний 
для більшості європейських країн, що само по собі 
засвідчує як про можливості відбору найліпших для 
вчителювання, так  і про відносне збереження пре-
стижності цієї професії. 

Загалом, проблема престижу педагогічної професії 
привертає в сучасній Європі особливу увагу. Зокрема, 
поряд із проблемами соціального статусу та перспек-
тивами кар’єри неабияке значення мають питання ма-
теріального забезпечення та винагороди за вчительсь-
ку працю. Педагогічні працівники Європи дедалі 
частіше висловлюють невдоволення з приводу 
відносно невисокого рівня їхньої зарплати порівняно з 
оплатою праці в інших секторах виробничої та служ-
бової діяльності. Особливо гостро цю тему обговорю-
ють у Франції. Про професійність педагога мріяв ще 
Томаззо Кампанелла, висловивши думку про те, що 
навчати і виховувати молодь повинні спеціально 
відібрані та підготовлені, навчені і виховані люди, 
щирі душею, гуманісти за покликанням, морально і 
фізично розвинені тощо. Водночас суспільство має 
створювати вихователям відповідні умови 
життєдіяльності, ставитися до них з повагою і всіляко 
допомагати. Ця заповідь великого педагога минулого 
актуальна сьогодні для нашого суспільства, котре, 
позбуваючися старих теорій, розбудовує своє май-
бутнє. 

Важливість суспільної ролі вчителя зумовлена тим, 
що освіта – це єдиний соціальний інститут, через який 
проходить кожна людина, набуваючи рис особистості, 
фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя ре-
алізується державна політика у створенні 
інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку 
науки, техніки й культури на рівні світових досягнень, у 
збереженні та примноженні культурної спадщини і 
формуванні людини майбутнього. 
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This article describes problems of organization of cognitive 
activities of the students. The analysis of earlier done re-
searches is made in the field of use of visual means at the lec-
tures. A special attention is given to a junction of a word and a 
visual aid. The author of the article demonstrates possibilities of 
using of the program Microsoft PowerPoint at lecture classes 
as an illustrative material, as a mean of repeating and inde-
pendent study of the material, as the file of help in training test 
programs, and also for a remote tutoring. A great significance 
has the fact that the creation of  new manuals in the form of 
presentation with the help of  PowerPoint does not require 
interference of  programmers. 
 
Стаття розкриває проблеми організації пізнавальної 
діяльності студентів. Наводиться аналіз раніше проведе-
них досліджень в області використання на лекціях наочних 
засобів. Особлива увага привертається до поєднання слова 
і наочності. Автором статті демонструються 
можливості використання програми Microsoft PowerPoint 
на лекційних заняттях в якості ілюстративного 
матеріалу, як засіб для повторення і самостійного вивчен-
ня матеріалу, як файл допомоги в тренувальних тестових 
програмах, а також при дистанційному навчанні. Велике 
значення має те, що створення навчальних посібників у 
вигляді презентацій за допомогою програми PowerPoint  не 
вимагає втручання програмістів.  
Статья раскрывает проблемы организации познаватель-
ной деятельности студентов. Проводится анализ ранее 
проведенных исследований в области использования на 
лекциях наглядных средств. Особое внимание уделяется 
соединению слова и наглядности. Автором статьи демон-
стрируются возможности использования программы Mi-
crosoft PowerPoint на лекционных занятиях в качестве 
иллюстративного материала, как средство для повторе-
ния и самостоятельного изучения материала, как файл 
помощи в тренировочных тестовых программах, а также 
при дистанционном обучении. Большое значение имеет то, 
что создание учебных пособий в виде презентаций с помо-
щью программы PowerPoint не требует вмешательства 
программистов. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
ГРАФІКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИ-
ЩІЙ ШКОЛІ 
О.Г.Глазунова  

Сприйняття інформації за допомогою  
наочних засобів. 

Принцип наочності був і залишається одним із го-
ловних принципів навчання. Золоте правило дидакти-
ки з часів Яна Амоса Коменського не втратило свого 
значення і сьогодні. Наочні засоби завжди відповідали 
і відповідають не лише потребам навчального процесу, 
а і реальним матеріально-технічним можливостям, 
залежали і залежать від історичного розвитку. 
В.Ф.Венда у передмові до книги У.Боумена «Графиче-
ское представление информации» пише: «Существует 
форма представления информации наглядная, броская, 
понятная всем с детства. Такой формой является гра-
фика» [1, с.5].  У самій книзі чітко прослідковується 
основна думка про те, що хороша ілюстрація коштує в 
багатьох випадках тисячі слів. 

Про фізіологічну основу наочності, розкриту 
І.П.Павловим, пишеться у підручнику з  педагогіки 
М.Д.Ярмаченка. Вчення про аналізатори як апарат 
зв’язку мозку із зовнішнім світом, про взаємодію пер-
шої і другої сигнальних систем, як основу людського 
мислення, про опорне значення першої сигнальної 
системи у відображенні дійсності відкрило шлях до 
розкриття фізіологічної основи наочності. “Органам 
чуття доступне лише зовнішнє, явища, а внутрішнє, 
сутність осягається мисленням. Тому принцип наоч-
ності – це принцип єдності конкретного і абстрактного 
у навчанні, що точніше відображає реальні 
співвідношення і зв’язки об’єктивного світу, а також 

логіко-гносеологічні закономірності процесу навчан-
ня” [9, с.153]. 

Проблема сприйняття інформації за допомогою зо-
ру та слуху досліджувались багатьма вченими. 
Хотілося б привести результати досліджень 
Б.Г.Сладкевича. Вчений пише [11, с.11], що система 
“вухо-мозок” може пропускати за 1с до 50 одиниць 
інформації (біт). Пропускна здатність зорового 
аналізатора в 100 разів більша, ніж слухового. Таким 
чином, 90% інформації про навколишній світ та яви-
ща, що в ньому відбуваються, дитина отримує за до-
помогою зору, 9% – за допомогою слуху і лише 1% – 
за допомогою інших аналізаторів. Також вчений вка-
зує, що з усіх видів пам’яті у більшості учнів найроз-
винутішою є зорова пам’ять. Людина, яка лише слухає 
запам’ятовує 15% інформації, яка лише дивиться – 
25% інформації, яка слухає і дивиться – до 65% 
інформації. У таблиці 1 приводяться дані  про час 
розпізнавання невідомого предмета  за способом його 
представлення, що ще раз доводить перевагу наочного 
зображення над слуховим описанням. 

 

Таблиця 1. Час розпізнавання предмета  
за способом представлення. 

 
Спосіб представлення інформації про предмет Час, с 
Словесне описання 2,8 
Зображення на контурному рисунку 1,5 
Чорно-біла фотографія 1,2 
Кольорова фотографія 0,9 
Кіно- та відео- засоби 0,7 
Предмет в натуральному вигляді 0,4 

 
У питанні взаємодії слова і наочності найбільш ва-

гомими є дослідження Л.В.Занкова, який виділив чоти-
ри основні форми такого поєднання [5]: 1) словесне 
звернення викладача спонукає до спостереження; 2) на 
основі спостереження і раніше набутих знань викладач 
підводить до осмислення і формування таких зв′язків у 
явищах, які недоступні для сприйняття у процесі спо-
стереження; 3) інформацію про об′єкт і його властивості 
учні отримують із словесних повідомлень педагога, а 
засоби наочності слугують підтвердженням або конкре-
тизацією слова повідомлення; 4) словесне повідомлення 
про речі і зв′язки, які не доступні для сприйняття. 

Можливості застосування технічних засобів при 
проведенні лекції. 

Комп’ютерні технології відкрили шлях новим мето-
дам  подання навчального матеріалу. За останні деся-
тиріччя відбувся бурхливий розвиток комп’ютерної та 
оргтехніки, які стала використовувати в системі освіти.  
О.М.Царенко в дисертаційній роботі [12, с.29-35] пока-
зує, що cпособи подання навчального матеріалу за до-
помогою технічних засобів беруть початок з камери-
обскури та «чарівного ліхтаря», використаних у своїй 
педагогічній практиці М.В.Ломоносовим. У 60-70 ті 
роки ХІХ ст.  проекційний аппарат увійшов майже до 
масового використання, не тільки у вищих навчальних 
закладах, а і в народних школах. У 1895-1898 роках 
Є.А.Малиновський та Н.А.Пашковський розробили і 
виготовили перші епіпроекційні апарати, конструкція 
яких дозволяла отримати зображення розміром 70х70 
см. Перші діафільми  на 36 мм плівці з’явились у 1904-
1905 р.р. З появою кінематографа в 1895 році, він при-
вертає увагу вчителів. На 1932 рік у Москві, Ленінграді, 
Новосибірську виготовляються навчальні і наукові 
фільми. У навчальній діяльності починають запрова-
джувати магнітофони (1928 рік – США)  та телевізори 
(1938 р.). З 1958 року для демонстрації навчального ма-
теріалу використовується відеомагнітофон, створений в 
1956 році. Із появою в 40-х роках електронно-обчислю-
вальної техніки, починається період впровадження ком-
п’ютерів у навчальну діяльність. Цей процес стає більш 
масовим з появою персональних комп’ютерів у 80-х 
роках.   

До сучасних засобів навчання належать: відео- та 
аудіотехніка, персональний комп’ютер, графопроек-
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тор, проекційні рідкокристалічні панелі, електронні 
проектори, сканер та ін. Л.П.Прессман  у своїх 
дослідженнях [10] робить висновок, що технічні засоби 
навчання економлять до 30% часу викладача.   

Особливу цікавість викликає можливість викори-
стання електронного проектора. Під’єднавши елек-
тронний проектор до комп’ютера, на проекційний ек-
ран виводиться те, що зображено на екрані дисплея 
комп’ютера. Перш за все, слід звернути увагу на мож-
ливості використання такого “тандему” на лекційних 
заняттях, а також при проведенні доповідей, презен-
тацій тощо. П.Карпов [7] визначив два варіанта викори-
стання проекційного обладнання у навчальній діяль-
ності. Перший варіант передбачає показ роботи реаль-
ної програми (наприклад, як працює програма Windows 
або Word), другий – показ презентацій, аналогічно до 
дошки, крейди, плакатів та інших засобів наочності. 
Ю.Ю.Газнюк [3] відмітив ряд істотних переваг застосу-
вання на лекційних заняттях саме електронного проек-
тора у порівнянні з іншими засобами наочності: 
– зображення добре проглядається з будь-якого місця 

аудиторії; 
– інформація не переписується на дошку, що дозволяє 

економити значну частину часу; 
– можливість здійснити швидкий перегляд матеріалу з 

метою його узагальнення в кінці заняття; 
– викладач має більше можливостей для здійснення 

контролю над  аудиторією; 
– відсутність шкідливого впливу на здоров’я; 
– полегшення у виготовленні засобів наочності, а са-

ме, можливість створення якісних ілюстрацій та де-
монстрацій засобами комп’ютерної графіки.  
Звичайно, ми не закликаємо прагнути використову-

вати електронний проектор з його можливостями вик-
ладачам усіх дисциплін і на всіх лекціях, оскільки дош-
ка і крейда іноді залишаються  найкращими 
інструментами для пояснення. Але є і такі дисципліни, 
наприклад, інформатика, фізика, хімія, біологія та бага-
то інших, проводити лекції з яких, маючи в арсеналі такі 
засоби наочності, як плакати, схеми і т.д. стало неефек-
тивно  у порівнянні з проведенням таких занять з вико-
ристанням більш сучасних засобів.  

За дослідженнями сучасних вчених, все більшу роль 
грають такі засоби, які дозволяють порівнювати, уза-
гальнювати, виділяти головне. Особливо ефективними є 
ті наочні посібники, які включають натурне та схема-
тичне зображення предмета. Це несе значне дидактичне 
навантаження і, власне, організовує пізнавальну діяль-
ність студентів [4]. Там же зазначено, що в  Росії в 1993 
році почали створювати банк візуальної інформації для 
нових інформаційних технологій навчання, який з одно-
го боку зберігає зображення, накопичені в різнома-
нітних навчальних посібниках, з іншого – призначений 
для створення нових засобів навчання. Саме наочні за-
соби відіграють важливу роль при поясненні нового 
матеріалу, тобто на лекційних заняттях. У Ново-
сибірську було проаналізовано причини епізодичного 
використання демонстраційної техніки на лекціях та 
проведено ряд досліджень із питання створення зручних 
аудіовізуальних засобів навчання для використання на 
лекційних заняттях [6]. У результаті цих досліджень в 
1995 році була запропонована система ЛЕММА 
(лекційна мультимедіа аудиторія) для сприяння широ-
кому використанню в лекційній роботі різноманітних 
ілюстрацій, демонстрацій, відеофільмів і т.д. До складу 
цієї системи увійшли персональний комп’ютер  IBM PC 
/286, VGA-монітор, відеомагнітофон, телевізор та про-
грамне забезпечення. У результаті досліджень було 
визначено, що використання такої системи в лекційній 
роботі дозволяє економити значну частину часу при 
поясненні нового матеріалу, а також полегшує роботу 
лектора, активізує пізнавальну діяльність студентів.  

Дані цих досліджень та стрімкий розвиток комп’ю-
терних технологій підштовхують до продовження до-

сліджень у даній області. Щоб забезпечити візуальне 
супроводження лекційного матеріалу, потрібно прикла-
сти певні зусилля. На сьогоднішній день ми маємо по-
тужне прикладне програмне забезпечення, до функцій 
якого входить створення високоякісних графічних зоб-
ражень. Серед них можна виділити графічні редактори: 
Corel Draw (векторний графічний редактор); PhotoShop 
(растровий графічний редактор), Microsoft Power Point 
(програма підготовки презентацій) та інші. З технічних 
засобів достатньо мати персональний комп’ютер, краще 
Pentium, CD-ROM, сканер та електронний проектор. 
Електронний проектор можна замінити телевізором, 
тоді тандем “Комп’ютер-телевізор” називають відео-
комп’ютерною системою (ВКС). CD-ROM можна вико-
ристати для показу відеофільмів та готових 
комп’ютерних систем навчального призначення 
(КСНП). Деякі дисципліни передбачають використання 
при проведенні лекцій відео- та аудіо- матеріалу. 
Відеомагнітофон також може під’єднуватись до проек-
тора. Таким чином, можна демонструвати 
відеофрагменти як із персонального комп’ютера, так і з 
відеомагнітофона. Для ілюстрації  лекційного матеріалу 
зручно використовувати програму підготовки презен-
тацій  Microsoft Power Point. Зручність полягає у тому, 
що дана програма дозволяє подавати зображення  на 
екран у вигляді слайдів, які змінюють один одного на 
екрані комп’ютера після натиснення кнопки миші, або 
автоматично через певний проміжок часу. В кожний 
слайд можна вставити текст, довільну геометричну 
фігуру, растровий малюнок, аудіо та відеофрагменти, 
використати ефекти анімації. У літературі вже згадува-
лось про можливість використовувати Microsoft Power 
Point для пояснення нового матеріалу та доводилась 
ефективність такої технології проведення лекцій [8]. 

В Ірпінському економічному коледжі розроблена 
презентація лекції на тему “Операційна система 
Windows”. Вибір теми – не випадковий. Теоретичний 
матеріал оперує великою кількістю нових понять, які 
важко (а то і неможливо) пояснити без ілюстративного 
матеріалу. На заняттях зі звичайними наочними засоба-
ми навчальний матеріал викладач не встигав пояснити 
за відведені 4 аудиторних години. При підготовці 
лекційного ілюстративного матеріалу було використано 
програму підготовки презентацій Microsoft Power Point 
та растровий графічний редактор PhotoShop.  

Поєднання слова і наочності під час проведення 
лекції здійснювалось за принципом “стоп-кадру”, щоб 
показати ілюстративний матеріал з належним та  вчас-
ним поясненням. За дослідженнями В.П.Волинського, 
саме така організація пізнавальної діяльності студентів 
у процесі використання аудіовізуальних засобів навчан-
ня є найбільш ефективною. В результаті якість навчання 
підвищується на 20-40% [2]. 

Методика створення графічних зображень для 
ілюстрації лекційного матеріалу. 

Cтворення графічних зображень для показу не вик-
ликає особливих труднощів, якщо мати навички роботи 
в середовищі растрового та векторного графічних ре-
дакторів. Програма підготовки презентацій Microsoft 
Power Point відноситься до класу векторних графічних 
редакторів, але має ту особливість, що в одному файлі 
можуть зберігатися сотні малюнків, розміщених в окре-
мих слайдах. Всі слайди створені у середовищі 
Microsoft Power Point. Їх створення не вимагає пов-
ноцінного володіння можливостями даного пакету. 
Достатньо добре знати можливості панелі інструментів 
“Рисование”. 

При демонстрації файла презентації слайди 
змінюють одного на екрані персонального комп′ютера 
при натисненні кнопки миші, або встановлюється 
проміжок часу, через який відбувається автоматична 
зміна слайдів.  

Для прикладу розглянемо, як було створено слайд, 
зображений на рис.1.  
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Рис. 1 Слайд, який демонструє поняття буфера обміну 

 
Всі елементи представленого слайду можна 

поділити на дві категорії: 

1. Векторні об’єкти, які створюються інструментами 
панелі “Рисование”. (Так створені об’єкти під номе-
ром 3 на рис.1.) 

2. Растрові  об’єкти, які створюються скануванням ма-
люнка за допомогою сканера та редагуються у рас-
тровому графічному редакторі.  
На даному слайді зображення вікон папок не скану-

валось. Оскільки вікно папки можна вивести на екран 
монітора, то існує спеціальна комбінація клавіш (ALT-
PrintScreen), яка копіює в буфер обміну зображення 
активного вікна екрану. Для вставки такого зображення 
в слайд (об’єкт під номером 1 на рис.1) виконується 
наступна послідовність дій: 
– відкрити папку і привести її до такого вигляду, який 

потрібен для вставки в слайд; 
– натиснути комбінацію клавіш ALT-PrintScreen; 
– відкрити потрібний слайд презентації; 
– виконати команду “Вставить”.  

Об’єкти під номером 2 створювались дещо 
складніше, для цього потрібно: 

– вікно з зображенням потрібного елемента 
копіюється в буфер обміну комбінацією клавіш 

ALT-PrintScreen; 
– завантажити графічний редактор, наприклад PAINT, 

і вставити у вікно редактора зображення з буфера 
обміну; 

– інструментом “Выделение” виділити елемент вікна, 
призначений для вставки, і командою “Копиро-
вать” або “Вырезать” помістити його в буфер 
обміну; 

– перейти до слайда презентації і командою “Вста-
вить” помістити об’єкт у вікно слайда з буфера 
обміну. 
Інколи потрібно продемонструвати процес виконан-

ня певної операції, наприклад переміщення об’єктів з 
однієї папки в іншу. Всі кроки виконання потрібно по-
казати  в динаміці і, одночасно, розмістити на одному 
слайді, щоб попередні кроки також були 
проілюстровані. На рис.2 представлено кінцевий слайд, 
що демонструє цей процес. 

 

 
Рис.2  Слайд, який демонструє операцію переміщення об’єктів з однієї папки в іншу. 

 
Слайд умовно розбивається на 6 областей, які 

з’являються на екрані в наступній послідовності під час 
демонстрації: 
1. Заголовок. 
2. Перший  крок операції переміщення – виділення 
об’єкта. 

3. Другий  крок  – переміщення об’єкта в буфер обміну. 
4. З’являється зображення буфера обміну і стрілка, яка 
вказує, що об’єкт помістився в буфер. 
5. Третій крок – відкриття тієї папки, в яку потрібно 
вставити об’єкт. 
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6. Четвертий крок – вставка в нову папку об’єкта з бу-
фера обміну, після чого з’являється стрілка, спрямована 
в папку з Clipboard.  

Для оформлення такого слайду потрібно до кожного 
елемента вікна застосувати ефекти анімації і вказати 
порядок появи кожного наступного елемента. Для цього 
елемент виділяється,  виконується команда «Настрой-
ка анимации». У вкладці «Эффекты» вікна «Настройка 
анимации» для виділеного елемента вибирається ефект 
(поява, виїзд, виліт і т.д.) та  звук, у вкладці «Время» 
можна вибрати спосіб появи елемента: після клацання 
мишею чи автоматично після встановленої кількості 
секунд. 

Створення презентацій для повторення та  
самостійного вивчення навчального матеріалу. 

Презентацію лекційного матеріалу легко перетво-
рити на комп’ютерну програму, призначення якої – 
повторення чи самостійне вивчення студентами нав-
чального матеріалу. Для цього потрібно дещо 
збільшити в презентації кількість текстового ма-
теріалу. Саму презентацію лекційного матеріалу при 

цьому слід залишити такою, якою вона використо-
вується на лекції. Щоб вирішити це питання, ми ство-
рили окремі презентації для понять та процесів, які 
викладач на лекції пояснює усно, без звертання до 
допоміжних засобів.  На кожну з таких окремих пре-
зентацій в презентації лекційного матеріалу робиться 
гіперпосилання. При переході за таким 
гіперпосиланням відкривається нова презентація, яка 
демонструє виділене поняття чи операцію. По 
закінченні показу такої презентації відбувається пе-
рехід до слайду, з якого відбувався перехід за 
гіперпосиланням.  На рис.3 зображено слайд презен-
тації лекційного матеріалу з гіперпосиланнями на 
об’єкти: Microsoft, MSDOS, Windows 3.1, Windows95, 
Windows98, Windows2000. При підведенні курсора 
миші до цих об’єктів, він набуває вигляду “Выбор 
ссылки”. Клацнувши мишею, наприклад, по кнопці з 
надписом MSDOS, відкриється файл презентації, зоб-
ражений на рис. 4 
 

 

       
Рис.3 Слайд, що демонструє історію розвитку опе-

раційної системи Windows. 
Рис.4 Перший слайд презентації “Операційна  

система MSDOS” 
 

 
 

Рис.5. Вікно тренувальної програми. 
 



� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 

88 

слайд цієї ж презентації, до якого слід перейти за 
гіперпосиланням. 

Надалі створені презентації можна використати в 
тренувальних програмах, які можна написати на одній 
із мов візуального програмування. Наприклад, нами 
створена програма мовою DELPHI, яка призначена для 
перевірки знань студентів. Один із варіантів цієї про-
грами призначений для самоконтролю. Кадр за кадром 
виводяться запитання з варіантами відповідей. У випад-
ку, коли студент не знає відповіді або не відповідає пра-
вильно, він повинен звернутися до файлу допомоги, 
клацнувши по кнопці “Допомога”. Файл допомоги 
представляє собою демонстрацію слайдів презентації, 
що розкривають відповідь на дане питання. На рис.5 
приводиться вікно такої програми. 
Файли формату “Демонстрація PowerPoint” з успіхом 
можна використовувати у дистанційному навчанні, зро-
бивши у WEB-сайті посилання  на такий файл. 

Таким чином, можна констатувати, що створення 
навчальних посібників у вигляді презентацій за допомо-
гою програми PowerPoint є перспективною і корисною в 
багатьох аспектах справою. По-перше, створення таких 
презентацій не вимагає втручання програмістів. Ово-
лодіти можливостями пакету PowerPoint до снаги і вик-
ладачам. По-друге, такі презентації можна використати 
в якості ілюстративного матеріалу на лекції, як засіб для 
повторення і самостійного вивчення матеріалу, як файл 
допомоги у тренувальних тестових програмах, а також 
при дистанційному навчанні.  
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The article deals with some individual features of A.Vampilov’s 
literary method reflected in his most “enigmatic"  dramatical 
piece “The Duck  Hunting” considering  V.Vernadski’s ideas 
about the unity of the living substance, time  and the part of 
human mind in the development of the Earth. Much attention is 
being paid to the necessity of providing the synthesis of the results 
received  during the study of the piece by specialists of the 
adjacent fields of science  and art. The especial significance of the 
means of “living” speech in the interpretation of the author’s 
ideas is being pointed out. 
 
У статті розглядаються деякі особливості поетики 
найбільш “загадкової” п’єси О. В. Вампілова “Полювання 
на качок” у світлі ідей В. І. Вернадського про єдність 
живої речовини, часу та роль розуму в еволюції Землі. 

Обгрунтовується необхідність синтезу результатів 
дослідження п’єси в суміжних галузях науки та 
мистецтва, розкривається особливе значення засобів 
мовних текстів  в інтерпретації ідей драматурга. 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности по-
этики наиболее “загадочной” пьесы А. В. Вампилова 
“Утиная охота” в свете идей В. И. Вернадского о единст-
ве живого вещества, времени и роли разума в эволюции 
Земли. Обосновывается необходимость синтеза резуль-
татов исследования пьесы в смежных областях науки и 
искусства, раскрывается особое значение средств звуча-
щей речи в интерпретации идей драматурга.  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ ПЬЕС А.В.ВАМПИЛОВА 
В СВЕТЕ ИДЕЙ В.И.ВЕРНАДСКОГО 
О НООСФЕРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ. 
Н.М.Горбонос 
Занимаясь лингвистическим анализом наиболее “не-

понятной” пьесы современного драматурга А.В.Вам-
пилова (1937-1972 гг.) “Утиная охота” (1965-1967 гг.), ав-
тор пришел к определенным выводам. Многие из этих 
соображений и обобщений относятся не только и не столь-
ко к области литературы или театра, литературоведения 
или лингвистики, но скорее к методологии творческой 
деятельности в самом широком смысле. Не претендуя на 
философский уровень обобщений и оставаясь на позициях 
языковеда, автор хотел бы остановиться на проблемах, 
затрагивающих как современного “узкого” специалиста, 
так и  человека любой творческой профессии. 

Столь далекие на первый взгляд личности, как 
В.И.Вернадский и А.В.Вампилов, близки, как две сто-
роны одной медали. И дело даже не столько в том, что 
оба они одинаково высоко были оценены и одновре-
менно не поняты до конца современниками. Дело, на 
наш взгляд, в том, что это были творческие личности, 
взглянувшие на современные проблемы с позиций че-
ловека будущего. И не просто принесшие в свои иссле-
дования понимание перспективы, но сумевшие в свое 
время реализовать такой творческий подход в научной 
и художественной форме. Говоря об общности исследо-
вательского метода ученого и драматурга, хотелось бы 
выделить как наиболее яркие следующие черты: синте-
тически-ассоциативный характер осмысления объектов 
живой природы, близкое понимание цели эволюции  и 
роли в ней проявленного разума, понимание категории 
времени,  усиления единства и преемственности  чело-
вечества при переходе к ноосфере. Естественно, драма-
тург постигал современного человека во всех его взаи-
мосвязях логикой художественного творчества и не 
использовал научных понятий. Естественно, ученый 
постигал взаимосвязи человека с миром косного веще-
ства и живой природы (в том числе и культуры, фило-
софии, религии и т. п. как проявленного разума) с по-
мощью логики научных выводов из фактов и экспери-
ментов. Принципиально в данном случае сходство, а не 
различия. Живой мир воспринимается и В.И.Вернад-
ским, и А.В.Вампиловым как неделимое единое целое 
со сложной системой взаимосвязей и высокой степенью 
взаимозависимости единиц, в центре всего находится 
человек, постигающий разумом всю иерархию материи, 
зависимый от нее и преобразующий ее силой разума. 
Задача мыслящей личности – раскрыть всю полноту 
взаимосвязей человек-природа, человек-человек и со-
хранить гармоничное единство человека и природы. 
Ученого и писателя объединяет также и “космизм” 
мышления, взгляд на любую проблему даже не с пози-
ций человечества, а с позиций мироздания в целом – то, 
что на философском языке можно было бы выразить 
как  “большое в малом”. 

Прежде, чем более детально говорить о А.В.Вам-
пилове, приведем несколько высказываний В.И.Вер-
надского, которые в полной мере  можно отнести и к 
драматургу. “Исторический процесс на наших глазах 
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коренным образом меняется. Впервые в истории чело-
вечества интересы народных масс – всех и каждого – и 
свободной мысли личности определяют жизнь челове-
чества…Человечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед ним, перед его 
мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке био-
сферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого”, - добавляя в другом месте: “Историк и 
государственный деятель только приходят к охвату явле-
ний природы с этой точки зрения” (с точки зрения пути, 
который отвечает ноосфере – Доп. авт.) И чуть ранее: 
“Мощь его (человечества – Доп. авт.) cвязана не с его 
материей, но с мозгом, с его разумом и направленным 
этим разумом его трудом. В геологической истории био-
сферы перед человеком открывается огромное будущее, 
если он поймет это и не будет употреблять свой разум и 
свой труд на самоистребление” [1]. 

С позиций вышесказанного остановимся на фено-
мене “вампиловского театра” и пьесе автора “Утиная 
охота”, в которой особенно заметно проявилась суть 
вампиловского творческого метода. 

Одно уже знакомство с критической литературой 
по А.В.Вампилову дает много поводов для размыш-
лений [2]. 

Современный провинциальный автор, который пи-
шет о быте обычных людей в маленьких городах 60-70 
гг., вызывает в многочисленных литературно-кри-
тических статьях бурные дискуссии: восторг и непони-
мание одновременно. Маститые театры и режиссеры 
ставят пьесу “Утиная охота”, но не могут поставить ее 
так, чтобы это удовлетворило критику,  зрителя и соот-
ветствовало написанному автором. Это при том, что   в 
критике безоговорочно признается зрелый драма-
тургический талант  А.В.Вампилова  (реалистической 
школы)  буквально с первых пьес. Герои признаются 
типичными современными людьми, но трактовки ха-
рактеров персонажей противоречивы и диаметрально 
противоположны по оценкам. На страницах литератур-
но-театральных журналов проходит дискуссия, посвя-
щенная автору. В ней принимают участие искусствове-
ды, театральные критики, режиссеры, писатели и лите-
ратуроведы. Итоги дискуссии были подведены в конце 
1974г. Отмечалось, что театр и критика имеют дело с 
феноменом А.Вампилова и особым “вампиловским 
театром”, требующим какого-то нового сценического 
воплощения (как было в свое время с пьесами 
А.П.Чехова), что А.В.Вампилов “поставлен не постав-
ленным” на сцене, что автор описал некое новое соци-
альное явление современности, названное В.Рас-
путиным по имени главного героя пьесы “Утиная охо-
та”  Виктора Зилова “зиловщина”  (по типу “обломов-
щина”). Этот социально-психологический феномен 
современности угадывался лишь в общих чертах, но он 
был страшен, как“… явление далеко не ординарное и 
безопасное, и с “зиловщиной”, пустившей глубокие 
социальные корни, нам впереди еще бороться и бороть-
ся, страдать от нее и страдать…” [3]. 

Прошло более трех десятилетий. Исследовательский 
интерес к творчеству А.В.Вампилова не угасал, прежде 
всего, в работах литературоведов и искусствоведов. В 
80-х годах появились первые научные исследования 
своеобразия творческого метода драматурга, книги об 
А.В.Вампилове. В лингвистике творчество А.В.Вам-
пилова пока – tabula rasa. Хотя и лингвисты  используют 
язык пьес автора как “живой” современный русский 
язык в его народно-разговорном  разностилевом вари-
анте (т.е. фактически черпают материал из письменных 
текстов А.В.Вампилова как из реальной звучащей раз-
говорной речи, что само по себе уже показательно) [4]. 
В истории изучения творчества драматурга вплоть до 
рубежа ХХІ в. интересны, на наш взгляд, следующие 
моменты. Во-первых, проникновение в идейно-
художественный мир автора потребовало усилий пред-
ставителей разных наук и искусства: литературоведе-
ния, искусствоведения, истории, философии. Во-
вторых, интересен тот факт, что в работах  по 
А.В.Вампилову часто наблюдается нерасчленение пье-
сы как литературного произведения, героя как литера-

турного героя и спектакля, фильма, игры актера. Как 
известно, пьесы “разгадывает сначала театр, а потом 
вносят лепту критики” [5].   Есть исследователи, кото-
рые аргументируют выводы по пьесе А.В.Вампилова 
ссылками на экранизацию пьесы [6]. В-третьих, боль-
шое значение сыграл обобщенный взгляд на творчество 
драматурга в целом, на каждую пьесу и ее место в гене-
зисе идей А.В.Вампилова, на творчество писателя как 
часть общелитературного процесса современности. И, 
в-четвертых, была предпринята попытка искусствове-
дов сравнить сценические образы главного героя “Ути-
ной охоты” и,  исходя из этого, трактовать содержание  
образа в пьесе А.В.Вампилова [7]. 

Благодаря коллективным многолетним усилиям ли-
тературоведов и искусствоведов на рубеже ХХ-ХХІвв. 
был найден ключ к пониманию пьес А.В.Вампилова как 
исторических. Написав “энциклопедию “нашего” кон-
формизма” [8], автор раскрыл причины и предвосхитил 
будущий поворот в истории страны, смену культуры. 
Как художник особого, чуткого исторического дара 
А.В.Вампилов в мелких деталях быта современных 
людей уловил катаклизмы будущего века, причину ко-
торых он увидел в утрате духовности, наступлении ма-
териальной культуры, размывании границ нравственно-
этических норм в сознании современного образованно-
го “безбедного” поколения (задолго до того, как это 
стало понятно многим). А.В.Вампилов выступил в сво-
их пьесах как историк в том понимании В.И.Вер-
надского, которое мы цитировали  выше. 

Полное раскрытие идей драматурга невозможно без 
изучения языка его пьес. Так или иначе об особенностях 
языка автора высказываются представители разных 
областей науки и искусства. При этом часто использу-
ются слова: “речь”, “тон”, “общая тональность пьесы”, 
“манера речи” и другие подобные определения. Под-
сознательно имеется ввиду живая, звучащая речь пер-
сонажей. В воспоминаниях друзей А.В.Вампилова есть 
указания на то, что автор тщательно работал над каждой 
репликой, “смаковал ее на слух”, добиваясь особой точ-
ности и емкости [9].  

Сказанное позволяет заключить, что лингвистиче-
ский подход к языку пьес А.В.Вампилова обязан учи-
тывать не только слово и его смысл, но и звук и его 
смысл, не только предложение и его смысл, но и инто-
нацию. Обилие и характер “звуковых” ремарок доказы-
вают то, что для А.В.Вампилова чрезвычайно важен тон 
или эмоциональная окраска речи персонажей, отражают 
стремительность развития действия в пьесах автора и 
показ им "жизни души", психологии современного че-
ловека. 

Таким образом, следует констатировать: язык вам-
пиловских произведений – это звучащая речь, живое 
проявленное слово. Лингвистический подход к языку 
пьес состоит в комплексном анализе лексико-син-
таксических средств, интонационно-звуковых средств, 
контекстуально-смысловых связей, т.е. всех средств 
языковой иерархии. Иными словами, изучение языка 
пьес А.В.Вампилова лингвистами должно реализовать в 
конечном итоге идею синтеза в области различных лин-
гвистических дисциплин. 

При таком подходе неизбежно встает проблема 
взаимоотношений письменного текста и звучащего тек-
ста, разных звучащих текстов между собой и с автор-
ским текстом. Для корректной постановки задач лин-
гвистического анализа необходимо рассмотреть те осо-
бенности литературно-художественного стиля, на кото-
рые обратили внимание литературоведы, театральные 
критики, режиссеры, искусствоведы. 

 Все эти черты можно объединить словом “синтез”, 
предпринятый драматургом в целях наиболее адекват-
ного художественного воплощения тех сложных задач, 
которые он ставил перед собой. В свете идей 
В.И.Вернадского вампиловский эксперимент в области 
синтеза формы и содержания приобретает философское 
звучание. А.В.Вампилов создает чувственно-образную 
форму выражения нерасчленимости всех проявлений 
живой души и сознания человека, общества, живой 
природы и возрастающей нравственной ответственности 
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современного человека за свои поступки, слова, мысли. 
Здесь уместно напомнить подобную цитату из работ 
В.И.Вернадского, приведенную выше, и процитировать 
рассуждения А.В.Вампилова о его понимании того, что 
такое среда: “…это мы сами. Мы, вместе взятые. А если 
так, то разве не среда каждый из нас, в отдельности? Да, 
выходит, среда – это то, как каждый из нас работает, ест, 
пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что 
верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить 
самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих 
мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отража-
ется на других людях” [10]. 

А.В.Вампилов рисует быт провинциальных интел-
лигентов во всех подробностях повседневности, но ве-
дет со зрителем разговор о бытии. Для этого он изобре-
тает форму “воспоминаний в картинках”, соединяет 
комическое с трагическим, народный скоморошный 
театр с психологической драмой, высокий символ с 
бытовой деталью, обычный бытовой диалог с общим 
контекстом культуры, соединяет временные планы и  
заставляет время течь вспять и по кругу. При этом пьеса 
не эклектична, очень естественна и жизненна. 

С лингвистической точки зрения большой интерес 
представляет проблема символа, сквозного мотива и 
детали в пьесе “Утиная охота”. Символично само на-
звание пьесы: “Утиная охота”. Как известно, символ не 
может быть понят иначе, как через множественные и 
разносторонние проявления в слове и сценической де-
тали (для драматического произведения). Символ у 
Вампилова имеет  содержательную “стереоскопич-
ность”, он может быть понят как абсолютно противопо-
ложные истины. Именно так трактуются символы авто-
ра в литературоведении. Например, “утиная охота” 
трактуется как “жизнь, обновление, возрождение” и как 
“духовная смерть, убийство”. Но так ли обстоит дело в 
авторском тексте – вопрос открытый.  

Указания исследователей на сверхдейственность 
символа в поэтике А.В.Вампилова говорят о том, что 
текст той или иной пьесы имеет в своем составе опре-
деленные лексические группы слов (или лексико-
синтаксические объединения), связанные определен-
ными лексико-смысловыми или лексико-синтак-
сическими связями со словами-символами (синонимия, 
антонимия, лексическая группа, ассоциативно-
тематический ряд или иерархия, грамматическая соче-
таемость и т.п.). Лингвистический анализ лексического 
состава вампиловских пьес с этой точки зрения мог бы 
дать научно обоснованный материал литературоведе-
нию и искусствоведению для трактовки идейно-
эстетической позиции автора. 

 Как известно из воспоминаний друзей А.В.Вам-
пилова,  в текстах писателя реплики героев оттачива-
лись, проверялись на слух, из них убиралось все, с точ-
ки зрения автора, лишнее [11]. 

Поэтому то, что сказано о детали и символе, в рав-
ной степени касается и мотивов. Внимательное чтение 
текстов А.В.Вампилова подсказывает, что мотивов 
можно выделить больше, чем пока предлагается, они 
различны по художественной значимости. С большой 
долей вероятности можно сказать, что мотивы связаны 
с символом либо непосредственно, либо через деталь, 
т.е. словесно или через зрительный ряд. Анализ одной 
из пьес автора – “Утиной охоты” – с этой точки зрения 
свидетельствует о том, что художественная деталь, мо-
тив и смысловое  содержание символа у автора даются 
комплексно: посредством словесного ряда, визуальной 
сценической детали и звука (музыки, музыкальной ци-
таты). В лексическом отношении в пьесе представлены 
множественные ассоциативно-тематические ряды слов. 

Прежде, чем обобщить сказанное, остановимся еще 
на некоторых особенностях поэтики А.В.Вампилова, 
выявленных в литературоведении и искусствоведении. 

В своих пьесах автор всегда  показывает процесс со-
зревания мысли героя и ситуации сложного морального 
выбора. Особое видение человека в пьесах 
А.В.Вампилова и поэтика его произведений связаны с 
тем, что он заставляет рядового современника отвечать 
на вопросы типа: “Быть или не быть?..” В одной из са-

мых сложных пьес “Утиная охота” А.В.Вампилов про-
водит эксперимент с категорией времени: он соединяет 
на сцене настоящее с прошлым героя, но размышляет о 
будущем. Как, посредством каких языковых связей со-
единяются быт и бытийность, что представляет собой 
категория времени у А.В.Вампилова с лингвистической 
точки зрения – проблемы, ждущие исследователя. Все 
вышесказанное помогает понять, почему пьесы автора 
были сложны для театра.  

Приблизиться к пониманию вампиловских идей и 
особенностей поэтики пьесы помогают и сценические 
интерпретации. Рядовому зрителю может показаться, 
что театр воспроизводит авторский текст. На самом 
деле тексты театральных интерпретаций всегда отли-
чаются друг от друга и от текста автора. Это происхо-
дит в зависимости от того, как режиссер и актеры трак-
туют идейно-эстетическую “сверхзадачу” драматурга и 
как они понимают психологические мотивы поведения 
(в том числе и речевого) персонажей. Сравнение разных 
интерпретаций с лингвистической точки зрения  являет-
ся методом постижения авторского текста. Анализ лек-
сико-синтаксических, интонационно-звуковых средств 
и внутриконтекстуальных смысловых связей в звуча-
щих текстах интерпретаций позволяет рассматривать 
вопросы взаимодействия и взаимозамены разных язы-
ковых средств, участвующих в создании смысла (близ-
ких или различных смысловых трактовок). 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что с 
лингвистической точки зрения тексты А.В.Вампилова 
представляют собой интереснейший и не изученный 
пока материал. Средствами современного звучащего 
языка драматург реализовал идею нерасчленимости, 
неделимости, стереоскопичности человеческой жизни, 
взаимозависимости быта и бытия, малого поступка и  
исторической преемственности и ответственности по-
колений людей. 

Этико-философский взгляд на человека и способ 
синтетического художественного мышления сближает 
писателя А.В.Вампилова с идеями ученого И.В.Вер-
надского о ноосфере и роли в ней разума и высших ду-
ховных устремлений человека. Оба размышляют о воз-
растании нравственной ответственности человека за 
окружающий мир. 

В языковом отношении пьесы А.В.Вампилова пред-
ставляют собой единство звучащего слова и идеи, вы-
раженной через символ, в пределах целостного текста. 
Лингвистическое исследование языка пьес требует на-
учного синтеза в русле общефилологического подхода к 
тексту: 1) привлечения данных смежных наук и искус-
ства: истории, литературоведения, искусствоведения и 
практического опыта постановки пьес в театре и в кино; 
2) сопоставительного изучения взаимодействия всех 
средств языковой иерархии, включая средства звучащей 
речи, в пределах целостного текста. Следовательно, 
необходимо констатировать, что лингвистический под-
ход к текстам пьес А.В.Вампилова в конечном итоге 
должен соответствовать характеру авторского художе-
ственного мышления.  
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The author proves that the most actual point in Vernadski ‘s 
theory is the grounding of collective-integral consciousness, 
when it becomes  transforming. This perspective responses to 
demands of the 21 –st  century educational paradigm.  
The actual problems of  such education theory and practice can 
not be solved without specialists,  who realise this education – 
social pedagogues. 
The essential feature of social pedagogics is in its regional and 
microsocial environmental orientations.  
The scientific researches which are carried out within the 
framework of different scientific directions on problems of so-
cial pedagogics are crossed, developing each other. Integration 
of diverse theories and approaches creates a basis for specifica-
tion of its structure. The further development of social pedagog-
ics depends on close interaction of various Sciences and disci-
plines representators, their attention to problems of the person 
and his environment. 
 
Автор підкреслює, що актуальним у теорії 
В.И.Вернадського є його обґрунтування колективно-
цілісної свідомості, коли вона стає перетворюючою, що 
відповідає вимогам освітньої парадигми ХХІ століття. 
Актуальні проблеми теорії і практики такої освіти не 
можуть бути вирішені без фахівців, реалізаторов даної 
освіти – соціальних педагогів. Істотна особливість 
соціальної педагогіки полягає у її регіональній і 
мікросоціальної середовищній орієнтації. Наукові 
дослідження,  що виконуються в рамках різних наукових 
напрямів із проблем соціальної педагогіки, перетинаються, 
розвиваючи один одного. Інтеграція різноманітних теорій і 
підходів створює основу для уточнення її структури. По-
дальший розвиток соціальної педагогіки залежить від 
тісної взаємодії представників різних наук і дисциплін, 
їхньої уваги до проблем  людини і соціуму. 
 
Автор почеркивает, что актуальным в теории 
В.И.Вернадского является его обоснование коллективно-
целостного сознания, когда оно становится преобразую-
щим, что отвечает требованиям образовательной пара-
дигмы ХХІ века. Актуальные проблемы теории и практики 
такого образования не могут быть решены без специали-
стов, реализаторов данного образования – социальных 
педагогов. Существенная особенность социальной педаго-
гики состоит в ее региональной и микросоциальной средо-
вой ориентации. Научные исследования, выполняемые в 
рамках разных научных направлений по проблемам соци-
альной педагогики, пересекаются, развивая друг друга. 
Интеграция многообразных теорий и подходов создает 
основу для уточнения ее структуры. Дальнейшее развитие 
социальной педагогики зависит от тесного взаимодейст-
вия представителей различных наук и дисциплин, их вни-
мания к проблемам  человека и социума.  

ИДЕИ В.И.ВЕРНАДСКОГО В  
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ  
Т.П.Голованова  
Педагогическая мысль, обращаясь к наследию 

В.И.Вернадского, ощущает на себе влияние его теории 
ноосферы – сферы разума и духовного единения чело-
вечества. Вернадский использовал понятие ноосферы 
как описание пространства преобразующей деятельно-
сти человека, ставшего благодаря успехам науки и со-
циальному прогрессу могучей геологической силой [1]. 

Тот факт, что человек физически и духовно связан с 
природой – в целом давно известен. Из этого факта со 
всей очевидностью вытекает, что  человек  должен на-
ходиться в процессе постоянного обмена с нею, чтобы 

сохранить свою жизнь. Очевидно и то, что человек иг-
рает активную роль в своей среде обитания. Но именно 
эта активная позиция  обернулась для человечества тем, 
что  если недавно человек был собеседником и толкова-
телем природы, то сейчас он живет, окунувшись в свое 
собственное созидание, которое может стать причиной 
его гибели.  

В учении Вернадского о биосфере область жизни 
предстает как сложная система и единый живой орга-
низм. Живое вещество, закономерно усложняющееся 
под воздействием солнечной энергии, естественно вхо-
дит в ткань биосферы и составляет с ней единое целое. 
Являясь частицей биосферы, человек сохраняет зависи-
мость от нее, "творящая природа"  как бы  направляет 
человечество по определенному пути. По Вернадскому, 
гуманистические принципы будут распространяться на 
все живое вещество, в результате чего прекратится 
уничтожение растений и животных, человечество ста-
нет автотрофным, т.е. питающимся неорганическим 
веществом. Представляя  человеческое общество как 
часть биосферы, этап ее эволюции, ученый открыл воз-
можность исследовать глобальную деятельность чело-
века, в том числе явления интеллектуальной жизни. 

Исследователь творческого наследия ученого 
Р.Баландин (1979) подчеркивает, что Вернадскому при-
надлежит идея возрастания роли науки в системе куль-
туры, внедрения научных знаний в массовое сознание и 
формирование  на основе фактов и эмпирических 
обобщений такого мировоззрения, в котором возможно 
существование как теорий и гипотез, так и религиозных 
и философских взглядов, домыслов и предрассудков. 
Научное творчество, по Вернадскому, требует ярких 
индивидуальностей. Признавая большую роль народ-
ных масс, Вернадский постоянно подчеркивал высшую 
ценность отдельных личностей, ярких индивидуально-
стей даже при глобальных масштабах интеллектуаль-
ных и общественных процессов. Образование, по убеж-
дению Вернадского должно быть ориентировано на 
подготовку прежде всего творцов культуры, на макси-
мальное проявление индивидуальных качеств человека. 

Как было отмечено ранее, актуальным  в теории 
В.И.Вернадского является его обоснование коллектив-
но-целостного сознания, когда оно становится преобра-
зующим, что отвечает требованиям образовательной 
парадигмы ХХI столетия.   В  педагогических исследо-
ваниях последних лет  отмечается, что формирование 
планетарного сообщества, необходимость выхода чело-
века на уровень ноосферы,  вынужденность человека в 
течении своей жизни "прожить" многократные разру-
шения и возрождения социальных и технологических 
структур  обуславливает такое образование, которое в 
своем базисе содержит наиболее глубокие тенденции 
становления человеческой цивилизации [2].  

Поэтому в настоящее время особое значение приоб-
ретает целенаправленное распространение знаний, ка-
сающихся взаимодействия в системе "человек – чело-
век", "человек – среда", "общество –природа" через сис-
тему образования. Такое взаимодействие требует поис-
ка социально- педагогических технологий, которые 
присущи конкретному этносу, его менталитету, тради-
циям образования и воспитания, способу жизни и 
должно отвечать проблемам, обусловленным историче-
ским развитием общества [3, 1].    

Актуальные проблемы теории и практики  такого 
образования не могут быть решены без специалистов, 
реализаторов данного образования. 

Очевидной необходимостью является подготовка 
специалистов новой генерации, способных осуществ-
лять специфическую профессиональную деятельность 
социальных педагогов. 

Представляется важным отметить, что существен-
ная особенность социальной педагогики – в ее регио-
нальной и микросоциальной средовой ориентации. В 
этом смысле  теорию социальной педагогики можно 
рассматривать как методологический фундамент для 
создания региональных моделей – в единстве всех 
взаимосвязанных компонентов: социальная защита 
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граждан, воспитание и социализация индивида, разви-
тие личности, самореализация индивида [4, 11].  

Факультет социальной педагогики и психологии, 
его преподаватели и  студенты, начиная с 1991 г., зани-
маются на научно-теоретическом и практическом уров-
нях решением социально-психологических, социально- 
педагогических и социально-культурных проблем ре-
гиона. Цель деятельности факультета – разработка кон-
цепции и внедрение в педагогическую практику опти-
мальной для региона модели подготовки специалистов 
по  вышеперечисленным проблемам. Основанием для 
ее реализации является использование социально-
экономического потенциала Запорожской области, а 
именно специалистов в области социальной педагогики, 
которые в дальнейшем получают различные специали-
зации в зависимости от объектов работы: в сфере труда, 
быта, досуга, с различными  возрастными и профессио-
нальными группами, с детьми, взрослыми, другими 
категориями людей [5]. 

В настоящее время наблюдается повышенный инте-
рес к исследованию социальной педагогики как практи-
ки, научной дисциплины и образовательного комплекса. 
Согласно точке зрения И.А.Липского [6, 25], "социаль-
ная педагогика как практика отражает характер и со-
держание научно-преобразовательной деятельности 
людей, институтов социума и имеет своим объектом 
человека в его социальной среде (в их взаимосвязи). 
Предметом же социальной педагогики как области 
практической деятельности выступает взаимодействие 
(отношения) человека и социума (в различных его ви-
дах и  типах). Целью является гармонизация взаимодей-
ствия (отношений) личности и социума для сохранения, 
восстановления, поддержания, развития социальной 
активности человека. Логично предположить, что эта 
гармонизация осуществляется по трем направлениям: 
социальное развитие самой личности, педагогизация 
среды, оптимизация  взаимодействия человека и этой 
среды".  

Само стремление к согласованности разного виде-
ния – это путь к творению Мира и гармонии, этот метод 
универсален, он применим в семье, в познании и твор-
честве. Каждый человек прав по-своему, мы не можем 
знать всех обстоятельств, которые приводят к необхо-
димости выбирать решение, потому лучше не настаи-
вать, но посоветовать всегда полезно близкими и ду-
мающими иначе. Воля и энергия народа определяют 
жизнь страны, ее развитие и культуру, которые стано-
вятся потенциалом  возможности творчества, управле-
ния. "Жить в стране Высокой Культуры, – по мысли 
В.Бобовой, – это радость сотворчества" [7, 64]. 

Согласно многочисленным  авторитетным источни-
кам можно утверждать, что социальная педагогика рас-
сматривает человека в органическом единстве индиви-
дуально-психического и социального, как открытую, 
постоянно меняющуюся систему.  

Деликатный дискурс, касающийся проблемы "чело-
век-социум", находящийся в просторе мировой постмо-
дернистской мысли уже не один десяток лет, имеет для 
нас яркий пример того, как бережно мы должны вхо-
дить в эту систему. Украинские ученые, подчеркивая 
актуальность данного положения, одновременно обра-
щают внимание и на специфические особенности наше-
го общества, подчеркивая, что нам следует говорить не 
столько об институте человека, сколько о его целена-
правленном спасении [8,  48]. 

В квалификационных характеристиках социальных 
педагогов   записано, что они должны обладать способ-
ностью обеспечивать допустимое и целесообразное 
педагогическое "вмешательство" в процесс социализа-
ции детей, подростков и молодежи, оказывая помощь 
традиционным институтам воспитания, выполнять 
своеобразную роль "третьего человека", посредника, 
связующего звена между этими институтами и средой, 
между личностями и микросредой, детьми и взрослыми. 
Социально-педагогическая работа єффективна лишь в 
том случае, если она учитывает сочетание всех взаимо-
действий на различных возрастных этапах развития 
личности  в различных сферах ее жизнедеятельности,  

раскрывающиеся полностью лишь на фоне социализа-
ции.  

В настоящее время наблюдается повышенный инте-
рес к проблеме идентичности, так как идентификация и 
сигнификация входят в механизм социализации лично-
сти и выполняют важную адаптивную функцию [9]. 

Общественный кризис характеризуется нарушением 
целостной системы ценностей и равновесия в балансе 
обмена между группами как элементами социальной 
системы. Эти процессы являются причиной кризиса 
идентичности, который вынуждает людей искать новые 
духовные ориентиры для осознания своего места в из-
меняющемся социуме, связей с государством и соци-
альной среду , чтобы преодолеть реакции фрустрации. 

Как личности, мы  проживаем в многочисленных 
мирах. Как социальные педагоги, каждый из нас про-
живает в трех перекрывающихся, и все еще независи-
мых мирах социальной педагогики, педагогики и про-
странства Украины в процессе трансформации. Но дей-
ствительность гораздо сложнее, так как многие из нас 
обладают институциональными идентичностями (мое 
пребывание в Запорожском государственном  универ-
ситете), мы можем принадлежать к определенной рели-
гиозной конфессии,   живем как члены разнообразных 
семей (например, семья, в которой я выросла, семья в 
которой развивались отношения мои и моего мужа, 
семья моих родственников, у которых я проживала в 
течение нескольких лет). Наши идентичности становят-
ся слегка различными в каждом из миров, в которые нас 
принимают, и каждый мир, группа, культура обладают 
своим вектором направленности  движения, набором 
ценностей и своими  собственными задачами. Пред-
ставляется важным отметить, что  постмодернистский 
дискурс рассматривает современного себя не как от-
дельную унитарную целостность, которая обладает  
единым набором ценностей и говорит только одним 
голосом. Вместо этого постмодернизм видит "насы-
щенного себя", борящегося, и очень часто ошеломлен-
ного тем, что вынужден жить одновременно во многих 
мирах, каждый из которых  предлагает (часто несовмес-
тимую) систему ценностей и каждый оговаривает, зака-
зывает очень разную реальность. Постмодернистское 
само не ясное, одинокий голос, который говорит из 
глубин нашего существования. Скорее, насыщенное 
само – это режущее слух сочетание многих голосов 
(М.В. как сын, как отец, как верующий, как гражданин 
Украины, как сотрудник университета, как социальный 
педагог, как член волонтерской организации и т.д.). Что 
все эти голоса вырастают из различных культур, кото-
рые утверждают различные, а иногда и  несовместимые 
требования по отношению  к чьим-либо мыслям и дей-
ствиям,  обрекают посмодернистское человечество к 
смущению, фрустрации, конфликту, и сильными тен-
денциями, ведущими к интеллектуальной усталости  и 
утомлению. Проблема не в том, что каждая личность 
теряет связанную, ясную идентичность, а в том, что 
каждая личность обладает слишком многими идентич-
ностями, чтобы благоприятно интегрироваться в обо-
собленную, отдельную жизненную историю. Общая 
беда многих – в психической и  физической  перегру-
женности, и как следствие – не хватает времени, терпе-
ния и основы – знаний, чтобы заметить проблемы дру-
гих, помочь им, обретая при этом верных друзей.  

 Скорость, сложность и фрустрация современной 
жизни ведут к сильному  желанию со стороны многих 
попытаться упростить проблемы. Требования много-
численных миров  могут  кого-либо подтолкнуть к ак-
тивным поискам простоты в столпотворении разнооб-
разия и несогласия требований. Попытки понять широ-
кий спектр проблем и вопросов, на  основе отдельной, 
архиважной точки зрения (религиозного фундамента-
лизма либо только  экономической перспективы) стано-
вится заманчивым, соблазнительным  сокращением, 
уменьшение пути или времени для управления  увели-
чивающегося, неуправляемого современного мира. Од-
нако такие попытки напоминают  одно из предупреж-
дений Эйнштейна, что все должно быть сделано так 
просто, как только возможно, но не проще. Побуждение 
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навстречу простому пониманию чрезвычайно сложных 
ситуаций полно опасности.   

Как социальные педагоги, мы  имеем дело с оказа-
нием помощи нуждающимся (индивидам и их глубоким 
перенасыщенным "я", группам, семьям) в разрешении 
их жизненных проблем (экономических, медицинских, 
правовых, психолого-педагогических и иных) с целью 
восстановления или улучшения их способностей к жиз-
недеятельности, как  живущим в 3 тысячелетии, в 
трансформируемом обществе. Очевидно, что замеша-
тельство, неловкость, застенчивость, отсутствие ясности 
и неразбериха, отрывочность и неполнота в жизнях 
наших клиентов становятся главной частью  вызова   
социальным работникам и социальным педагогам. Сле-
дующий момент, в котором наше общество показывает 
тенденции к перенасыщенным современным "я", прояв-
ляется в наших негативных эмоциональном реакциях на 
сложность, фрагментированность и многообразие [10].  

Один из императивов современности может быть 
выражен в образе свободного и продуктивного течения 
информации, знания и точек зрения, не взирая на  гра-
ницы  академических дисциплин. Такое беспрепятст-
венное слияние информации, знаний и точек зрения 
приведет к появлению в теории темы понимания сущ-
ности человеческой природы, например,  достигаемой  
при интеграции разных дисциплин, приносящих друг 
другу пользу (психология, социология, педагогика, ан-
тропология, философия, культурология, этнография, 
этика, экономика, история, медицина, право). 

Что служит защитой от осуществления данной идеи 
на практике? Проблема, очевидно, состоит в совокупно-
сти взглядов, идей ученых,  представляющих различные  
науки, создающих симптомы  преувеличенного значе-
ния той или иной академической дисциплины. Преуве-
личенное значение той или иной дисциплины толкает 
ученых ближе к воображаемым центрам своих дисцип-
лин. Через время, мы, социальные педагоги, становимся 
более похожими друг на друга (и меньше на экономи-
стов, юристов, социологов, психологов). Таким обра-
зом, преувеличение той или иной науки ведет к боль-
шей гомогенности в пределах каждой из дисциплин. 
Однако, такие изменения  в постепенном увеличении 
имеющих сходство людей и идей в пределах специаль-
ности неизбежно повлечет за собой образование разры-
ва цепи между дисциплинами. 

Какое решение представляется нам наиболее опти-
мальным в разрешении данного противоречия? 

Если представить дисциплины как группу цепочек в 
кольчуге, то границы между примыкающими дисцип-
линами  начинают терять свою яркость, как только бо-
лее и более кросс-дисциплинарные ряды колечек в 
кольчуге оформлены. Конечная ценность на вершине – 
такая, как  человеческая природа, – появляется, чтобы 
походить на бесшовную ткань, функционально связан-
ную кольчугу. Коллективное охватывание всех сторон 
рождается через частично перекрывающиеся модели 
единственной в своем роде узости (ограниченности). 

Рассуждения, приведенные выше, касающиеся 
идентификации и соединения  нас вместе как социаль-
ных педагогов, придает особое значение направлению 
деятельности, через которую мы представляем себя как 
объединенная специальность: "На вере в ценность каж-
дого человеческого индивида; вере каждого индивида 
на самостоятельный выбор в жизни, ограниченный ана-
логичными правами других индивидов; вере в способ-
ность индивида изменяться" [11, 11]; "цінності, які 
відображають специфіку професійної діяльності аль-
труїстичного характеру (допоможи іншому, хто потре-
бує допомоги); цінності етичної відповідальності перед 
професією (соціальний педагог і соціальний працівник 
захищає гідність і цілісність професії, дотримується і 
примножує етичні принципи, норми знання і місію 
соціально-педагогічної роботи); цінності, пов’язані з 
потребами самореалізації, самоствердження і самовдо-
сконалення особистості соціального педагога і досяг-
нення в професійній діяльності" [12, 17]; "сформировать  
или сконструировать свой домен "человек в среде" в 
желательных направлениях, сохраняя приверженность к 

самоопределению, неприятию роли судьи и другим 
инструментальным ценностям" [13, 35]. 

Но целостность не  является чем-либо, что устроено 
по единому образцу. 

Спланированное многообразие (через перекрываю-
щиеся модели уникальной узости),  на наш взгляд, 
представляет  оптимальную научную стратегию. Нам 
необходимо  тщательно планировать и воспитывать 
интеллектуальное   многообразие в пределах нашей 
специальности так же бережно, заботливо, тактично, 
как мы создаем и  делаем более устойчивыми связи, 
которые упрощают развития нас вместе как социальных 
педагогов. 

Несколько конкретных примеров, для того, чтобы 
сделать  рассуждения понятными. Моя коллега, про-
фессор Д.Торончук (Канада)  как-то раз заметила: "В 
научных целях обращайся с предметами, как если бы 
они были человеческими сущностями". Итак, я – соци-
альная педагогика, – к счастью, я не только одна сущ-
ность. Рядом мои сторонники, которые представляют   
теории социально-педагогической работы – А.Капская, 
Л.Коваль, Л.Мищик, И.Мигович, В.Оржеховская, 
Т.Сущенко, Н.Заверико, В.Сидоров, А.Мудрик, 
В.Семенов, В.Бочарова, Н.Приходько, В.Кравец и  мно-
го других,  представляющих дошкольную педагогику, 
педагогику школы, педагогику профессионального об-
разования, воспитание в закрытых учреждениях, воспи-
тание в детских и юношеских организациях, педагогику 
клубной работы, педагогику среды, военную педагоги-
ку, производственную педагогику, педагогику времен-
ных объединений, педагогику социальной работы,  пе-
дагогику семьи. Каждое из этих направлений социаль-
ной педагогики может рассматриваться со своими осо-
бенностями, своими методами, а также как самостоя-
тельное направление. Промежутки между дисциплина-
ми исследует педагогическая социология. Взаимодейст-
вуя с педагогической социологией, социальная педаго-
гика опирается на ее методологию, использует социоло-
гические теории (социология семьи, социология моло-
дежи, социология города и села, социология воспита-
ния, социология образования) [14]. Кроме педагогиче-
ской социологии, эти промежутки подвергаются науч-
ному рассмотрению педагогической психологией, соци-
альной психологией, психологией управления, этнопе-
дагогикой, педагогической технологией, досуговедени-
ем, социально-психологическими основами семейной 
жизни, семейным консультированием и рядом других 
дисциплин учебного плана. 

Основу комплекса психолого-педагогических наук 
составляет социальная экология человека. Она обосно-
вывает место человека в системе земных и космических 
тел и необходимость действовать в соответствии с их 
свойствами. 

Будучи существом биосоциальным, человек разви-
вается под воздействием двух слитных воедино про-
грамм – генетической и социальной. Механизмы взаи-
модействия биологических и социальных компонентов 
в процессе индивидуального развития личности исполь-
зуются в педагогическом процессе и формируют эколо-
гический стиль мышления. Одним из основных свойств 
живого является способность приспосабливаться к ме-
няющимся факторам окружающей среды, поэтому про-
блема адаптивной саморегуляции человеческого орга-
низма как важнейшая в антропологии и анализируется в  
курсе  социальной экологии. 

Включенность человека во все природные экосисте-
мы и его влияние на естественные процессы природы 
выдвинуло в качестве ключевого понятие здоровья. Здо-
ровье имеет  пределы устойчивости, которые человек 
должен знать и не нарушать. Данный курс призван сфор-
мировать у социальных педагогов навыки оценки не-
которых функций собственного организма для того, что-
бы полнее использовать имеющиеся в нем резервы. Это 
позволит в дальнейшем организовывать психофизио-
логические и социологические исследования личности, 
необходимые при организации здорового образа жизни. 

Своими корнями социальная педагогика уходит в 
социальную философию. В чем мы находим общее, 



� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 

88 

связь социальной философии и социальной педагогики? 
Социальная философия определяет основные проблемы 
отношений человека и общества, часть из которых ре-
шает социальная педагогика. Это личность и среда, 
личность и образование, личность и духовная культура, 
личность и подготовка к общественному труду. В со-
временных условиях стала острой социально-фило-
софская проблема: добра и зла, насилия, человека и 
природы, здоровья человека. 

Отсюда социальная философия обращается к ново-
му осмыслению формирования личности в окружаю-
щей среде, семье, школе, в среде обострения нацио-
нальных отношений.  

Из этих понятий на социальную педагогику выходит 
проблема зависимости воспитания от социальной сре-
ды. Социальная педагогика анализирует, как влияет 
среда на формирование личности, как решаются в об-
ществе социальная проблема образования подрастаю-
щего поколения. По отношению к социальной педаго-
гике социальная философия является методологией, 
которая призвана помочь социальному педагогу, ориен-
тироваться в социальных проблемах общества [15].  

В новых экономических условиях, в новых формах 
собственности,  многоукладности экономических от-
ношений формируется новое экономическое мышление. 
Социальная педагогика анализирует, как новые эконо-
мические отношения влияют на отношения, на воспи-
тание в семье. Как необратимый процесс кризиса семьи 
влияет  на личность, на целое поколение, как дети гото-
вятся к труду в условиях кризиса экономики. Что необ-
ходимо сделать в современной системе образования, 
чтобы реально помочь и подготовить поколение к тру-
ду, выбрать профессию. Социальная педагогика обра-
щается к проблеме детства. Детство как социальная 
проблема общества оказалась больше всего не защи-
щенной в современных условиях, дети приняли на себя 
все удары кризиса общества. 

Конечно, многие из индивидов найдут себя во мно-
гих "колечках", но найдется несколько "всеобщников", 
которые сделают вклад в многочисленные "колечки". 
Часть социально-педагогического многообразия объяс-
няется выбором перспективы,  которая способствует 
социальному педагогу  выстраивать картину мира  с 
другими специалистами в рамках социально-
педагогической работы. В результате социальные педа-
гоги, работники стараются сконструировать свое собст-
венное колечко, которое становится доменом  (сферой ) 
социально-педагогической работы. 

Но это не только источник интеллектуального раз-
нообразия среди нас. Эта картина может быть исполь-
зована для конструирования третьего измерения, кото-
рое уходит со страниц журнала в противоположном 
направлении. Это измерение описывает место осущест-
вления социальной работы, проблемы нуждающихся в 
помощи людей и категории этих людей. Можно изобра-
зить и четвертое измерение, которое включает концеп-
туальное измерение моделей человеческой природы 
(научных и теоретических вкусов, склонностей, имею-
щих информационно-объяснительную функцию), в 
результате чего одни социальные работники и педагоги 
отличаются от других. Большое многообразие тракто-
вок социально-педагогической работы зависит от выбо-
ра точек зрения специалистов в рамках социально- пе-
дагогической работы: бихевиористский подход, вмеша-
тельство в кризисных ситуациях, когнитивная терапия, 
проблемно-ориентированный подход, психосоциальный 
подход, системный поход, социальное обучение, тран-
сактный анализ, экзистенциальный подход, экологиче-
ский подход, кросс-культурный подход, социокультур-
ный поход, личностно-средовый подход, социально-
педагогический, личностно- ориентированный, концеп-
ция самопомощи, педагогическое стимулирование мо-
тиваций в различных сферах социальной работы с семь-
ей, деятельностный подход, структурно-функцио-
нальный подход, гендерный подход, межведом-
ственный подход. При этом категория "подход" исполь-
зуется  в значении направления методологии специаль-
ного научного познания и социальной практики.   Ко-

нечно, матрица теоретических ориентаций пересечена с 
матрицей проблем. Нетрудно представить, почему мно-
гообразие в рамках социальной работы и социальной 
педагогики может явиться причиной дезориентации 
[16], кот оря похожа на головокружение. Социальные 
работники, социальные педагоги изучают различные 
феномены на разных уровнях анализа, пытаясь подыс-
кать различные типы объяснительного шаблона к фе-
номену. Где же унитарное  видение специальности в 
этом столпотворении разнообразия, в этой какофонии 
различных языков и голосов? 

Прежде чем огорчаться по поводу вышесказанного, 
мы должны вспомнить  Кэмпбелла (1969), который об-
наружил, что многообразие методов, проблем, точек 
зрения представляет лучшую стратегию для достиже-
ния цели научного всеединства. Конечно, многообразие 
угрожает нашим фундаментальным убеждениям. Как 
все человеческие существа, мы естественно испытыва-
ем некоторую степень дискомфорта в столпотворении 
культур, убеждений и жизненных стилей, с которыми 
мы неожиданно встречаемся. Неприязнь к множествен-
ному числу очень хорошо описана в книге немецкого 
социолога Э.Ноэль "Массовые опросы" [17]. С другой 
стороны, одно из величайших изменений в психологии 
в последней трети ХХ века было признание важности 
многообразия (гендера, расы, культуры, жизненных 
стилей) в качестве фундаментальных, профессиональ-
ных ценностей. 

Будущее социальной педагогики будет сформули-
ровано надеждами, мечтами, действиями тех социаль-
ных педагогов, которые борются за создание уникаль-
ных, олицетворенных жизней и профессиональных ви-
дов деятельности, которые будут уважать и отражать  
уникальные личные и профессиональные ценности, 
которых каждый из нас придерживается, и которые 
удивительно точно подмечены В.Бобовой: выработка в 
себе любви, добра и терпимости, культура диалога, объ-
яснение и доверие, искренность, внутренняя организо-
ванность, порядок и самоконтроль, ответственность за 
выполнение дела, недопустимость лжи, взаимодействие 
и сотворчество, непрерывный процесс самосовершенст-
вования и развития ноосферного сознания личности и 
коллектива, и, наконец, Золотое правило: "Итак, во 
всем, как хотите, чтобы с Вами поступали люди, посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом Закон и Пророки" (Мат-
фея 7, 12) [18, 13].  
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On the basis of different theoretical approaches and own re-
searches the authors make the following conclusions: 
– It is expedient to put model of anticipating education in a 
basis o modem system education. 
– There are convincing basis to consider health as a pedagogi-
cal category from a point of view of the philosophy of noo-
sphere. 
– It is necessary to create the outlook base that forms scientific 
point of view on the health saving problem at all kinds of educa-
tional establishments' interdisciplinary links. 
 
На підставі узагальнення літературних даних і своїх 
досліджень автори дійшли таких висновків: 
– в основу сучасної системи освіти доцільно покласти 
модель випереджальної освіти; 
– з точки зору ноосферної філософії є переконливі 
підстави розглядати здоров'я як педагогічну категорію; 
– світоглядний фундамент, що формує наукове уявлення 
про проблему збереження здоров'я, необхідно закладати у 
школі і вузі у процесі міждисциплінарних зв'язків.  

ЗДОРОВЬЕ КАК  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
 
Г.Т.Головченко,Т.В.Бондаренко  
 
Современный этап развития системы образования 

характеризуется не только пересмотром задач и содер-
жания педагогики, развитием новых отраслей педагоги-
ческой науки, но прежде всего, пересмотром филосо-
фии и методологии образования. 

В связи с этим особого внимания заслуживают работы 
последователей ноосферной концепции В.И. Вернадского 
(Н.Н. Моисеев, 1998; В.Ф.Асмус, 1995; А.П.Самодрин, 
2001; С.Ф.Клепко, 2001; В.Х.Арутюнов, Т.В.Глебова, 2001; 
Л.С.Нечипоренко, 2001 и др.). 

Чрезвычайно интересна, на наш взгляд, концепция 
ноосферной философии образования, в которой зало-
жен опережающий характер превентивных действий, а 
не ликвидация негативных последствий. 

Модель опережающего образования выходит за 
рамки традиционных педагогических дисциплин и на-
правлений научного поиска. Она находится на стыке 
педагогики и многих других научных дисциплин. Авто-
ры упомянутой модели считают, что предметом новой 
философии образования является Вселенная и сознание 
человека, методом познания – изменение мышления с 
экстравертного, направленного на внешний мир, на 
интравертное – направленное внутрь себя, а методоло-
гией – так называемая "работа над собой". В этом слу-
чае посредством изменения своей сути человек выходит 

на освоение системы самосовершенствования и гармо-
ничное развитие своей личности. Научно-философской 
основой подобного метода воспитания себя в общей 
системе образования является синтез философских зна-
ний Запада и Востока [2]. 

Изменение традиционного образа мышления как 
метод обновления личности впервые был использован в 
Японии. 

Новая философия образования инициировала по-
требность развития новых отраслей педагогической 
науки – онтопедагогики и инвайроментальной педаго-
гики. Онтопедагогика – наука о воспитании отдельной 
личности. Инвайроменгальная педагогика – наука, 
предметом изучения которой является процесс форми-
рования взаимодействия индивида с природной и соци-
альной средой обитания. Единство онтопедагогики и 
инвайроментальной педагогики достаточно убедитель-
но объясняется открытием В.И.Вернадского о биосфере 
и ноосфере. 

Новый инвайроментальный подход – это результат 
осмысливания философско-социальных и психолого-
педагогических законов, касающихся экологических и 
валеологических процессов с точки зрения взаимодей-
ствия окружающей среды и общества, природы и чело-
века [5]. 

В связи с развитием объективной действительности 
и прогрессом научного знания обогащаются число и 
содержание научных категорий. В философии "катего-
рии" – это основные логические понятия, отражающие 
наиболее общие, существенные связи и отношения 
предметов и явлений действительности. 

С появлением новой, инвайроментальной филосо-
фии образования возникла необходимость пересмотра и 
дополнения имеющихся категорий. Одной из основных, 
на наш взгляд, становится категория "здоровье". 

По данным литературы, существуют сотни тракто-
вок понятия "здоровье". Наиболее часто используется 
определение Всемирной организации здравоохранения: 
здоровье – это состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия человека. 

В настоящее время принято выделять несколько 
компонентов здоровья: 

• соматическое – текущее состояние органов и сис-
тем организма человека; 
• физическое – уровень роста и развития органов 
и систем организма; 
• психическое  – состояние психической сферы че-
ловека; 
• нравственное – комплекс характеристик моти-
вационной и потребностно-информационной сферы. 
Основу соматического здоровья составляет биоло-

гическая программа индивидуального развития, опо-
средованная базовыми потребностями. Основу физиче-
ского здоровья составляют морфологические и функ-
циональные, резервы, обеспечивающие адаптационные 
реакции. Основу психического – состояние душевного 
комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую 
реакцию. Основу нравственного здоровья определяет 
система ценностей, установок и мотивов поведения 
индивида в обществе. Нравственным здоровьем опо-
средована духовность человека (А.Г.Горшков, 2001). 

Признаками здоровья являются: 
• специфическая (иммунная) и неспецифическая ус-

тойчивость к действию повреждающих факторов; 
• показатели роста и развития; 
• функциональное состояние, двигательные и ре-

зервные возможности организма; 
• наличие и уровень какого-либо заболевания или 

дефекта развития; 
• уровень морально-волевых и ценностно-

мотивационных установок. В соответствии с трактовкой 
"субъекта" как существа, наделенного знаниями и во-
лей, в системе образования субъектом воздействия яв-
ляются учащиеся. Их здоровье (в совокупности всех 
компонентов), зависящее от адекватности педагогиче-
ского воздействия, является результатом последнего. 
Это дает основание рассматривать здоровье в качестве 
одной из основных категорий педагогики. 
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Учитывая актуальность проблемы, цель нашей ра-
боты – обосновать актуальность рассмотрения понятия 
"здоровье" в качества педагогической категории. 

В последние годы все чаще отмечается, что изме-
нился социальный заказ общества по отношению к 
школе и вузу: это формирование личности, способной к 
творчеству, к осознанному, самостоятельному целеоп-
ределению своей деятельности, саморегуляции 
(С.И.Подмазин, 2000). К сожалению, здоровье пока не 
стало социальным заказом в нашей стране. 

В то же время, по данным медицинской литературы, 
в Украине отмечается резкое ухудшение здоровья на-
ции. Об этом свидетельствуют негативные демографи-
ческие показатели – смертность, рождаемость, продол-
жительность жизни. По данным официальной отчетно-
сти и результатам научных исследований, число школь-
ников с нормальным физическим развитием снизилось 
до 13 %, абсолютно здоровых детей – до 15%. За время 
обучения в школе количество здоровых детей сокра-
щается в 4-5 раз. Количество практически здоровых 
выпускников средних школ составляет 10-25 %, а в 
некоторых регионах и отдельных школах – еще мень-
ше [3]. Это и есть один из результатов работы совре-
менных педагогических технологий и системы образо-
вания в целом. 

В высшей профессиональной школе, которая при-
звана готовить конкурентоспособную рабочую силу, 
число студентов с ослабленным здоровьем (занимаю-
щихся физическим воспитанием в специальной меди-
цинской группе) составляет: в государственных вузах – 
30-50 % и более, в негосударственных – 18-32 %. Поло-
жительные оценки по физической подготовленности 
имеют всего 10-25 % студентов вузов всех форм собст-
венности [1]. 

Вызывает озабоченность состояние нервной систе-
мы современной молодежи: 48,5-69,2 % студентов 1-2 
курсов имеют высокий уровень личной тревожности. 
Эмоциональное состояние первокурсников особенно 
неудовлетворительное: 56,5 % эмоционально неустой-
чивы, 58,2% подвержены стрессу. Имеют вредные 
привычки в различных сочетаниях – 78,5% студентов 
1-4 курсов. По нашим данным, курят 32,5-48,5 % сту-
дентов 1-2 курсов. Из числа юношей-призывников в 
Украине 50,3 % составляет группа с тяжелыми заболе-
ваниями. В целом из-за неудовлетворительного здоро-
вья 32,4 % юношей не призвано в Армию. Причем 
показатели годности к военной службе за последние б 
лет снизились на 5 % (Е.Н.Амосова, Н.Е Михайпец и 
др., 1995). 

Столь тревожная и устойчивая тенденция физиче-
ской деградации молодежи заставляет пересмотреть 
суть понятия "национальная безопасность". Так, Совет 
Безопасности России уже определил состояние здоро-
вья подрастающего поколения как фактор националь-
ной безопасности страны [5]. 

В структуре трудового потенциала здоровье челове-
ка уже рассматривается как экономическая категория. В 
данном случае речь идет об экономическом свойстве 
здоровья, его производительном качестве. 

Проблемами здоровья занимаются специалисты 
разных направлений. Так, современные биологические 
исследования направлены на разработку теоретической 
и методологической основы предотвращения деграда-
ции живых ресурсов планеты при одновременной ста-
билизации условий в биосфере. 

Направление "экология человека" предусматривает 
изучение последствий влияния природы на состояние 
здоровья и качество жизни населения во всех природ-
ных и экономических регионах. 

В области практической санитарии признано необ-
ходимым, кроме контролирующей функции, осуществ-
лять функцию активного формирования здоровья чело-
века и окружающей среды. 

В здравоохранении наблюдается постепенная пере-
ориентация с лечебного на профилактическое направ-
ление. Так, одним из определяющих  направлений явля-
ется устранение риск-факторов (факторов болезней) и 
усиление витаукт-факторов (факторов здоровья). 

А где же озабоченность педагогов? До сих пор в 
большинстве педагогических наук понятие "здоровье" 
используется в узко прикладном значении и то пре-
имущественно педагогами валеологии и физической 
культуры. А ведь мировоззренческий фундамент, фор-
мирующий научное представление о проблеме сохране-
ния здоровья, здоровом образе жизни, роли личной дея-
тельности в этом процессе должен закладываться в про-
цессе школьного и вузовского образования при изуче-
нии всех дисциплин. 

Без знания истинного состояния здоровья детей и 
молодежи качественное воспитание и образование не-
возможно. Одно дело разрабатывать новые педагогиче-
ские технологии, ориентируясь на возможности абст-
рактного учащегося, обследованного 5-10 лет назад, и 
другое – применять их сейчас, в конкретном временном 
периоде, на "постчернобыльских" детях, детях, начи-
нающих активно курить, употреблять алкоголь и нарко-
тики уже в раннем школьном возрасте. 

Рассмотрим один из крайних случаев – здоровье по-
томков молодых людей репродуктивного возраста, ко-
торые получили лучевую или психоэмоциональную 
нагрузку при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
в 1986-1987 годах. Эти дети скоро окончат школу и 
станут студентами вузов. Их количество и состояние 
здоровья не учитывается ни при разработке задач, со-
держания, форм обучения, уровня учебной нагрузки, ни 
при выборе критериев оценки уровня знаний, умений и 
навыков. 

Согласно данным специальной литературы, у рас-
сматриваемого контингента детей высокий уровень 
распространения патологических состояний. У них ча-
ще встречаются нарушения психики, поведения, забо-
леваний нервной системы, разнообразная соматическая 
патология. Одной из причин этого считают нестабиль-
ность их генетического аппарата. В результате воздей-
ствия неблагоприятных факторов окружающей среды 
(социально-экономических, экологических и др.) уве-
личивается риск развития мудьтифакторной патологии, 
быстро происходит суб- и декомпенсация заболеваний, 
а также ранняя социальная дезадаптапия и инвалидиза-
ция в детском и подростковом возрасте (Коренев М.М., 
Камарчук Л.В. и др., 2001). 

Сравнительный анализ здоровья детей и молодежи 
1983-1986 г.г., живущих вне Чернобыльской зоны, но в 
течение длительного времени находящихся под воздей-
ствием малых доз облучения, нам, к сожалению, найти 
не удалось. Однако, работая более 20-ти лет в сфере 
вузовской физической культуры и спорта, можем кон-
статировать, что результаты тестов физического разви-
тия и физической подготовленности свидетельствуют 
об отрицательной динамике показателей от года к году. 

По нашему мнению, проблема здоровья детей и мо-
лодежи перестала быть только медицинской, а стала 
социальной и педагогической. Ведь это педагоги школ и 
преподаватели вузов воспитали и обучили специали-
стов (инженерно-технических и научных работников, 
государственных и политических деятелей, руководи-
телей страны и др.), которые "сделали Чернобыль". Ре-
зультаты их деятельности сказались на здоровье потом-
ков. Как следствие, теперь возникла необходимость 
изменения философии, методологии, задач и содержа-
ния образования. 

Таким образом, отношение к здоровью тесно связа-
но с воспитанием и обучением. Система образования 
должна обеспечивать формирование всех компонентов 
здоровья в равной степени (соматического, физическо-
го, психического, нравственного). 

Знание реального состояния здоровья населения ре-
гиона –необходимое, но не достаточное условие для 
успеха педагогического воздействия. Во избежание 
патологических изменений под влиянием непродуман-
ной умственной работы необходимо знать характери-
стику умственного труда с точки зрения пользы или 
вреда для здоровья.  

Главной особенностью умственного труда является 
то, что функцию главного работающего органа выпол-
няет мозг. Основой умственной работы является высо-
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кая нагрузка на мыслительные процессы и обслужи-
вающие их психические функции – восприятие, память, 
внимание. Интеллектуальная деятельность тесно связа-
на с работой органов чувств и, в первую очередь, со 
зрением и слухом. Ученые доказали, что при чтении 
специальной литературы напряжение внимания почти в 
2 раза выше, чем при вождении автомобиля в городе и в 
5-10 раз выше, чем при выполнении многих видов ме-
ханизированной физической работы. При умственном 
труде изменение энергии обмена минимальное, функ-
циональные сдвиги затрагивают, главным образом, 
нервную систему. Изменения, происходящие в состоя-
нии нервной системы под влиянием умственной рабо-
ты, существенно влияют на кровеносную, дыхательную 
и другие системы и органы человека, 

Сравнивая умственный и физический труд, необхо-
димо отметить, что они связаны между собой и влияют 
друг на друга. 

В настоящее время хорошо известно, как обеспечи-
вается эффективная и длительная физическая работа. 
Но недостаточно изучено, какими средствами и ресур-
сами обеспечивается умственная. Например, известно, 
что при физической работе происходит усиление и уг-
лубление дыхания, перераспределение и увеличение 
количества циркулирующей крови, усиление и учаще-
ние сердечных сокращений, повышение уровня сахара и 
форменных элементов крови. Умственная деятельность 
вызывает почти такие же изменения. Однако, если ука-
занные периферические сдвиги вегетативных функций, 
наблюдающиеся при физической работе, необходимы 
для энергетического обеспечения работающих мышц, 
то при умственной при тех же сдвигах не происходит 
больших энерготрат и, соответственно, реализации из-
быточного обмена (Ю.К.Демьяненко, 1989). 

Умственная работа охватывает большее количество 
нервных элементов, чем физическая. Работа мозга при 
умственной деятельности не только более сложна и 
высококвалифицирована, но и более обширна. Физио-
логические изменения, возникающие при умственном 
труде, ликвидируются значительно медленнее, чем при 
физическом. По окончании умственной деятельности 
часто наблюдаются следы возбуждения или торможе-
ния, нарушается сон. После физической чаще наступает 
глубокий сон. К физическому труду человек энергети-
чески лучше приспособлен. Вопросы повышения эф-
фективности умственной работоспособности в научной 
литературе освещены достаточно подробно. Установ-
лено, что психофизиологические показатели профес-
сиональной работоспособности зависят от степени 
напряжения, утомления, характера трудовой деятель-
ности, пола, возраста. 

Эффективность умственной деятельности в усло-
виях низкой физической активности уже на вторые 
сутки снижается почти на 50 %. При этом резко ухуд-
шается концентрация внимания, растет нервное на-
пряжение, существенно увеличивается время решения 
задач, быстро развивается утомление, апатия и безраз-
личие к выполняемой работе. Человек становится раз-
дражительным, вспыльчивым. Дело в том, что только 
10 % нервных клеток коры головного мозга участвует 
в процессах умственной деятельности. Остальные 
нейроны отвечают за работу других органов, в том 
числе управляют работой мышц. От всех органов и 
систем, особенно от мышц и всего опорно-
двигательного аппарата, в кору головного мозга по-
ступает множество импульсов, значение которых ис-
ключительно велико для обеспечения процессов мыш-
ления и устойчивой аналитической деятельности. Если 
мозг лишить этой периферической импульсации, то 
вскоре все процессы, обеспечивающие мыслительную 
деятельность, затухают. Кора головного мозга как бы 
отключается, и человек просто засыпает. Следователь-
но, движение, любое мышечное напряжение – необхо-
димое условие для успешной, плодотворной и, что 

самое главное, продолжительной и устойчивой работы 
мозга (В.С.Ротенберг, С.М.Бондаренко, 1989).  

При изучении взаимосвязи академической успе-
ваемости с некоторыми показателями физического 
состояния студентов, мы обследовали 245 юношей и 
девушек, обучающихся в негосударственном вузе гу-
манитарного профиля. Особое внимание было уделено 
отличникам [1]. Установлено, что студенты с неорди-
нарными способностями (8,6 % от всех студентов) 
имеют лучшие, в сравнении с другими, показатели 
сердечно-сосудистой, дыхательной системы и физиче-
ской работоспособности. Практически все изучаемые 
показатели у отличников соответствуют оценкам "от-
лично" и "хорошо". Наихудшие результаты тестов 
были у студентов, академическая успеваемость кото-
рых составила 4,9 - 4,6 балла. Их количество составило 
30,6 %. Возможно это объясняется тем, что высокий 
уровень мотиваций к учебе и стремление стать отлич-
ником требует больших нервных, эмоциональных и 
физических усилий, что сказывается на здоровье. А с 
другой стороны, недостаточный "запас здоровья" не 
позволяет в полной мере реализовать свои интеллек-
туальные возможности. 

Вопросы правильной организации учебной деятель-
ности изучены и освещены в литературе достаточно 
подробно. Однако, вследствие недальновидного отно-
шения к здоровью, рекомендациями по научной органи-
зации умственного труда не пользуются ни педагоги, ни 
учащиеся. В результате, даже у здоровых людей возни-
кают состояния хронического нервно-психического 
напряжения и перенапряжения. Хроническое перена-
пряжение обычно сочетается с переутомлением, сниже-
нием работоспособности, в 65 % наблюдается наруше-
ние сна, в 40 % – быстрая утомляемость, повышенная 
раздражительность – в 32 %, снижение аппетита – 27 %, 
головная боль – 26 % случаев. Доказано, что перевоз-
буждение эмоциональной сферы является одной из 
причин развития гипертонической и язвенной болезни, 
сахарного диабета, атеросклероза и др. (В.В.Приходько, 
1987). Неврозы среди работников умственного труда 
чаще встречаются у тех, кто работает с людьми, осо-
бенно у руководителей, организаторов. 

На фоне заболеваний нервной системы, как правило, 
появляется целый ряд других заболеваний, и в первую 
очередь – сердечно-сосудистой системы. 

Установлено, что интеллектуальная деятельность 
зависит от условий кровоснабжения головного мозга. 
При самых незначительных степенях нарушения усло-
вий циркуляции крови в головном мозге возникает  
широкий спектр отрицательных реакций со стороны 
интеллектуальной дееспособности людей. Гипоксия 
создает определенный фон, способствующий снижению 
интеллектуальных качеств человека. Причинами гипок-
сии могут быть сердечно-сосудистые заболевания, ате-
росклероз, гипотония, прекращение носового дыхания. 
Неблагоприятным фоном является алкоголь, отрица-
тельные эмоции. 

Таким образом, при постановке крупномасштабных 
задач в области образования необходимо ориентиро-
ваться на экологические, медико-биологические, эко-
номические критерии опенок "уровня здоровья". 

Из всего вышесказанного можна сделать следующие 
выводы: 

1. В основу современной системы образования це-
лесообразно положить модель "опережающего обра-
зования". 

2. С точки зрения ноосферной философии имеются 
убедительные основания рассматривать "здоровье" как 
педагогическую категорию. 

3. Мировоззренческий фундамент, формирующий 
научное представление о проблеме сохранения здоро-
вья, необходимо закладывать в школе и вузе в процессе 
междисциплинарных связей. 
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The paper “Personality oriented approach to the professional 
training at the secondary school” written by A.I. Gubachev is 
devoted to the problem of choice from the viewpoint of social 
sciences and to the ways of its realization through technologies 
of modern Ukrainian secondary schools.  
 
В работе А.И.Губачева «Личностно-ориентированный 
подход в реализации допрофессиональной подготовки в 
средней школе» рассмотрена проблема выбора с точки 
зрения общественных наук и пути реализации ее в техно-
логиях современной отечественной школы. 

 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ 
ПІДХІД В РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У 
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
О.І.Губачов 
Україна переживає системну кризу, для якої харак-

терним є процес зміни напряму суспільного розвитку в 
бік посилення ролі особи у суспільному житті. Гу-
манізація, гуманітаризація та демократизація освіти 
держави є ознаками входження її до інтегрованої 
світової культури. Інтеграція в єдине світове товариство 
на думку політиків і економістів сприятиме подальшо-
му розвиткові нашої країни.  

У зв’язку із сучасними тенденціями розбудови сис-
теми освіти України  виникла низка актуальних питань 
щодо реформування середньої загальноосвітньої школи. 
Соціальний запит суспільства визначає мету функціо-
нування закладів освіти. Тому система освіти не лише 
пов’язана із процесами соціальних змін у суспільстві, а 
й визначається ними. Процес формування особистості 
здійснюється  не лише в стінах загальноосвітньої шко-
ли, цей процес має бути детермінований усіма сферами 
суспільства.  

Аналізуючи соціально-економічний розвиток в 
Україні, А.Гош показує, що постіндустріальна цивіліза-
ція виражається у вигляді “…соціальної орієнтації і 
гуманізації” [2, с.92].  

Наше суспільство переживає не просто перехідний 
період свого розвитку і, на думку академіка І.Кураса, 
“перебуває у суперечливому стані” [6, с.16]. Причиною 
суперечливості визначено, зокрема, той факт, що на 
фоні переходу до інформаційного суспільства від пост-
індустріального в нашій країні відбувається формуван-
ня “посткапіталістичного суспільства” [2, с.92]. 

У даний перехідний період виникла потреба у шко-
лах, в яких дитина могла б здобути освіту відповідно до 
власних інтересів на засадах вільного вибору. У таких 
нормативних актах, як закон України “Про освіту” та 
державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ 
століття”, визначено пріоритетними напрямами онов-
лення середньої школи такі, які зумовлюють задоволен-
ня освітніх запитів особистості  дитини. Подальше ре-
формування освіти, спрямоване на наукове забезпечен-
ня реалізації загальнодержавних програм у певних галу-
зях економіки, буде завжди пріоритетним. У проекті 

програми “Україна – 2010” йдеться про головні завдан-
ня загальної середньої освіти, серед яких особливо ак-
туальним є забезпечення всебічного гармонійного роз-
витку людини “…як цілісної особистості…” і, далі, “ви-
ховання громадянина, здатного до свідомого суспільно-
го вибору” [12, с.22].  

Сутність інноваційних ідей в освіті ХХІ століття 
зводиться до інтеграції соціальних ідей у нових соціа-
льних умовах, результатом чого є принципово нове 
інформаційне суспільство із так званою інтегративною 
освітою. Використання інформації, як технології, в умо-
вах інформаційного суспільства дозволяє не тільки за-
довольнити матеріальні потреби всіх його членів, а і 
сформувати надматеріальну систему соціальних ціннос-
тей, де пріоритетним є оволодіння глобальними знан-
нями. Повна реалізація самобутності особистості мож-
лива в умовах інформаційного суспільства тоді, коли 
основним джерелом розвитку стає її індивідуальна тво-
рчість. Передумовою створення інформаційного суспі-
льства з уніфікованою, глобальною освітою є, безумов-
но, випереджувальний та інтегративний характер освіти 
в нинішньому суспільстві.  

Економічні, філософські проблеми розбудови освіти 
є орієнтирами розвитку світової спільноти та України. 
Сучасна освіта зазнає кількісно-якісних перетворень у 
зв’язку з переосмисленням людством поглядів на роз-
виток і співрозвиток на Землі. Значну увагу питанню 
співрозвитку приділяє філософія, методологія, соціоло-
гія, сучасна економічна теорія, психологія та педагогіка.  

Філософська наука, соціальна педагогіка опіку-
ються такою важливою проблемою, як соціалізація 
навчально-виховного закладу та його освітнього про-
дукту – випускника ліцею, гімназії, коледжу, колежу, 
масової школи тощо. Концепція людини, яка забез-
печує умови вільного вибору соціального статусу, 
життєвих підходів, моделі поведінки в новій ситуації, 
а також самореалізації індивіда, є центральною ідеєю 
сучасної теорії виховання.  

У зв’язку з цим А.Мослоу розглядає вибір як один зі 
шляхів самоактуалізації особистості. Життєвий шлях 
людини вчений пропонує розглядати як процес “послі-
довних виборів”, а самоактуалізацію – як “здійснення 
багаточисельних виборів”. Самоактуалізація, на думку 
автора, це “прогресивний вибір”, це процес, який веде 
до “особистісного росту”[8, с.8].  

Іншої позиції дотримується С.І.Гессен, який розгля-
дає вибір через самосвідомість, активність особистості. 
Свобода вибору характеризується “стабільністю, само-
бутністю” особистості по відношенню до умов навко-
лишнього світу [1, с.69]. Зокрема вчений доводить, що 
свідомий, активний вибір дає можливість певною мірою 
передбачити подальший розвиток конкретної ситуації. 
Вчинки, які здійснені повільно, пасивно відображають 
вплив навколишнього світу. Вони безладно пов’язані 
між собою. Послідовність таких дій становить ламану 
лінію, яка нагадує траєкторію хаотичного руху молекул 
газу. Під час свідомого активного вибору дії людини 
вибудовуються в чітку послідовність, де попередня дія 
визначає наступну. Свобода дії, як умова вільного вибо-
ру, передбачає для особистості не лише осмислення 
певної ситуації, встановлення причинно-наслідкових 
відносин, але й надає можливості передбачати подальші 
події. 

У тваринному світі у діях особин було помічено, що 
свобода дії тварини обумовлюється обставинами даної 
конкретної ситуації і детермінована інстинктами. Тва-
рина знаходиться у стані вибору між смертю та життям 
(може загинути в пазурах хижака, або залишитись жи-
ти), може вибирати між голодом та можливістю нагоду-
ватися тощо. Така пасивна залежність характерна в 
людському суспільстві для вчинків дітей, людей психі-
чно нездорових, а також у ситуації спонтанних вчинків 
дорослої людини.  

Таким чином, пасивні (спонтанні), певною мірою 
довільні вчинки людини, які детерміновані переважно 
зовнішнім середовищем, не можуть ґрунтуватися на 
істиній свободі, і розгляд із цих позицій поняття “свідо-
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мий вибір” у педагогіці не є вдалим підходом. Це під-
тверджено і філософією. 

Вільні дії, на думку С.І.Гессена, містять у собі певну 
“внутрішню послідовність” і характеризуються стійкіс-
тю. Дії вільної людини, а також наслідки цих дій, можна 
передбачити тому, що така людина має “стійку лінію у 
поведінці”, яка проходить через все її життя [1, с.70]. 

Суспільні науки розглядають об’єктивну природну 
необхідність людини у світлі поняття свідомості логіч-
ної та психологічної необхідності, а саме як те, що фор-
мує і з’єднує ідеї, пізнавальні образи, поняття та уяв-
лення індивіда. Отже, в основі вільного вибору поведін-
ки індивіда лежать цілі (визначаються особистісними 
інтересами), які виникають у ході його практичної дія-
льності. 

Свобода у діях людини проявляється як вибір альте-
рнативних ліній поведінки. Свобода є тоді, коли є вибір: 
вибір цілей, засобів, вчинків тощо.  

Сьогодні процес здійснення вибору особистістю не 
можливий без моральних пошуків, без поняття специ-
фічного типу регуляції стосунків людей. 

Доволі цінною є думка, згідно з якою розвиток та 
становлення особистості здійснюється у процесі прийн-
яття рішення. Вона, тобто особистість, проявляється у 
власних порівняннях з оточуючим світом. Для цього 
людина виробляє та засвоює системи знань, які дають їй 
можливість зрозуміти світ і саму себе. Це є  
обов’язковою умовою для певної поведінки та вибору 
альтернатив із почуттям свободи, адже “людина зав-
жди вчиться приймати рішення, вибирати правильні та 
етично цінні альтернативи” [7, с.23]. Мова йде, перш 
за все, про обґрунтований вибір, на відміну від широко 
розповсюдженого методу проб та помилок, 
“…передбачення майбутніх наслідків…”, які є харак-
теристикою здатності людини “…приймати рішення зі 
знанням справи” [10, с.59]. 

Співвідношення свободи та відповідальності особи-
стості –  категорії філософії, які органічно пов’язані між 
собою: якщо “…відсутня свобода вибору”, то нема й 
“відповідальності…за вчинок” – цей зв’язок виражає 
залежність однієї категорії від іншої: “…відпо-
відальність є …наслідком…практичного виразу сво-
боди” [9, с.3]. Слід зазначити, що питання про ставлен-
ня до свободи та відповідальності особистості на рубежі 
третього тисячоліття набули особливої гостроти, зокре-
ма В.А. Канке вважає, що сьогодні, коли вже стоїть 
питання про виживання людства, “необхідно сполучати 
свободу і відповідальність” [5, с.220]. 

Отже, свобода, як засіб реалізації волі людини, по-
лягає у творінні принципово нових цінностей, безперер-
вного поступу культури людства. 

Таким чином, вибір певної альтернативи в дійсності 
пов’язаний з актом вільної дії, а сама ситуація вибору не 
є свободною, вона лише необхідна передумова вільної 
дії, а значить – свободи. 

Сукупність знань, якими володіє людина, та харак-
тер практичної діяльності зумовлюють цільову установ-
ку індивіда, яка у свою чергу зумовлює вибір альтерна-
тиви поведінки, при цьому знання, яким керується інди-
від у виборі альтернатив, є знанням необхідності. 

Стратегія освіти на даному етапі розвитку нашого 
суспільства, а також формування нового типу мислення 
сприяли розвитку особистісно орієнтованої освіти, яка 
передбачає, зокрема, профільно-диференціальне на-
вчання. 

Розвиток здатності особистості до оптимального 
морального рішення визначається особливостями вибо-
ру в сучасних умовах. Проблема вибору, як одна з дові-
чних у моральній практиці людини, визначається мора-
льним конфліктом через суперечність рішень та наслід-
ків вчинку. 

Модель системного підходу щодо формування 
уміння вибирати середня школа втілює в багатопредме-
тну множину, наділену параметрами ядра і периферії 
знань “державний” і “шкільний” компоненти змісту 
освіти. “Сходження” особистості ступенями змісту на-
вчання не можливе без вибору подальшої продуктивної 
діяльності. Та частина змісту, яка відповідає за профорі-

єнтацію учня, визначається допрофесійним компонен-
том змісту шкільної освіти. 

Отже, допрофесійний компонент змісту сучасної се-
редньої школи має реалізуватися як через загальноосві-
тні предмети, так і через шкільний компонент. Пробле-
ма вибору навчальної діяльності учня середнього на-
вчально-виховного закладу набуває особливої гостроти 
в умовах ринкової економіки. 

Сучасна педагогічна практика має заклади, в яких 
розроблена та запроваджується модель навчально-
виховного середнього загальноосвітнього закладу, де 
має реалізуватися принцип вибору учнями навчальної 
діяльності. Так, за свідченням М.М.Поташника в Котко-
зерському сільському національно-освітньому соціо-
культурному комплексі Республіки Карелія (Російська 
Федерація) організація навчально-виховного процесу 
передбачає самостійний вибір учнями до 30% предметів 
навчального плану, спецкурсів, а також напрямів виро-
бничого навчання [11]. 

Проте досвід школи виробляється десятиліттями. В 
Україні теж поширена політика пошуку такої моделі 
масового навчально-виховного закладу, яка б відповіда-
ла запиту часу і людини.  

Поряд зі школами так званого нового типу (гімназі-
ями, ліцеями, колежами тощо) в Україні існують зви-
чайні масові загальноосвітні школи, кількість яких зна-
чно перевищує кількість елітних навчально-виховних 
закладів. Необхідність створення у загальній освіті на-
лежних умов, в яких дитина змогла б самоактуалізува-
тися та самореалізуватися, є очевидною. Саме профіль-
на диференціація, на наш погляд, дає можливість най-
більш повною мірою задовольняти освітні запити і ви-
рішувати потреби учнів у самовдосконаленні. 

Особистісно орієнтований зміст навчання у поєд-
нанні із допрофесійною підготовкою має реалізуватися 
певною мірою в умовах профільно-диференційованої 
школи [14, 15, 16, 17]. Лише за умов гуманітаризації 
змісту шкільної освіти, що, у свою чергу, повинен бути 
динамічним та досить гнучким, має реалізуватися сис-
тема його виборів. За свідченням А.П.Самодрина, ви-
щеназвані педагогічні технології втілюються в рамках 
концепції Кременчуцької профільно-диференційованої 
школи №3. В умовах цієї школи вибір змісту освіти, 
який, у свою чергу, є динамічним та досить гнучким, 
відбувається в процесі творчої навчальної діяльності 
учня. Тому поняття “зміст освіти” для профільно-
диференційованої школи А.П.Самодрин визначив на-
ступним чином: зміст освіти – це “система наукових 
знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує 
формування в учнів наукового світогляду, всебічний 
розвиток розумових, фізичних здібностей, системи емо-
ційно-ціннісних відносин до світу як багатокомпонент-
ного об’єкту, а також розвиток профільно-
диференційованих інтересів з метою соціалізації та мак-
симальної самоактуалізації особистості”[14, с.75]. Отже, 
допрофесійна функція змісту шкільної освіти в умовах 
профільно-диференційованого навчання реалізується 
через його варіативну частину – шкільний компонент. 
Засвоєння шкільного компоненту відбувається в таких 
формах організації навчально-виховного процесу: фа-
культативи, групові та індивідуальні заняття, гуртки, 
курси за вибором. Усі ці форми навчально-виховного 
процесу регламентовані нормативними актами мініс-
терства освіти України, зокрема навчальними планами 
загальноосвітніх шкіл, які, на жаль, через відсутність 
бюджетного фінансування виконуються на місцях  де-
кларовано.  

Саме навчальна діяльність, яка свідомо вибрана уч-
нями, має відповідати вимогам гуманізації освіти. Такій 
педагогічній моделі, на наш погляд, відповідає модель 
профільно-диференційованого навчання. Так, А.П.Са-
модрин у своїх наукових працях називає дидактичні 
принципи, якими має керуватися профільно-
диференційована школа. Серед цих принципів, які  най-
більшою мірою стосуються теми нашого дослідження, 
слід зазначити такі: “…особистісність вибору змісту 
навчання…, відповідність продуктивної діяльності в 
рамках фуркації…, свідомість і творча активність уч-
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нів…, диференційованість підходу до учнів, до розвиваю-
чого та виховуючого характеру навчання” [15, с.11]. Ви-
щеозначені дидактичні принципи мають реалізуватися, 
на наш погляд, у такому напрямі діяльності як “оптима-
льний (щодо особистісного вибору) зміст освіти: поліфу-
ркаційний різнорівневий” [14, с.76]. За свідченням 
А.П.Самодрина, оптимізація навчального процесу ґрун-
тується на принципі природодоцільності, який є базовим 
в умовах профільно-диференційованої школи [15].  

На доповнення вищеозначеного  П.І.Сікорський до-
дає, що форми і методи, як основні компоненти навча-
льного процесу, найбільшою мірою “урізноманітнюють 
його види” [(17, с.161]. Форми і методи разом з іншими 
компонентами навчального процесу є складовими час-
тинами навчальної технології, яка, у свою чергу, ним 
розуміється як “цілісний процес, що характеризується 
суб’єктивною взаємодією і комбінацією різноможливих 
навчальних компонентів…, серед яких визначальними є 
форми і методи” [17, с.162]. П.І.Сікорський, розглядаю-
чи поняття “педагогічні технології”, класифікує їх за 
формами навчання на такі основні групи: групові, інди-
відуально-групові та індивідуальні [17]. 

Розглядаючи проблеми вибору навчальної діяльнос-
ті учня в умовах загальноосвітнього навчально-
виховного закладу, слід звернути увагу на педагогічну 
систему С.Френе. Педагогічні методи С.Френе базують-
ся на свободі самовияву, організації діяльності в різних 
колективах, а також пізнання навколишнього світу че-
рез практичний досвід. Сутність методу С.Френе, за 
свідченням польського вченого В.Оконя, полягає в то-
му, що головним принципом його методу є "типове для 
прогресивізму пристосування школи до дитини” [18, 
с.50]. Вибір учнем навчальної діяльності, згідно з педа-
гогікою С.Френе, дозволяє йому “активізувати внутрі-
шню енергію”, що приводить, на нашу думку, до ство-
рення середовища, яке стало б "полем для різноманітної 
діяльності дітей” [18, с.50]. В рамках цього методу різ-
номанітними силами мотивації навчальної діяльності 
учня є не лише особистість вчителя, як духовного на-
ставника, але й відповідне середовище. Все це, безумо-
вно, має створювати атмосферу свободи вибору змісту 
освіти, а значить можливість здійснення особистісного 
вибору навчальної діяльності учнем. Слід зазначити, що 
широке застосування вибору навчальної діяльності в 
школі С.Френе передбачає, у свою чергу, як відповіда-
льність учня не лише за прийняття рішення, але й за 
його втілення, а значить – наслідки.  

Відомий педагог Ш.О.Амонашвілі стосовно ситуації 
вибору учнями навчальній діяльності доводить, що “у 
педагогічному процесі дитину постійно має супроводжу-
вати почуття вільного вибору”. Вільний вибір у навчаль-
ної діяльності означає самостійний вибір дитиною діяль-
ності, яка “модифікує і направляє її функціональну тен-
денцію, вільно в неї включається і так само вільно з неї 
виходить, без примусу дорослого” [19, с.38]. 

Відомо, що зміст шкільної освіти в умовах профіль-
но-диференційованого навчання має бути адекватним 
мотиваціям учнів. Ця мотивованість створюється шля-
хом реалізації другої дидактичної задачі 
(А.П.Самодрин) в рамках інваріантної частини змісту 
освіти та у ході реалізації варіативного компоненту змі-
сту освіти. Разом це є певною мірою чинником допро-
фесійної підготовки учня в умовах профільно-
диференційованої школи. Отже, оптимізація змісту 
освіти, як основного принципу існування сучасної шко-
ли, за певного соціально-економічного розвитку має 
забезпечувати оптимальний режим організації навчаль-
но-виховного процесу, в умовах якого здійснюється 
“…максимально соціально адаптований трьохрівневий 
зміст”, який базується на п’яти основних фуркаціях: 
людина-техніка, людина-знакова система, людина-
природа, людина-художній образ, людина-людина (за 
Є.О.Клімовим) [15, с.13]. Показано, що саме на цих 
фуркаціях визначатиметься, зокрема, професійна спря-
мованість [14, 15, 16, 17]. Тому і в основу моделі особи-
стості учня покладено проекцію трьохрівневого змісту, 
побудованого на п’яти вищеозначених фуркаціях. 

Таким чином, модель профільно-диференційованої 
школи, реалізована в сучасних умовах, може виступати 
надійним педагогічним методом, який створює атмос-
феру вільного вибору навчальної діяльності учня, реалі-
зує життєвий потенціал людини.  
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It is the authors` opinion that certain conditions of successful 
functioning of higher agrarian education are as follows: 
– actual social request for highly-qualified specialists as well as 
conditions existing in the society to realize their professional 
potential (professional motivation of education); 
– adequate financing of all educational establishments and 
creation of training process conditions in accordance with iter-
national and national standards; 
– definition of educational levels substance, improving current 
and creation of new methods of effective quality control over all 
stages of training process along with social comprehension of 
the vitality of its objective appraisal. 
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Необхідними умовами успішного функціонування вищої 
аграрної освіти, на думку авторів, є такі: 
реальне соціальне замовлення на фахівців вищої 
кваліфікації та існування в суспільстві умов для їх 
професіональної реалізації (професійна мотивація освіти); 
достатнє фінансування усіх освітніх закладів і створення 
умов для здійснення навчального процесу у відповідності до 
світових і національних стандартів; 
визначення змісту освітніх рівнів, удосконалення відомих і 
створення нових методів та засобів об’єктивного 
контролю якості усіх етапів навчального процесу, 
усвідомлення суспільством необхідності такої об’єктивної 
оцінки. 
 
Необходимыми условиями успешного функционирования 
высшего аграрного образования по мнению авторов, 
являются следующие: 
реальный социальный заказ на специалистов высшей 
квалификации и сущестование в обществе условий для их 
профессиональной реализации (профессиональная 
мотивация образования); 
достаточное финансирование всех образовательных 
учреждений и создание условий для осуществления 
учебного процесса в соответствии с мировыми и 
национальными стандартами; 
определение содержания образовательных уровней, 
совершенстование известных и создание новых методов и 
способов объективного контролю качества всех этапов 
образовательного процесса, осознание обществом 
необходимости такой объективной оценки. 

 
ОСОБЛИВІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
АГРАРНИХ ВНЗ І  
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
О.М.Дубина, С.Й.Вовк, І.Б.Бондаренко, 
О.М.Дубина 
Незаперечним є той факт, що людство існує в 

біосфері і становить її активну складову частину. “Зараз 
ми переживаємо нову геологічну еволюційну зміну 
біосфери. Ми входимо в ноосферу” [1] . Для  людства  в 
інтересах самозбереження не існує альтернативи пере-
ходу в ноосферу. Відкритим залишається тільки питан-
ня про роль, що відводиться йому в еволюційних пере-
твореннях. На відміну від П.Тейяра де Шардена, який 
вважав, що ця роль досить пасивна і наджиття (ноосфе-
ра) утвердиться на Землі у відповідності з логікою руху 
Розуму до Бога незалежно від волі людей, 
В.І.Вернадський більше вірив в людський розум, в нау-
ку та  її активний вплив на еволюційний процес: “Люд-
ство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною силою 
і перед ним, перед його думкою і працею постає питан-
ня про перебудову біосфери в інтересах вільного мис-
лячого людства як  єдиного цілого… Тому можна диви-
тися на наше майбутнє впевнено. Воно в  наших ру-
ках”[1]. Отже, розвиток біосфери відбувається таким 
чином, що на сучасному  етапі її еволюції надзвичайно 
важливого значення набуває наука, “…як природне 
явище, активний вираз геологічного вияву людства, яке 
перетворює  біосферу в ноосферу. Вона в обов’язковій 
для усіх формі виражає реальні зв’язки між людською 
живою речовиною – сукупністю живих людей – і при-
родою, в першу чергу ноосферою” [2].  

Розвиток людства наприкінці ХХ сторіччя характе-
ризувався, на превеликий жаль, не тільки рево-
люційними досягненнями наукової думки, але й катаст-
рофічними результатами практичного їх втілення (еко-
логічна криза, атомні трагедії). Реально постає питання: 
а чи зможе людство здійснити перехід від біосфери  до 
ноосфери? Чи відбудеться такий процес плавно і 
відносно безболісно, чи пройде він як “біфуркація з 
непередбачуваним результатом” [3]? Людській 
спільноті потрібно докласти надзвичайно багато зусиль 
в різних сферах суспільного життя, щоб оптимістичні 

сподівання В.І.Вернадського стосовно майбутнього 
справдились. Важлива роль в таких зусиллях належить 
освіті у найширшому розумінні цього слова. Не-
обхідність розумового розвитку кожної особистості і 
суспільства в цілому (колективного Розуму) стає 
аксіомою розвитку людства. “Той народ, який зуміє 
найповніше, найшвидше, найдосконаліше оволодіти 
новим знанням, отримає ту могутність, досягнення якої 
і спрямованість якої на загальне благо є основним зав-
данням усякої розумної державної політики”[4].  

Одне з основних завдань системи національної 
освіти України – формування творчо активної, усебічно 
розвинутої особистості. Для досягнення цієї мети в 
нашій країні є надзвичайно важлива стартова умова: 
традиційно (навіть історично) потужний освітянський 
потенціал, відомі педагогічні напрямки і школи, в до-
робку яких є багато новаторських прогресивних 
підходів, навчальних технологій і методів. Впровад-
ження кращих досягнень у педагогічну практику при-
носили і поки що приносять свої плоди у вигляді 
міжнародного визнання, яке мають вітчизняна наука і 
освіта. Освіта не тільки залежить від тих соціальних 
умов, в яких вона здійснюється, але і сама є засобом 
формування всього нового. “Така ситуація відповідає 
“ноосферній” філософії освіти, яка визнає розумну 
діяльність людини як вирішальний фактор розвитку 
біосфери та перетворення її на ноосферу, коли світ 
сприймається таким, який ми здатні своїм мисленням 
перетворювати на кращий” [5]. Ті грандіозні зміни, які 
відбулися в останні роки в Україні і ті, які ще далекі від 
свого завершення, потребують адекватних реакцій в 
освітянському житті. Насамперед це стосується 
відповідності системи освіти до  реальних потреб і 
можливостей суспільства та здатності усіх освітянських 
інституцій прогнозувати можливі соціальні зміни, вчас-
но реагувати на них. “Розвиток у національному і 
світовому контекстах зумовлює зміни в освіті. Світ на 
початку ХХ1 століття не просто змінюється. Його 
змінність перетворилась на константу історичного про-
цесу’’ [6]. Нам би хотілося зупинитися на деяких  про-
блемах взаємовідносин школи та вищих навчальних 
закладів, зокрема, аграрного профілю, в системі 
національної освіти у світлі загальних вимог та реаль-
них умов її здійснення. 

Для успішної реалізації  вищої аграрної освіти над-
звичайно важливою умовою є визначення соціального 
замовлення на фахівців сільського господарства з ура-
хуванням реальних потреб сфер праці та науки і тієї 
загальної ситуації, що склалася на ринку праці за умов 
переходу до соціально орієнтованої економіки з різними 
формами власності. 

Одним із важливих завдань, які виникають при цьо-
му, є піднесення престижу працівника сільського госпо-
дарства вищої кваліфікації. Ніщо не може так стимулю-
вати бажання молодої людини здобути вищу аграрну 
освіту, як відчуття реальної потреби суспільства в даній 
спеціальності, і, звідси, відповідна її моральна і ма-
теріальна оцінка. Педагогічний процес у вищій школі 
має чітку професійну спрямованість, передбачає вихід 
за межі навчальної діяльності і пізнавальної мотивації, 
актуалізацію важливих для майбутнього спеціаліста 
професійних мотивів [7]. На жаль, ситуація, що скла-
лась у нашій країні останніми роками і привела до того, 
що значна кількість випускників аграрних ВНЗ (і не 
тільки аграрних) не можуть знайти роботу за 
спеціальністю, не можуть реалізувати у практичній 
діяльності набуті знання, не сприяє престижу вищої 
освіти. В аграрних ВНЗ, як і в інших, у зв’язку з цим 
часто виникають такі психологічні обставини в нав-
чальному процесі, що ведуть до зневіри значної частини 
студентства в можливості подальшої реалізації себе як 
фахівця. Така психологія навчання не може не впливати 
на його якість і трансформує мету навчання з не-
обхідності набуття певних знань, умінь, способів прак-
тичної діяльності і творчого досвіду до банального ба-
жання отримати документ про вищу освіту. 

Змінити ситуацію можуть тільки кардинальні зміни 
в економічному стані держави і, особливо, в аграрному 
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секторі. Великі надії при цьому пов’язані зі зростанням 
темпів економічного розвитку, яке спостерігається ос-
таннім часом, а також з результатами реформ на селі. 
Виходячи з того, що  “наріжним каменем освітньої 
політики щодо вищої школи повинно стати створення 
передумов для здобуття вищої освіти найбільшою 
кількістю молоді, розширення вибору освітніх і про-
фесійних програм навчання”[7], держава повинна чітко 
визначити свою аграрну політику і місце, яке належить 
у ній вищій аграрній освіті.  

Виникнення в результаті реформування економіки 
конкретної потреби у фахівцях сільського господарства 
зможе, на наш погляд, вирішити також проблему 
фінансування аграрної освіти. Незаперечним є те, що 
освіта будь-якої країни потребує значних матеріальних 
затрат. Чим вищий її рівень, тим більшими 
капіталовкладеннями він досягається. Нинішній період 
розвитку України, не можна назвати сприятливим для 
фінансового забезпечення освіти. Він не спонукає влас-
ників вкладати кошти в її розвиток. Це зумовлено 
існуванням перенасиченого ринку фахівців різних 
рівнів кваліфікації, наявністю явного і прихованого 
безробіття, виникненням і становленням нових еко-
номічних відносин між різними суб’єктами господарсь-
кої діяльності з різноманітними формами власності. 
Нині держава залишається основним джерелом 
фінансування освітянських проектів, тому її значення у 
становленні і розвитку національної освіти нині важко 
переоцінити. Але уже зараз зростає кількість ВНЗ не-
державної форми власності (в 2001 році їх кількість 
становила 92, державних закладів - 223 [7]). При цьому 
у державних ВНЗ останнім часом зростає частка недер-
жавного фінансування. Таким чином, є надія, що нові 
економічні умови, в яких існуватиме освіта в цілому і 
вища школа зокрема, приведуть до успішного 
вирішення проблеми її фінансування. Звичайно, не 
потрібно спрощувати цю проблему, вона ще довгий час 
буде залишатися визначальною для розвитку освіти, і 
вирішення її відбуватиметься в складних і суперечливих 
умовах. Головним при цьому є усвідомлення 
суспільством того факту, що освіта не може бути без-
коштовною, але плата за навчання повинна мати 
різноманітні форми – від повного державного 
фінансування (за наявності у держави такої можливості) 
до різних форм підтримки тих, хто бажає отримати 
освіту, з боку недержавних установ, фондів та окремих 
громадян. Функція держави, її інституцій повинна у 
створенні умов, за яких буде реалізована одна з основ-
них ідей Національної доктрини розвитку освіти – по-
дальше розширення доступу молоді до якісної освіти. 
На досягнення цієї мети спрямований указ Президента 
України від 9 жовтня 2001 року “Про додаткові заходи 
щодо забезпечення розвитку освіти в Україні”: “Розро-
бити протягом 2002-2003 років нову ефективну модель 
фінансування системи освіти, адекватну вимогам 
ринкової економіки, підготувати та внести в установле-
ному порядку відповідний законопроект щодо її впро-
вадження”. При цьому визначальною є умова, що якість 
отриманої освіти не повинна залежати від форм оплати 
навчання, а фінансування закладів освіти повинне бути 
достатнім для того, щоб рівень і якість освіти в Україні 
відповідали кращим світовим стандартам. 

У зв`язку з тим, що кожний вищий навчальний заклад 
стає учасником ринку освітніх послуг, його приваб-
ливість для інших учасників цього ринку (а звідси – його 
фінансовий стан і можливість здійснення на високому 
рівні повного циклу підготовки фахівців з вищою 
освітою) будуть прямо залежати від якості кінцевого 
продукту, тобто спеціаліста, який буде пропонуватися 
даним ВНЗ на ринок праці. Таким чином, кожний 
освітній заклад стає економічно зацікавленим у 
підготовці спеціалістів високого рівня, які б відповідали 
вимогам світових стандартів і мали високу конкурентос-
проможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринку праці. 

Світові вимоги до фахової підготовки спеціаліста у 
ВНЗ України повинні знайти відображення в критеріях, 
які закладаються у державні стандарти підготовки 

фахівців з вищою освітою різних освітньо-квалі-
фікаційних рівнів, і які мають для вищої школи 
вирішальне значення саме на їх основі повинен 
ґрунтуватися увесь навчальний процес. Нині такі дер-
жавні стандарти освіти відсутні, тільки недавно завер-
шена робота над проектами стандартів цілого ряду на-
прямків і спеціальностей. Беручи до уваги значення 
державних стандартів в організації навчального проце-
су, слід вказати на велику відповідальність, яка покла-
дається на колективи, що працюють над їх створенням і 
висловити надію, що ці документи не будуть мертвона-
родженими, а послужать розвитку освіти в Україні. Во-
ни повинні найповніше відповідати вимогам сьогодення 
до спеціаліста того чи іншого освітнього рівня, а також 
прогнозувати зміну цих вимог у майбутньому, тобто 
при необхідності бути легко осучасненими. 

У процесі підготовки конкурентоспроможного 
фахівця необхідно удосконалити систему контролю за 
відповідністю даного спеціаліста тому чи іншому рівню 
освіти. Така система контролю повинна стати ефектив-
ною, об`єктивною і постійною, починаючи з набору 
студентів на перший курс ВНЗ (робота з абітурієнтами), 
продовжуючи поточним контролем результатів навчан-
ня і закінчуючи атестацією молодих спеціалістів. В Ук-
раїні є багатий досвід вирішення цієї проблеми, існує 
чимало різноманітних методик контролю і оцінки знань, 
умінь, здатності до креативного мислення та інших 
сторін освітнього рівня. На жаль, і до цього часу прояв-
ляються рецидиви старої хвороби: бажане видавати за 
дійсне. Оскільки реальні результати оцінки бувають 
невтішними, часто виникає спокуса в угоду вузьким 
місцевим інтересам “покращувати” правду. При цьому 
ігнорується величезна моральна і матеріальна шкода 
усій освітянській справі. Тільки об`єктивна і незалежна 
оцінка рівня підготовки в усіх закладах освіти дає уяв-
лення про реальний стан справ в освіті. Із цією метою 
можна було б створити загальнодержавний центр, який 
би узагальнював запропоновані методики оцінки, про-
водив би деякі види тестування, координував інші захо-
ди, спрямовані на отримання найбільш достовірної 
інформації про рівень підготовки в усіх навчальних 
закладах [8]. Із практики проведення будь-якого 
оцінювання потрібно повністю виключити будь-який 
сторонній вплив: суб`єктивний, адміністративний, кор-
поративний, корупційний та інший. При оцінюванні 
освітнього рівня не повинні братися до уваги ніякі 
пільги, вони можуть бути використані для реалізації 
можливості здобуття знань, але не в їх оцінці. 

Можна, таким чином, виділити три важливі умови, 
необхідні для успішного функціонування вищої освіти: 

- реальне соціальне замовлення на фахівців ви-
щої кваліфікації та існування можливості їх про-
фесіональної реалізації; 
- достатнє фінансування усіх освітніх закладів і 
створення умов для здійснення навчального процесу 
у відповідності до світових та національних стан-
дартів; 
- визначення змісту освітніх рівнів, удосконален-
ня відомих  і створення нових методів та засобів 
об`єктивного контролю якості усіх етапів навчаль-
ного процесу, усвідомлення суспільством не-
обхідності такої об`єктивної оцінки. 
Виконання цих умов дозволить ВНЗ, у свою чергу, 

визначити вимоги до освітнього рівня випускників се-
редньої школи і разом з працівниками останньої розро-
бити і впровадити необхідні заходи для досягнення ба-
жаного результату. У цьому контексті можна розгляда-
ти різноваріантність середньої школи, форми і способи 
оволодіння базовим освітянським рівнем, cтосовно чого 
уже зараз існує багато цікавих пропозицій. Частина з 
них знаходить реалізацію у заходах з реформування 
середньої школи. Однак, складається враження, що ці 
реформи відбуваються у відриві від потреб вищої шко-
ли. Можливо, це пов’язано з недостатньою визна-
ченістю самої вищої школи. 

В Україні вже зараз існують заклади вищої школи, 
в яких значною мірою навчальний процес відповідає 
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вказаним вимогам. Одним з них є національний 
університет “Києво-Могилянська академія”. У цьому 
ВНЗ [9] знайдено розв’язання головної проблеми – 
працевлаштування випускників. На ринку праці 
фахівці з дипломом академії цінуються, на них є по-
пит, що краще за все характеризує рівень навчального 
процесу, який реалізується у стінах університету, і 
його відповідність до вимог суспільного життя. З 
іншого боку, реальна потреба у спеціалістах 
університету сприяє його популярності серед 
абітурієнтів, працює на його імідж, що завдяки чому 
зростає конкурс (нині він складає до 14 чоловік на 
місце). Така ситуація дозволяє академії залучати до 
навчання лише тих, хто відповідає  її вимогам, а не 
просто заповнювати студентські місця. На стан 
університету, безумовно, впливає пряме його 
підпорядкування Кабінету Міністрів України. Цей 
факт, а також цілий ряд продуманих заходів дозволили 
університету значною мірою вирішити проблему 
фінансування, що дозволяє підняти рівень навчального 
процесу та усього студентського життя на належну 
висоту: реалізувати нові навчальні технології, залучати 
до навчального процесу викладачів з-за кордону 
(США, Канада), достатньо технічно забезпечити нав-
чання (комп’ютеризація, обладнання лабораторій, то-
що), матеріально стимулювати  працю як викладачів, 
так і студентів. Важливим моментом у роботі 
університету є постійний контроль за якістю навчаль-
ного процесу (зокрема, продумана система вступного 
тестування, що виключає корупцію і протежування, а 
також організація рейтингового навчання з постійним 
поточним оцінюванням, яке стимулює систематичну 
працю студентів). 

Для звичайного університету, особливо аграрного, 
не обтяженого увагою державних установ, умови 
існування далекі від наведених вище. Таким ВНЗ до-
водиться вирішувати надзвичайно складні проблеми 
під час освітянських реформ на тлі дефіциту 
фінансування. Однією з них є необхідність проведення 
низки заходів з метою досягнення студентами 1 курсів 
необхідного загальноосвітнього рівня з базових дис-
циплін, зокрема, з хімії. Фундаменталізація освіти по-
требує зміцнення та поглиблення природознавчого 
аспекту у навчальному процесі ВНЗ. Хімічні дис-
ципліни, що вивчаються в аграрному ВНЗ, є не-
обхідною ланкою у підготовці фахівців агрохіміків, 
грунтознавців, агроекологів та інших агрономічних 
спеціальностей. Тому вивчення теоретичних положень 
хімічних дисциплін, розвиток уміння аналізувати 
хімічні явища та узагальнювати закономірності їх пе-
ребігу, оволодіння основними методами та прийомами 
проведення хімічного експерименту є важливим зав-
данням сучасної університетської аграрної освіти. По-
зитивним моментом у його вирішенні було створення 
в останні роки нових навчальних програм, які значною 
мірою відповідають потребам перехідного періоду і 
характеризуються досить високим рівнем вимог до 
хімічної підготовки студентів, яка є базовою для ос-
воєння професійно-орієнтованих та спеціальних пред-
метів. 

Університетська освіта є однією з ланок ступеневої 
підготовки фахівців-аграріїв і базується на знаннях з 
фундаментальних дисциплін, здобутих на попередніх 
ступенях освіти ( у загальноосвітніх школах, ліцеях, 
професійних школах, тощо). Через різні причини (про 
деякі з них велась мова вище) рівень базової хімічної 
підготовки з кожним роком падає, про що свідчать 
результати вступних іспитів. Цей процес відбувається 
на тлі демографічної кризи, яка виявляє себе в останні 
роки і за прогнозами соціологів прогресуватиме на-
далі. Негативні наслідки цих явищ особливо відчутні 

для аграрних ВНЗ, основним контингентом яких тра-
диційно є вихідці з села. Із метою досягнення базово-
го рівня хімічної підготовки необхідного для навчан-
ня в Харківському державному аграрному 
університеті, в останні роки зусилля були спрямовані 
в таких напрямках. 

1. Налагодження максимально можливого кон-
такту викладачів кафедри загальної хімії з праців-
никами середніх освітніх закладів для узгодження ос-
новних принципів та підходів до викладання цієї дис-
ципліни. Особливе значення надається спільним нара-
дам, тематичним конференціям і семінарам, що прово-
дяться в рамках створеного на базі агроуніверситету 
навчально-наукового та виробничого комплексу 
(ННВК), у склад якого входить низка аграрних за-
кладів 1-2 ступенів акредитації, ліцеїв з аграрним ухи-
лом і загальноосвітніх шкіл Харківської, Полтавської, 
Сумської, Чернігівської та деяких інших областей Ук-
раїни. Планується створення і доведення до якомога 
ширшого кола загальноосвітніх закладів переліку ви-
мог і побажань щодо рівня знань з хімії для майбутніх 
абітурієнтів ХДАУ. 

2. Проведення регулярних олімпіад з хімії для 
учнів 10-11 класів середніх шкіл і ліцеїв під час 
шкільних канікул. Мета цього заходу в покращенні 
хімічної підготовки школярів, їх ознайомлення з 
університетськими вимогами, а також проведення 
знайомства з університетом під час тематичних ек-
скурсій. 

3. Реанімація постійно діючих заочних 
підготовчих курсів з використанням сучасних методів 
дистанційного навчання. Особливе значення така 
форма підготовки до вступного тестування має для 
дітей, які проживають у віддалених селах Харківської 
області та за її межами.  

4. Повернення до існування підготовчого відді-
лення (курсів), що дасть змогу не тільки підготуватися 
можливим абітурієнтам на належному рівні з тієї чи 
іншої базової дисципліни, але й деякою мірою адапту-
ватися  до умов студентського життя. 

Звичайно, що усі перелічені заходи (їх кількість 
можна збільшити) потребують відповідного ма-
теріального забезпечення, але іншої альтернативи на 
сучасному етапі для університету, що хоче вижити, 
практично не існує. Рівень вимог до абітурієнтів ні за 
яких умов не повинен знижуватися, а усі зусилля ма-
ють бути спрямовані на досягнення абітурієнтами не-
обхідного для навчання в агроуніверситеті базового 
рівня. 
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The pinch of efficiency of educational process in a higher 
school depends on perfecting the shapes and methods of tutor-
ing. Any shapes and methods of tutoring, being grounded on a 
material of an educational subject should be aimed at develop-
ment of thinking trained. With this purpose on faculty of physics 
of Donetsk National technical university the procedure of hold-
ing of practical occupations designed, which application will 
enable the student maximum to implement creative potential 
and to advance personal abilities.  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ 
Т.И.Эфрос  
Особенности гения В.И.Вернадского заключались в 

том, что он, выдвигая главные идеи о мировоззрении и 
создавая новые научные направления, всегда старался 
довести свои идеи до их практического осуществления. 
Величие и смысл человеческой жизни во многом зави-
сит от мировоззрения, способности помогать людям, 
добра, поддержки судеб других. Именно таким является 
след, оставленный В.И.Вернадским в этой жизни. В 
общественном представлении сохранилось мнение о 
нем как о человеке целеустремленном, гуманном, мо-
ральном. Об этом свидетельствует его отношение к 
людям. Он всегда был готов оказать поддержку и по-
мощь своим коллегам. "…Интересы народных масс, с 
одной стороны, и свободной мысли личности – с дру-
гой, определяют жизнь человечества перед его мыслью 
и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы. 
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не за-
мечая этого, приближаемся, и есть ноосфера" [1, С.549]. 
Биосфера – это система, в которой живое вещество (так 
Вернадский называл совокупность живых организмов) 
выступает как организационный фактор. Учение  Вер-
надского о ноосфере – это возможность частичного 
изменения биосферы в качественно новое состоя-
ние"…Житель планеты должен – и может – мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств или их 
союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, 
может мыслить и действовать в планетном аспекте 
только в области жизни – в биосфере, в определенной 
земной оболочке, с которой он неразрывно, закономер-
но связан, и уйти из которой он не может. Его сущест-
вование есть ее функция. И он ее неизбежно, законо-
мерно, непрерывно изменяет" [2, С.322]. Переход к ноо-
сфере как к высшему состоянию в эволюции планеты 
Вернадский связывал не только с достижениями науки, 
но и с широким развитием демократии. "Наука есть 
реальное явление и, как сам человек, теснейшим и не-
разрывным образом связана с ноосферой" [2, С.464]. 

По мнению Вернадского, только демократичность 
науки может быть методом создания народного богат-
ства и иметь значение для блага всего человечества. 
"Наука, подобно религии, философии или искусству 
представляет собой духовную область человеческого 
творчества, по своей основе более могучую и более 
глубокую, более вечную, чем всякие социальные формы 
человеческой жизни. Она свободна и никаких рамок не 
терпит" [3, С.16]. 

Наука не должна отрываться от насущных задач 
общественной жизни и обязана иметь социальную уст-
ремленность. Предметом постоянной заботы Вернад-
ского было создание фундаментального интереса к нау-
ке – как к средству служения человечеству. "Научная 
мысль есть и индивидуальное, и социальное явление. 
Она не отделима от человека. Наука есть реальное яв-
ление и, как сам человек, теснейшим и неразрывным 
образом связана с ноосферой" [4, С.146]. 

Для повышения народного благосостояния, госу-
дарственной безопасности и увеличения богатства го-
сударства нужно обеспечить расширение научных ис-
следований при поддержке государства. "Задачей явля-
ется не государственная организация науки, а государ-

ственная помощь научному творчеству нации" [5, 
С.330]. "Государство должно отпустить нужные 
средства, увеличить бюджет тех научных, общест-
венных и государственных организаций, которые 
занимаются изучением естественных производитель-
ных сил" [3, С.11]. 

Увеличение народного богатства возможно только 
при полном использовании производительных сил и 
систематическом подъеме исследовательской научной 
работы – организованном нахождении новых знаний. 
Ограничение производству и научной творческой рабо-
те создают рынки своей потребительной емкостью. 

Человеческие переживания, социальная напряжен-
ность, существующие проблемы выживания, мысли, и 
дух людей конкретного государства оказывают влияние 
на состояние ноосферы над этим государством. "Под 
влиянием научной мысли и человеческого труда био-
сфера переходит в новое состояние – в ноосферу" [2, 
С.312]. Ноосфера дана человеку не только для произ-
водства новейших технологий, но и для осознания от-
ветственности государственной политики за ухудшение 
возможности граждан государства развить и реализо-
вать свой творческий потенциал и профессиональную 
подготовку в совершенствовании социально-эконо-
мических процессов. Отношение между государством и 
гражданами формирует ноосферу на этой территории. 
"Новые формы государственной жизни создаются ре-
ально. С поднятием значения науки в государственной 
жизни неизбежно изменение в конструкции государства 
– усиление его демократической основы. Ибо наука по 
сути дела глубоко демократична" [4, С.89]. Системы 
местного самоуправления территорией и учреждения, 
обеспечивающие подготовку и качество работы, долж-
ны поддерживать широкое и глубокое развитие научно-
го творчества. "Прикладные применения науки полу-
чатся просто и легко, когда в государстве будут созданы 
люди науки и научные организации, находящиеся во 
всеоружии знания в максимально доступной для чело-
вечества" [3, С.9]. "Каждая высшая школа является не 
только школой, но в то же время и научной организаци-
ей, ведет огромную научную работу" [5, С.261]. 

Отклонение интересов учебных заведений от инте-
ресов общества и его интеллектуальной жизни проис-
ходит на основе превращения их в послушные государ-
ственные учреждения, которые понимают свою основ-
ную задачу в подготовке узких специалистов, направ-
ленных на реализацию технической политики государ-
ства. Проявление новых особенностей жизни выражает-
ся более наглядно в том, что усиливается расхождение 
между целями, которые люди преследуют, и теми ре-
зультатами, которых они достигают на практике. 

Единственный путь к укреплению ноосферы – это 
новое образование, позволяющее развить способности, 
разум, индивидуальность и личность человека. Образо-
вание должно создать абсолютно нового человека: соз-
дать новый исторический характер личности. Образо-
вание – это не только форма передачи новым поколени-
ям прошлого и существующего опыта, но подготовка 
личности к развитию науки и техники. В развитии Зем-
ли решающее значение приобретают мысль и дух. Осо-
бая задача высшего образования – это способ решения 
важнейших экономических и экологических проблем 
современности. 

Выживания и развития человечества в условиях 
взаимодействия с биосферой материальными и духов-
ными потребностями без гуманизации системы образо-
вания не достичь. Гуманизация образования состоит из 
следующих направлений: формирование потребности в 
непрерывном обучении у студентов, обеспечение пра-
вильной социальной ориентации и нравственного со-
вершенствования. Именно, гуманизация в системе обра-
зования произведет переориентацию специализирован-
ной профессиональной деятельности инженера от отри-
цательного влияния на ноосферу до устойчивого разви-
тия цивилизации. В общении преподавателя со студен-
тами в процессе обучения идеи гуманизации проявля-
ются в признании права на свободное развитие лично-
сти и утверждение общечеловеческих ценностей. 
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И в школе, и в вузе обучаемый должен рассматри-
вать основные проблемы, волнующие общество: про-
блемы экологии мира, нравственности, ответственно-
сти, демократии. Демократия является источником для 
духовного развития всех граждан, формирования твор-
ческих возможностей каждой личности. Если средняя 
школа должна готовить ученика к овладению способа-
ми деятельности и мышления, а также к формированию 
способности самостоятельно мыслить, то задача выс-
шей школы заключается в подготовке специалиста, 
основой практической инженерной деятельности кото-
рого является знание свойств веществ природы, с кото-
рыми он работает. Его труд носит в основном социаль-
ный характер, поскольку он связан с удовлетворением 
запросов людей. В младшем школьном возрасте ребе-
нок восприимчив к формированию учебной деятельно-
сти и развитию своих учебных умений. Подросток вос-
приимчив к освоению общественно полезной деятель-
ности, норм общественного поведения и общения. В 
юношеском возрасте каждый человек, в том числе и 
студент, наиболее восприимчив к способности мыслить, 
рассуждать и определять свое отношение к действи-
тельности. 

Важнейшие проблемы подготовки кадров должны 
решаться законодательно как на государственном, так и 
на региональном уровне. Высшее образование должно 
быть основано на единстве видов науки, укреплении 
связей между учебными дисциплинами, объединении 
науки с духовной жизнью человечества. История, поли-
тология, философия имеют в своей основе развитие 
общечеловеческих ценностей. Развитие человеческой 
личности таким способом способствует совершенство-
ванию творческой деятельности разума и научной дея-
тельности инженера, что будет обеспечивать эволюцию 
ноосферы. Нет ничего более ценного в мире и требую-
щего большего сохранения и уважения, чем человече-
ская личность. Сочетание научно-рационального и эмо-
ционально-ценностного аспектов практической дея-
тельности обеспечивает расширение субъективных воз-
можностей личности и позволяет расширить основание 
для его творческой активности. 

Социальная и гуманитарная направленность обуче-
ния способствует совершенствованию человека и раз-
витию его самосознания. Укрепление единства науки с 
другими формами культуры необходимо реализовать в 
образовании от начального школьного до инженерно-
технического. "…Народное образование никогда не 
будет слагаться только из одних данных науки, но 
должно включать в себя создания и всех других прояв-
лений духовной жизни человечества" [5, С.310]. Гума-
низм в образовании предусматривает развитие общече-
ловеческих ценностей и духовного состояния личности, 
не только формирование комплекса научных и пред-
метных знаний. В ходе обучения и в средней, и в выс-
шей школах главным должен стать принцип защиты 
общечеловеческих ценностей, а значит, и ориентация на 
эти ценности. Если план подготовки инженеров ориен-
тирован главным образом на изучение учебного техни-
ческого материала и мало или совсем не учитывает со-
циально-психологические факторы, – это не способст-
вует развитию социальной ответственности будущего 
специалиста. Оценка достижений учеников и студентов 
должна быть основана не только на количестве сохра-
ненных в памяти фактов, а в основном на их склонности 
и способности рассуждать, употреблять знания в прак-
тических действиях, переносить известные им способы 
учебной деятельности в новые ситуации и восприни-
мать новые способы деятельности. Структуру учебного 
процесса необходимо создавать таким образом, чтобы 
возбуждать у обучаемых интерес к излагаемой теме, 
проиллюстрировать практическое использование учеб-
ной темы, предложить совокупность действий для изу-
чения темы и анализа принципов усвоения. В процессе 
обучения необходимо развивать различные формы 
мышления, восприятия, воображения у обучаемых. 
"..Одним из элементов высшего образования является и 
для студентов не только усвоение знания, но и система-
тическое ознакомление с методами получения знания" 

[5, С.261].Значительные возможности для развития ум-
ственной деятельности заложены в таком методе обуче-
ния, как самостоятельная работа тех, кто обучается. В 
связи с обострением проблем современности актуали-
зируется задача гуманизации системы образования для 
социального развития, направленного на сохранение и 
совершенствование человечества и обогащения гумани-
стической сущности общественной жизни.  

Если работа учителя состоит в передаче знаний уче-
никам путем использования слова и наглядности, а еще 
в требовании воспроизвести полученные знания, то этот 
метод обучения не обеспечивает формирование творче-
ского мышления и развитие познавательной деятельно-
сти у учеников. На современном этапе в работе школы 
важно обеспечить развитие каждого ученика с учетом 
его индивидуальных особенностей, научить анализиро-
вать изучаемые факты, привить навыки самостоятель-
ной работы и стремление получать новые знания. "На-
учная работа требует благоприятной среды для разви-
тия, и это достигается широчайшей популяризацией 
научного знания, преобладанием его в школьном пре-
подавании" [6, С.62]. 

Развитие личности ученика происходит, если учить 
его видеть закономерности и перспективы обществен-
ного развития и социальными нормами общественного 
поведения. Развитие личности ученика, его мышления и 
творческих способностей – это ориентация для творче-
ского труда в период самостоятельной работы. Поэтому 
перед школой одновременно с формированием системы 
знаний стоит задача развития творческой личности уче-
ника. Актуальной задачей школы в настоящий момент 
является подготовка учеников к жизни, труду, приоб-
щение к будущей профессии. Творческое воспитание 
при правильной его организации поможет обеспечить 
народное хозяйство творческими специалистами, ак-
тивность которых будет способствовать исполнению 
требований современности. В условиях воспитывающе-
го и развивающего обучения в центре внимания учителя 
находится ученик и его деятельность. Любая деятель-
ность определяется целью. Формулируя цель урока, 
учитель должен организовать и направить труд учени-
ков, запланировать результат их работы. Совместное 
сотрудничество учителя и учеников на уроке эффектив-
но лишь в том случае, если учитель может управлять 
работой учеников. Чтобы люди могли совершенство-
вать свою жизнь, повышать свой материальный уро-
вень, представлять надежное будущее, активно и созна-
тельно участвовать в общественных мероприятиях 
должна быть создана система обучения для приобрете-
ния необходимого образования и развития личности. В 
этой связи обучение, воспитание и развитие личности – 
основа педагогической деятельности в школе и в выс-
ших учебных заведениях. 

Если средняя школа стремиться сформировать не 
творческую личность, а запоминающее устройство по 
усвоению основ естественных и гуманитарных наук, то 
задача вуза состоит в том, чтобы формировать творче-
скую личность на первом курсе и вести студентов по 
пути творчества за все время обучения. Качество подго-
товки специалиста определяется не только объемом 
полученных в вузе знаний, но и сформированностью у 
будущего специалиста видов деятельности для нахож-
дения новых знаний и их осмысления. "Конечно, выс-
шая школа должна быть могучим центром работы 
исследовательского характера, без этого она не может 
существовать" [5, С.302]. "Каждая высшая школа яв-
ляется не только школой, но в то же время и научной 
организацией, ведет огромную научную работу"  
[5, С.261]. 

Высшее образование призвано готовить не узких 
специалистов, а творчески мыслящих интеллигентов. 
Понятие творческой активности относится, прежде все-
го, к развитию и совершенствованию генетически зало-
женных природой в человеке способностей, а не только 
к созданию предметов и вещей. Человек должен быть 
творцом своих умственных, интеллектуальных и воле-
вых способностей, должен быть творцом своей лично-
сти. Процесс развития своих творческих способностей 
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должен начинаться с осознания себя и определения 
ценностных ориентаций. Необходимые условия для 
этого создает педагогика сотрудничества. Именно с её 
помощью преподаватель может помочь студенту осоз-
нать потребности и интересы усвоения учебного мате-
риала, испытать чувства удовлетворения от самого про-
цесса мыслительной работы, овладеть методами позна-
вательной деятельности. 

Гуманизация высшего образования предполагает, 
прежде всего, формирование творческой активности 
личности и развитие индивидуальных способностей 
обучаемых. Воплощение гуманистических начал в об-
разовании возможно при переходе студентов от пассив-
ного наблюдения и исполнения вузовских требований к 
активному участию в учебном процессе. Реализация 
данного перехода в значительной степени зависит от 
умелого использования преподавателем методов и 
приемов обучения. Основой для реализации идей гума-
низации в вузе служит исследовательский метод прове-
дения занятий, суть которого можно определить как 
способ организации поисковой, творческой деятельно-
сти студентов по решению новых для них проблем. 
Этот метод позволяет студентам проявить максималь-
ную самостоятельность в приобретении новых знаний. 

Развитие умственных действий происходит в ре-
зультате преобразования действий: внешняя форма дей-
ствия (материальная), преобразуется во внутреннюю 
(умственную) форму, что способствует формированию 
умственной деятельности. Этот процесс преобразования 
формы действия должен обязательно проходить через 
речевую форму, в которой происходит перевоплощение 
общественно–исторической системы значений в лично-
стный смысл. Эффективности мышления способствует, 
в частности, использование таких логических мысли-
тельных операций, как анализ и синтез. Анализ про-
блемной ситуации предполагает мысленное разделение 
ее на составные элементы и выделение их отдельных 
сторон, свойств, признаков. Одним из важнейших эле-
ментов любой проблемной ситуации есть понятия. В 
понятиях закрепляются знания о предметах и явлениях 
окружающей действительности. По мере уточнения 
личностного смысла, вкладываемого в данное понятие, 
происходит усвоение понятия, которое заключается в 
выделении существенных признаков изучаемого поня-
тия и их сравнение с признаками ранее усвоенных по-
нятий. Следующей необходимой мыслительной опера-
цией является синтез. Объединение понятий в целост-
ное представление об изучаемом учебном предмете 
заключается в установлении существенных связей меж-
ду понятиями в процессе решения учебной задачи. По-
нятия выражены в словах и словосочетаниях, их усвое-
ние происходит в речевой или письменной форме, но 
именно речевая форма позволяет существенно интен-
сифицировать процесс усвоения знаний. 

Повышение эффективности учебного процесса в 
высшей школе зависит от совершенствования форм и 
методов обучения. Особенное внимание при организа-
ции учебного процесса преподаватель должен уделить 
созданию условий, при которых может сложиться ин-
дивидуальный стиль мышления будущего специалиста. 
С этой целью на кафедре физики Донецкого националь-
ного технического университета разрабатывается мето-
дика проведения практических занятий, применение 
которой даст возможность студенту максимально реа-
лизовать свой творческий потенциал и развить индиви-
дуальные способности. Особенностями данной методи-
ки является то, что вопросы задает не преподаватель 
студенту, а студент преподавателю; задачи решают не 
все одну, а каждый свои. Это дает возможность студен-
ту проявить свои индивидуальные способности, а пре-
подавателю консультировать и контролировать работу 
каждого студента. Специфика построения индивиду-
альных заданий допускает коллективное обсуждение 
теоретических основ изучаемого материала при реше-
нии задач. 

Материалы, выносимые на практическое занятие, 
разбиваются на отдельные минимальные порции, пред-
ставляющие собой законы, правила, основные и опре-

делительные формулы. Практически это происходит в 
виде беглого устного опроса всей группы с фиксацией 
указанных порций на доске самим преподавателем. Эти 
записи имеют определенную последовательность, яв-
ляются основой для выполнения индивидуального за-
дания и сохраняются на доске до конца занятия. После 
того, как повторены теоретические основы, каждому 
студенту выдается индивидуальное задание. Первая 
задача каждого задания предполагает использование в 
ходе решения первой порции учебного материала. 
Формулировки задач и численные значения разные у 
всех студентов, но изучаемое понятие одно и то же. 
Следующая задача соответствует очередной порции 
материала, записанной на доске, и последовательность 
записанных порций соответствует последовательности 
задач в задании. 

В процессе выполнения задания студенты могут 
пользоваться конспектом, учебником или любым дру-
гим источником информации, консультироваться у 
преподавателя и обсуждать решение друг с другом. 
Обсуждение решения способствует рассмотрению изу-
чаемого понятия в разных условиях, с разных точек 
зрения. В таком случае задания используются не для 
контроля знаний, а для оценки умения студентов при-
менить знания на практике, организовать самостоятель-
ную работу, проявить свои способности. На занятиях 
преподаватель выступает не в роли носителя информа-
ции, а в качестве консультанта, наставника. Умение 
студента формулировать конкретные вопросы активи-
зирует его познавательную деятельность, а восприятие 
полученных ответов способствует развитию мыш-
ления и возбуждению интереса к физике. В конце за-
нятия студенты сдают на проверку таблицу, в которой 
указывают фамилию, номер варианта, номера задач, 
расчетные формулы, численное значение искомых 
величин и их единицы измерения. Правильность полу-
ченных ответов преподаватель проверяет во вне-
урочное время по коду. 

В связи с тем, что все работают самостоятельно, 
преподаватель общается на занятии с каждым и харак-
тер этого общения зависит от индивидуальных способ-
ностей и потребностей студента. Своевременная и це-
ленаправленная помощь преподавателя может помочь 
студенту обрести уверенность в себе, испытать чувство 
удовлетворения от своей мыслительной работы. Такая 
организация учебного процесса способствует развитию 
индивидуального стиля мышления будущего специали-
ста. Подавляющее большинство студентов работают 
активно и стараются решить как можно больше задач. 
Они используют любые доступные средства для дости-
жения цели. Некоторые студенты пассивно ждут помо-
щи от преподавателя, не прилагая самостоятельных 
усилий  для преодоления трудностей. 

С целью получения информации о качественных ха-
рактеристиках практического занятия по физике и вы-
яснения отношения к форме проведения практических 
занятий по физике лаборатория социологических ис-
следований провела социологический опрос студентов, 
обучаемых по указанной методике. Обращение к сту-
дентам как к экспертам по проблемам вузовской жизне-
деятельности способствует  более глубокому осознанию 
им своего места и роли в учебном процессе. Кроме того, 
анализ оценочных суждений и пожеланий студентов, 
зафиксированных в социологических анкетах, дает воз-
можность совершенствовать новую методику. 

Всего было опрошено 100 студентов. Их мнения 
разделились следующим образом: удовлетворенность 
такой формой проведения занятий выразили 69%,а со-
вершенно не удовлетворены 7% опрошенных. По мне-
нию студентов для новой формы проведения занятий 
характерны следующие качества: происходит закрепле-
ние теории в процессе решения задач – 53%;  больше 
возможности получить помощь от преподавателя во 
время занятия – 47%;  приобретаются навыки коллек-
тивной работы – 33%;  приобретаются навыки само-
стоятельной работы с учебной литературой – 26%.  

Эмоциональная атмосфера занятия, проводимого по 
указанной методике, в основном благоприятная. Счи-
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тают, что на занятии интересно 56% опрошенных, а не 
интересно для 21%.Участие в социологических опросах 
приводит студентов к более осмысленному и созна-
тельному отношению к учебному процессу, развивает в 
них демократические начала что является в определен-
ной мере основанием совершенствования личности. 

Успешное усвоение учебного материала зависит от 
уровня сформированности мышления, но с другой сто-
роны именно в процессе усвоения учебного материала 
происходит формирование мышления обучаемого. Дос-
тижению более высокого уровня понимания учебного 
материала и развитию логического и абстрактного 
мышления обучаемых способствует проблемное обуче-
ние, при котором эти две особенности выступают в 
диалектическом единстве. Для подтверждения указан-
ной взаимосвязи был проведен эксперимент, в котором 
приняли участие 83 студента первого курса Донецкого 
Национального технического университета. Степень 
интеллектуального развития личности обучаемого оп-
ределяли с помощью специального теста. Тест состав-
лен для проверки следующих интеллектуальных уме-
ний: концентрировать внимание, установить логиче-
скую и смысловую связь, выявить закономерность, про-
явить сообразительность, составить уравнение и решить 
его, упростить алгебраическое выражение, произвести 
вычисление. По результатам тестирования участников 
эксперимента ранжировали в порядке увеличения числа 
правильных ответов на вопросы теста. 

В течение одного семестра каждому студенту было 
предложено для решения 48 задач по физике трениро-
вочного характера по различным темам механики и 
молекулярной физики. Студентов снова ранжировали 
по относительному числу правильных ответов на зада-
чи. Коэффициент ранговой корреляции, вычисленный 
по формуле Спирмена, практически равен единице, что 
свидетельствует об однозначном соответствии парамет-
ров, по которым производилось ранжирование участни-
ков эксперимента.  Таким образом, любые формы и 
методы обучения, основываясь на материале учебного 
предмета, должны быть нацелены на развитие мышле-
ния обучаемых. 
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Regarding the aspects of sociocultural competence in the con-
text of future teacher’s professional trend, the author has stud-
ied the data of comparative sociopedagogical research con-
ducted among the students of philological and psychological 
faculties. The students assessed various living situations ac-
cording to the questionnaire developed by B.Bass in order to 
determine the peculiarities of their personal organization which 
have been presented in dynamics of student’s professional for-
mation. 
 
Розглядаючи зміст категорії соціокультурної 
компетентності в контексті професійної спрямованості 
майбутніх викладачів, автор вивчив та представив 
результати порівняльного соціопедагогічного дослідження 
(за методикою Б.Басса) особистісної особливості 
організації студентів-філологів та психологів у динаміці їх 
професійного становлення. 
 
Рассматривая содержание категории социокультурной 
компетентности в контексте профессиональной напра-

вленности будущих педагогов, автор изучил  и представил 
результаты сравнительного социопедагогического 
исследования (по методике Б.Басса) особенностей 
личностной организации студентов-филологов и пси-
хологов в динамике их профессионального становлення. 

 
ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ОСОБИСТОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
І.А.Закір’янова 
Нова парадигма освіти – освіти, орієнтованої на по-

чуття власної гідності людини, почуття свободи і відпо-
відальності, на формування соціокультурної компетент-
ності – вимагає корінних змін змісту, організаційних 
форм всієї освітньої системи, а також суттєвої перебу-
дови точки зору на особистість вчителя, яка склалась до 
цього часу, на його професійний розвиток. Професійний 
розвиток учителя неможливо розглядати поза контекс-
том його загальноосвітнього, соціокультурного розвит-
ку. Якщо загальноосвітній, соціокультурний розвиток є 
формуванням культурних, інтелектуальних, естетичних 
морально-вольових і психофізіологічних якостей особи-
стості, то професійна означає застосування цих якостей 
для рішення спеціальних завдань. Зрозуміло, чим більш 
ґрунтовний загальний соціокультурний розвиток, тим 
більше у педагога можливостей для професійної само-
реалізації. 

Вчитель нового типу – це професіонал з новим рів-
нем соціокультурного розвитку, який пов’язаний у пе-
ршу чергу з новим поглядом, новим способом мислен-
ня, поведінки, спілкування з учнями та іншими людьми, 
новим ставленням до себе. 

При цьому однією з інтегральних характеристик 
особистості такого вчителя є соціокультурна компетен-
тність, тобто гармонійне поєднання професійних і соці-
окультурних знань, умінь і навичок, соціального досві-
ду, важливих якостей і здібностей особистості, мотива-
ційних настанов, спрямованих на загальнолюдські ма-
теріальні та духовні цінності. 

Виходячи з цього визначення, ми розглядаємо спря-
мованість особистості як один із компонентів соціоку-
льтурної компетентності (а саме: як систему стійких 
домінуючих мотивів, які визначають цілісну структуру 
особистості), а отже, як один із аспектів соціокультур-
ного розвитку особистості. 

Структуру спрямованості особистості складають 3 
групи мотивів: громадські, особисті та ділові. Громад-
ські та особисті мотиви починають формуватися ще в 
ранньому дитинстві. Головним механізмом їх форму-
вання є виховання як компонент соціалізації особистос-
ті. При цьому важливо сформувати необхідну ієрархію 
мотивів, які обумовлюють їх спрямованість та гармо-
нійне сполучення. 

До недавнього часу в психолого-педагогічній літе-
ратурі достатньо широко був розкритий помилковий 
погляд на поняття "спрямованість особистості". На на-
шу думку, спрямованість людини на себе не є настільки 
прямолінійною та однозначною: вона має не тільки его-
їстичний контекст, але прагнення і здібність людини до 
самореалізації, до самовдосконалення, до саморозвитку 
в інтересах інших людей. Тому без урахування спрямо-
ваності особистості не може бути повноцінної особис-
тості. Ділова спрямованість, або спрямованість на про-
фесійну діяльність, з’являється на певному етапі розви-
тку особистості (в юнацтві) та стає протягом цього пері-
оду життя центральним новостворенням особистості, 
яке (новостворення), з одного боку, формується внаслі-
док багатомірного, соціально-морального, професійного 
самовизначення особистості та у процесі здійснення 
трудової чи навчальної професіональної діяльності, а з 
другого боку, само обумовлює самовизначення та хара-
ктер головної діяльності [4]. Професійна спрямованість 
особистості виявляє себе у різних сферах людської дія-
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льності і залежності від особливостей професії має від-
повідні характеристики. 

У зв’язку з метою дослідження нас цікавили саме 
особистості, спрямовані у сфері професійної діяльності 
педагога. 

Відповідно до класифікації об’єктно-предметних 
характеристик різних професій, запропонованої Є.А. 
Климовим [3] педагогічна професія належить до типу 
"Людина – людина", тому що об’єктом її стає людина, а 
предметом – діяльність з її розвитку, виховання, на-
вчання. Для цього типу професій Є.А.Климов визначає 
такі якості людини: стійке добре самопочуття протягом 
праці з людьми; потреба у спілкуванні, здібність у дум-
ках ставити себе на місце іншої людини, здатність шви-
дко розуміти наміри, думки, бажання і настрої інших 
людей, швидко розбиратись у стосунках людей, добре 
пам’ятати й тримати в голові знання про якості особис-
тості та багатьох різних людей тощо. Людині, яка ефек-
тивно реалізує себе в цій професії, притаманно: вміння 
керувати колективом, вчити, виховувати, вміння слуха-
ти й вислуховувати, широкий кругозір, мовна (комуні-
кативна) культура, спрямованість розуму на розуміння 
душі, спостережливість до прояву почуттів, розуму й 
характеру людини, до її поведінки; вміння чи затніть 
подумки уявляти, змоделювати саме її внутрішній світ, 
а не приписувати йому свій власний чи інший, знайо-
мий за досвідом; "... проектуйте підхід до людини на 
підставі впевненості, що людина завжди може стати 
кращою, ... глибока й оптимістична впевненість у вірно-
сті ідеї служіння народу в цілому" [3], а також спосте-
режливість, здатність співпереживання, здатність успі-
шно вирішувати нестандартні ситуації, висока ступінь 
самореалізації. 

Таким чином, педагогічна спрямованість, яка є різ-
новидом професійної спрямованості, відрізняється від 
інших її видів своїм об’єктно-предметним змістом із 
тим, що цей зміст перетинається, а багато в чому і спів-
падає зі змістом громадської спрямованості (наприклад, 
позитивне ставлення до себе). 

Для аналізу професійної придатності людини, що 
працює в системі "Людина – людина", вважає Є.А. 
Климов, існує ряд протипоказань для цього типу профе-
сійної зайнятості. "Протипоказаннями до вибору профе-
сії такого типу є... від відлюдність, занурення в собі... 
бездушність до людей, відсутність ознак безкорисливої 
цікавості до людини – цікавості "просто так" [3]. 

Запропонований Є.А. Климовим метод аналізу про-
фесій дозволяє розглядати професію педагога з принци-
пово іншої точки зору: педагогічна професія, що вхо-
дить в систему "Людина – людина" поряд зі специфіч-
ними якостями (професійна компетентність та дидакти-
чна культура), характеризується таким набором інтере-
сів і якостей особливості педагога, без якого немає та не 
може бути успішної педагогічної діяльності. Дійсно, 
сучасні педагогічні пошуки засновані на активному, 
принципово новому спілкуванні вчителя з учнями, яке 
відзначається доброзичливістю, прийняттям особистос-
ті дитини, щирою цікавістю до неї, терпінням, гнучкіс-
тю дій, широтою сприймання, тобто гуманістичною 
парадигмою. Ми ніяким чином не ставимо під сумнів, 
що ці вміння та якості особистості притаманні багатьом 
нашим педагогам. Питання в іншому: якою мірою від-
повідні риси особистості розвинені та виявлені в життє-
вому та професійному досвіді педагогів? Наскільки 
кожен вчитель спрямований на  інтенсивну взаємодію, 
здатну попередити часто виникаючі розходження, такі, 
наприклад, як розрив між "демократичними" намірами 
вчителя, його усвідомленими орієнтирами, настроєм на 
діалог і "несподіваним" авторитарним поворотом реаль-
ної взаємодії у класі; або перетворення живого діалогу, 
обговорення на форсоване ствердження однієї точки зо-
ру, що близька самому вчителю; або ж образа дії, цінніс-
них орієнтацій [2]. 

Із цих позицій вміння здійснювати діалогічне спілку-
вання є важливішою складовою соціокультурної компе-
тентності педагога. Діалог надає контекст спільній уч-
бовій діяльності, в якій відбувається розвиток учня як 
суб’єкта цієї діяльності. При цьому особливо актуальною 

є теза В.В.Давидова про те, що у спілкуванні розвиваєть-
ся не дитина, а єдність дитини з дорослим, оскільки важ-
ливішим положенням сучасної теорії освіти є уявлення 
про колектив учнів та вчителів як дослідницької спільно-
ти, що породжує знання [2] і, додамо ми, розвиток особи-
стості кожного його учасника. 

На нашу думку, спрямування на діалог, орієнтація на 
особистість учня, на спілкування з ним є головним пока-
зником педагогічної спрямованості. Адже спілкування – 
це не тільки й стільки вміння говорити, але більшою мі-
рою вміння слухати й чути співрозмовника, виявляти до 
нього живий інтерес і щиру увагу. 

Ще одним значним показником педагогічної спрямо-
ваності, на наш погляд, є спрямованість на справу, тобто 
власне на педагогічну діяльність. Головне завдання вчи-
теля ми бачимо у побудові такої діяльності учнів, у про-
цесі та в результаті якої відбувався б розвиток системи 
індивідуальних особистністних характеристик учнів, їх 
знань, практичних умінь та навичок, пізнавальних здіб-
ностей і моральних переконань. При тому, керівництво 
діяльністю учнів педагог повинен будувати не як прямий 
вплив, а як передачу учню основ спираючись на той які 
міг би зробити самостійні висновки, оскільки сучасні 
педагогічні пошуки спираються на здатність вчителя 
ставити учня в позицію самостійного дослідника, першо-
відкривателя, тим самим розширюючи звичні рамки уч-
бового пізнання. 

У той же час вони припускають здатність учителя са-
мому займати таку позицію. Цікава на цей рахунок точка 
зору І.Шор та Б.Фрейне: "Я (педагог) повинен чітко вияви-
ти свою потребу переосмислити те, що я вже, як мені зда-
ється, знаю, розділяю це знання з тими, кого вчу. Я по-
винен також ясно дати їм зрозуміти, що моє розуміння 
об’єкту чи дійсності не може служити для них як відправ-
не" [2]. 

Така позиція педагога зорієнтована на створення для 
учня можливостей займати не просто активну, але й іні-
ціативну критичну позицію в учбовому процесі, не прос-
то "засвоювати" запропонований учителем (програмою, 
підручником) матеріал, але пізнавати світ, самому шука-
ти відповіді та не зупинятись на знайденому, як на оста-
точній істині. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що ділова 
професійна спрямованість учителя включає в себе не 
тільки предметно-змістовну, але й соціально-
психологічну сторону, спрямовану перш за все на ділове 
співробітництво вчителя та учнів, на їх загальну зацікав-
леність у рішенні освітніх завдань. 

Як бачимо, професійна спрямованість педагога – це 
складний психологічний феномен, формування та прояви 
котрого неможливо відокремити від розвитку особистос-
ті – як учня, так і педагога. Це дозволяє зробити висно-
вок, що поняття "власна спрямованість", тобто спрямова-
ність людини на себе не така вже й однозначна, як при-
йнято було вважати: очевидно, що вона має не тільки 
егоїстичний егоцентричний контекст, але й прагнення до 
самореалізації, до самовдосконалення й саморозвитку в 
інтересах інших людей [5]. 

Дійсно, як показує практика, для реального професій-
ного росту педагога на сучасному етапі недостатньо од-
них лише знань предмета, недостатньо вивчення чийо-
гось досвіду, який розкриває секрети й тонкощі педагогі-
чного ремесла. 

Справа навіть не в інформованості про способи робо-
ти з класом. Проблема в тому, наскільки сам учитель 
дозрів як особистість. Навряд чи може педагог, скажімо, 
проводячи дискусію, орієнтувати дітей на уважне, толе-
рантне неупереджене ставлення до думок, фактів, якщо 
таке ставлення не властиве педагогу, навряд чи такий 
учитель може розвивати у дітей культуру зацікавленого 
обговорення, обміну думками, якщо не володіє тим сам. 
По справедливому зауваженні М.В.Кларика, "цинічні по 
самій суті спроби розвивати" і "формувати" у дітей те, що 
внутрішньо чуже або байдуже самому вчителю, вже дали 
в нашій вітчизняній школі свої, можливо, недобрі плоди: 
неприйняття відторгнення, цинізм з боку молоді" [2]. 

Проблема педагогічної спрямованості вчителя, та-
ким чином, нерозривно пов’язана з його особистісним 
досвідом, з роботою самого вчителя над змалюванням 



� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 

Постметодика № 2-3 (40-41), 2002  87 

власної особистості, роботою, яку йому необхідно вес-
ти, орієнтуючись не стільки на реальні, скільки на ідеа-
льні зразки високого рівня культури, тому що їх незви-
чайно важко знайти в соціальному досвіді (достатньо 
згадати характер дискусій між депутатами, представни-
ками різних громадських організацій та рухів). 

Особливий інтерес у зв’язку з цим представляють до-
слідження американського психолога А.Маслоу, який 
розглядав спрямованість особливості як безперервний 
потяг людини до самоактуалізації, до самовираження, що 
пов’язано з реалізацією таких суттєвих потреб, як: 1) 
приносити людям добро, бо людина по суті своїй добра; 
2) бути такою, якою людина може стати, бо вона повинна 
виконувати свою місію, використовуючи всі свої можли-
вості та здібності. Згідно з гуманістичною моделлю 
А.Маслоу, людина народжується з гуманістичними по-
требами в добрі, моральності та доброзичливості, які 
створюють ядро індивіда, і він повинен вміти здійснити 
ці гуманістичні потреби тоді, коли дозволяють умови. За 
Маслоу, в самому понятті "самоактуалізація" вже закла-
дено дещо соціальне [1]. Таким чином, А.Маслоу робить 
серйозні висновки: по-перше, загальні для людей ціннісні 
прагнення гуманістичні за своєю природою та містять у 
собі вдосконалення розвитку самої людини; по-друге, вся 
система позитивних цінностей лежить не поза людиною, 
а в ній самій, і не можна придати, а можна лише створити 
умови для її виявлення. На наш погляд, прагнення педа-
гога до самоактуалізації, до росту й розвитку у сфері пе-
дагогічної діяльності є одним із показників його педаго-
гічної спрямованості. Розвиваючись сам, він створює 
передумови для успішного розвитку учнів. 

Роблячи висновок із вищесказаного, ми уявляємо іє-
рархічну структуру основних видів спрямованості, що 
віддзеркалюють особисті мотиви сучасного педагога, 
таким чином: 

1) спрямованість на спілкування, тобто любов до 
дітей, щирий інтерес і доброзичливе ставлення до них 
(та інших людей), толерантність, налагодженість та 
спільну діяльність, на взаємоповагу, намагання 
вирішити проблеми шляхом діалогу та взаємних допус-
тимих рішень; 

2) спрямованість на справу, на педагогічну 
діяльність, тобто любов до педагогічної професії, 
зацікавленість в оволодінні основами педагогічної май-
стерності, орієнтація на ділову співпрацю, здатність 
відстоювати в інтересах справи власну думку, потреба в 
роботі з дітьми, сприяння розвитку особистості учня та 
максимальні самоактуалізації його індивідуальності; 

3) спрямованість на себе, тобто потреба в само-
вдосконаленні та самореалізації у сфері педагогічної 
праці, у формуванні позитивного образу "Я". 

У відповідності з такою ієрархічною структурою 
особистих настанов, мотивів педагога з метою аналізу 
преморбідно особистністного фону та прогнозу ефекти-
вності професіональної підготовки майбутніх педагогів 
нами було проведено дослідження спрямованості осо-
бистості студентів. 

Вивчення поводилось за допомогою соціально роз-
робленої та апробованої психологічної методики 
Б.Басса [6]. Процедура дослідження включала анкетне 
опитування студентів педагогічного інституту (200 
чол.),  протягом якого було виявлено три типа спрямо-
ваності майбутніх педагогів: бажана спрямованість 
(БС), задовільна спрямованість (ЗС), небажана спрямо-
ваність (НС). 

Бажаній спрямованості відповідає така ієрархічна 
послідовність мотивів, як: спрямованість на спілкування 
(С), спрямованість на діяльність (Д), спрямованість на 
себе (Я) – СДЯ, а також спрямованість на діяльність –  
Д, на спілкування – С, на себе – Я (ДСЯ); задовільна – 
спрямованість на спілкування – С, спрямованість на 
себе – Я, спрямованість на діяльність – Д (СЯД), на себе 
– Я, на спілкування – С (ДЯС); незадовільна – спрямо-
ваність на себе – Я, спрямованість на спілкування – С, 
спрямованість на діяльність – Д (ЯСД) і, врешті, спря-
мованість на себе – Я, спрямованість на діяльність – Д, 
спрямованість на спілкування – С (ЯДС). 

Студенти з бажаною спрямованістю зорієнтовані на 
прагнення при будь-яких умовах підтримувати стосун-
ки з людьми, знаходити рішення проблем шляхом діа-
логу і взаємоприйнятних дій, налагоджені на спільну 
діяльність, на доброзичливість, толерантність, схиль-
ність виконувати роботу якомога краще. 

Студенти із задовільною спрямованістю налагодже-
ні на діяльне співробітництво, часто за рахунок щирої 
допомоги людям, або зорієнтовані на потребу в прихи-
льності та емоційних стосунках, але частіше страждає 
при цьому виконання конкретних завдань. 

Студенти з незадовільною спрямованістю більше 
зорієнтовані на себе, на потребу у самовдосконаленні; 
їм також властиві інтровертованість, схильність до су-
перництва, стурбованості та роздратовання. 

Кількісні результати проведеного дослідження 
представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розподіл анкетованих по типу  
педагогічної спрямованості  

(в % до загальної кількості респондентів) 
 

Вид 
спрямованості 

Послідовність 
власних 
мотивів 

% від загального 
числа респонде-
нтів (№=200) 

Всього 

БС СДЯ 
ДСЯ 

4 
22 

26 

ЗС СЯД 
ДЯС 

6 
26 

32 

НС ЯСД 
ЯДС 

16 
26 

42 

 

Таким чином, вивчення педагогічної спрямованості 
майбутніх педагогів дозволило виділити три групи сту-
дентів, які відрізняються різними видами спрямованості 
особистості: 

І група – студенти з бажаною спрямованістю (26%); 
ІІ група – студенти із задовільною спрямованістю 

(32%); 
ІІІ група – студенти з небажаною спрямованістю 

(42%). 
Виходячи з даних таблиці 1, можна відзначити, що 

більша частина респондентів (74%) відноситься до груп 
із задовільною та небажаною спрямованістю і, природ-
но, потребує цілеспрямованої роботи по формуванню 
необхідних педагогам якостей особистості, здібностей 
мотиваційних спрямувань. Із метою формування вказа-
них якостей ми розробили цикл занять, який включає в 
себе спеціальні вправи та тренінги, котрі дозволяють 
розвинути (актуалізувати) відповідні особистністні мо-
тиви і, тим самим, підвищити соціокультурну компете-
нтність майбутніх педагогів. Для апробації програми й 
оцінки її ефективності всі досліджувані студенти були 
розділені на 2 групи: експериментальну і контрольну. В 
експериментальній групі протягом двох семестрів про-
водились заняття за розробленою програмою. Після 
завершення роботи були проведені констатуючи дослі-
дження за вищеназваною методикою Б.Басса. Отримані 
результати містяться в таблиці 2. 
Таблиця 2 – Порівняльні дані про частоту різних 

видів спрямованості в експериментальній  
та контрольній групах  

(у % до кількості студентів) 
 

Вид 
спря-
мова-
ності 

Послідов-
ність мо-
тивів осо-
бистості 

Екс-
пери-
мен-
тальна 
група 

Всьо
го 

Контро-
льна 
група 

Всь
ого 

БС СДЯ 
ДСЯ 

36 
28 

64 8 
14 

22 

ЗС СЯД 
ДЯС 

10 
20 

30 14 
20 

34 

НС ЯСД 
ЯДС 

- 
6 

6 18 
26 

44 
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Порівняльний аналіз досліджень переконливо пока-
зав, що у студентів експериментальної групи переважає 
бажана спрямованість (64%), в той час, як у студентів 
контрольної групи домінуючою є небажана спрямова-
ність (44%). З іншого боку, мінімальна кількість студен-
тів із небажаною спрямованістю виявлена в експериме-
нтальній групі (6%) і з бажаною спрямованістю в конт-
рольній групі (22%). Студентів із задовільною спрямо-
ваністю в експериментальній та контрольній групах 
30%, 34% відповідно. 

Результати дослідження дозволили зробити такі ви-
сновки: 

- педагогічна спрямованість як один із компо-
нентів соціокультурної компетентності (спрямова-
ність на учня, прийняття його особистості) є важ-
ливішим утворенням в структурі особистості вчи-
теля; 
- педагогічна спрямованість, яка забезпечує гу-
маністичну позицію вчителя, передбачає відповід-
ну ієрархію особистністних мотивів, а саме: спря-
мованість на спілкування – С, спрямованість на ді-
яльність – Д, спрямованість на себе – Я (СДЯ), або 
спрямованість на діяльність – Д, спрямованість на 
спілкування – С, спрямованість на себе – Я (ДСЯ); 
- педагог, спрямований на учня, завжди зорієн-
тований на унікальну неповторність кожної люди-
ни, на розвиток індивідуальних здібностей як учня, 
так і своїх особистих в інтересах учнів [5]; 
- відсутність такої професіональної значущої 
якості особистості, як бажана педагогічна спрямо-
ваність учителя, приводить до того, що відбуваєть-
ся знеособлювання індивідуально-психологічного 
змісту учня і, як наслідок, редукується творчий по-
тенціал саморозвитку педагога; 
- традиційна вузівська підготовка не забезпечує 
формування відповідної педагогічної спрямованос-
ті. Розроблений же нами комплекс занять, що роз-
вивають особистість, сприяє формуванню бажаної 
спрямованості як системи домінуючих мотивів в 
певній ієрархії. 
Отже результати досліджень спрямованості особис-

тості майбутніх педагогів показують, що педагогічна 
спрямованість як один із компонентів соціокультурної 
компетентності є необхідною психологічною умовою  
ефективності педагогічної діяльності та педагогічного 
спілкування в рамках гуманістичної парадигми освіти.  
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The article deals with putting the modern theoretical linguistic 
achievements  into the process of the Ukrainian and English 
languages teaching which is concerned to be the means of the 
linguistic thinking formation. The main interest is centered 
around the using of the distribution analysis of the verbs.  
 
У статті розглянуто один із аспектів формування 
лінгвістичного мислення студентів шляхом впровадження 
у практику викладання української та англійської мов 
найновіших теоретичних досягнень лінгвістичної науки. 

Увагу зосереджено на використанні дистрибутивного 
аналізу мовних одиниць у процесі вивчення дієслівної 
лексики.  

ДИСТРИБУТИВНИЙ АНАЛІЗ 
УКРАЇНСЬКОГО ТА  
АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА ЯК 
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ЛІНГВІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ 
Н.Б.Іваницька  
Освітній сфері сьогодні належить одне із чільних 

місць в інфраструктурі суспільства, бо саме на освіту 
покладають завдання підготовки майбутньої 
національної еліти України,  здатної самостійно, творчо 
мислити, аналізувати та цілеспрямовано використову-
вати наукову інформацію. Сучасні вимоги до вищої 
школи детермінують оновлення принципів управління 
навчальною діяльністю, переорієнтацію на нові дидак-
тичні напрями, теорії та концепції, використання в нав-
чальному процесі різних методів, форм та прийомів 
оволодіння знаннями. Такі зміни мають на меті сприян-
ня як гармонійному розвитку творчої особистості моло-
дої людини в цілому, так і, що є не менш важливим, 
активізацію мисленнєвої діяльності студента, його здат-
ності до систематизації та узагальнення набутих знань.  

Усе вище зазначене є актуальним і для гуманітарної, 
зокрема мовної, підготовки майбутніх високоосвічених 
спеціалістів, особливо в галузі економіки, менеджменту 
та фінансів, яких готує Вінницький торговельно-
економічний інститут Київського національного торго-
вельно-економічного університету. Для таких фахівців 
важливою передумовою їхньої конкурентноспромож-
ності на сучасному ринку праці, водночас із про-
фесійною компетенцією, є високий рівень знань дер-
жавної мови та практичне володіння нею. З іншого бо-
ку, в умовах входження України до світової спільноти 
та інтеграції освіти у світовий освітній простір немає 
потреби доводити, яке велике значення має знання хоча 
б однієї іноземної мови. Істотно, що володіння держав-
ною та іноземною, зокрема англійською, мовами, – це 
не лише засвоєння елементарних лінгвістичних понять 
та вироблення на цій основі мовних умінь і навичок, а й  
пізнання мовно-культурних цінностей, здобуття 
інформації про нові іншомовні досягнення, формування 
мовної особистості, що, у свою чергу, є шляхом до зро-
стання та збагачення інтелекту людини, суспільства та 
держави в цілому. 

Нагальна потреба в забезпеченні належного рівня 
мовної компетенції спонукає до пошуків принципово 
нових підходів до навчання мовознавчих дисциплін у 
ВНЗ. Одним із перспективних напрямів оволодіння 
мовленнєвими навичками є впровадження у практику 
викладання найновіших теоретичних досягнень 
лінгвістичної науки. Широкі можливості в цьому ас-
пекті пропонує функціональний підхід до вивчення 
мовних реалій, актуальність якого засвідчують численні 
наукові розвідки останніх років як в україністиці, так і в 
зарубіжному мовознавстві [1, 2, 5, 6, 14, 15]. 

Використання в навчальному процесі результатів 
наукових лінгвістичних експериментів у галузі 
функціональної семантики, лексикології, морфології та 
синтаксису, особливо коли мовний аналіз має контра-
стивну та інтеферентну спрямованість, дає студентам 
змогу швидше ідентифікувати мовні явища, глибше 
проникнути у їхню сутність, зміст та структуру, 
інтегрувати та диференціювати особливості кожної 
мовної системи, оволодіти методами сучасних наукових 
досліджень, виробити навички самостійної роботи з 
мовним матеріалом. Усе це, безсумнівно, є підгрунтям 
для формування та розвитку лінгвістичного мислення 
студентів, яке повинно бути спрямоване на осмислене 
сприйняття законів мови та вміле застосування їх у 
процесі комунікації.  
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Важливим етапом оволодіння будь-якою мовою 
можна вважати вивчення її лексичного запасу, бо “в 
ієрархії мовної системи провідне місце посідає слово, 
оскільки всі інші одиниці мови (фонеми, морфеми, ре-
чення, словосполучення) так чи інакше сприймаються 
на фоні слова і пов’язані системними відношеннями з 
останнім” [2, с.5]. 

Одним із шляхів комунікативно спрямованого за-
своєння лексичного діапазону мовної системи є члену-
вання її словникового запасу для подальшого вивчення  
за частиномовними ознаками. 

У епіцентрі традиційної чи модернізованої науки 
про слово, його лексичну, семантичну та граматичну 
природу перебуває апробоване історією розвитку вчен-
ня про поділ слів на повнозначні та службові. Ця кла-
сифікація враховує здатність слова певним чином 
співвідноситися із реаліями позамовного світу – назива-
ти чи не називати їх. Коли упорядкована сукупність 
фонем здатна виконувати номінативну функцію, слово 
зараховують до повнозначних, за відсутності називання 
слово вважають неповнозначним. Така традиція у 
підходах до принципових критеріїв об’єднання слів, що 
ґрунтується на денотативних ознаках лексико-
граматичних розрядів слів, є визначальною в сучасній 
мовознавчій науці. 

Проте розвиток лінгвістичної думки, комплексний 
підхід до аналізу мовних реальностей, нестандартність у 
підходах і висновках спричиняються до того, що тра-
диційні мовні одиниці, явища, категорії з усталеною 
сіткою зв’язків, взаємовідношень, їхні дефініції, кла-
сифікації зазнають деяких уточнень або доповнень. 
Тому цілком закономірно, що в аспекті вивчення 
різнорівневої природи повнозначного слова, зокрема 
дієслова з його надзвичайно складною категорійною 
системою, мовознавці почали вичленовувати клас абсо-
лютивних дієслівних лексем. 

Учення про автосемантію та синсемантію бере свій 
початок із часів Аристотеля. Проте до ХІХ століття 
воно не отримало належного поширення і лише на по-
чатку ХХ століття знову відродилося в Німеччині. 
Теорія автосемантії та синсемантії розроблялася у пра-
цях Е.Гусерля, А.Марті, пізніше цю проблему розгляда-
ли німецькі вчені В.Джунг та Х.Брінкман, чеський мо-
вознавець В.Шмілауер, російський лінгвіст  
Л.В.Щерба, дослідники англійської мови А.І.Смир-
ницький та  Є..Г.Гулига. У сучасному мовознавстві 
проблема автосемантії та синсемантії є досить актуаль-
ною. Для опису цього явища у межах дієслівної лексики 
лінгвісти послуговуються різними термінами: 
“абсолютивні - релятивні” (Г.О.Золотова, Н.Л.Іва-
ницька, А.П.Загнітко), “автосемантичні – синсеман-
тичні” (Є.Г.Гулига, Н.Я.Дзюбишина), “дієслова закритої 
семантики – дієслова відкритої семантики” (Р.М.Гай-
сина), “невалентні - валентні” (Т.М. Масицька), “інтран-
слятивні - транслятивні” (В.В.Мозгунов, І.М.Арібжа-
нова),   “безінтенційні – інтенційні” (М.П.Володченков), 
“неспрямованої дії – спрямованої дії” (Т.П.Усатенко). 

Проблему розмежування дієслів за їхніми абсолю-
тивно-релятивними властивостями в сучасній мовоз-
навчій науці розв’язують у процесі дослідження син-
тагматики слів і словоформ та парадигматики їхніх се-
мантичних гнізд. Учені пов’язують вирішення цього 
питання з виявленням сполучувальних можливостей 
дієслова в синтагматичному ряді словоформ, що най-
повніше виявляються в транспонованих у речення сло-
восполученнях [2, 3, 8]. 

Такий підхід ґрунтується на сполучуваності слів, що 
простежується вже на рівні словосполучень, і в основі 
своїй є поняттям, яке містить у собі також валентність 
(зокрема правобічну) в її максимальному вияві. У 
зв’язку з цим чільне місце в лінгвістиці посіли теорії, 
пов’язані з вивченням сполучуваності слів, що дістали 
назви “сполучуваність”, “дистрибуція”, “інтенція”, “се-
мантична вибірковість”, “семантична потенція”, 
“конфігурація” [9, с.25]. Саме вчення про сполучу-
ваність з розмежуванням обов’язковості і не-
обов’язковості (факультативності), що в загальних ри-
сах збігається з валентністю, надійно ввійшло в сучасні 

теорії про внутрішню будову простого речення, його 
формально-граматичні та семантичні особливості, які, з 
одного боку, є наслідком вивчення структурно-
семантичних особливостей дієслова, а з іншого – сти-
мулюють подальший розвиток досліджень природи 
дієслівної лексики [2; 5; 8; 10; 11]. 

Лінгвістична природа сполучуваності, зрозуміло, 
ґрунтується на підрядних синтаксичних зв’язках між 
повнозначними словами. Сполучуваність між 
дієсловами і залежними від них словоформами фор-
малізується за допомогою синтаксичних зв’язків, що 
безпосередньо пов’язано з абсолютивними властиво-
стями дієслівної лексики. 

Обов’язкова сполучуваність є ознакою дієслова 
(ширше – взагалі повнозначного слова чи синтаксично-
го компонента речення), що виявляється в залежному 
компоненті, який визначається змістом чи формою 
опорного. В ієрархізованій піраміді сполучувальних 
залежностей словоформ обов’язковість об’єктивує пе-
реважну більшість дієслівних лексем, які реалізують 
потенційно закладений у них зміст на основі прогнозо-
ваних ними обов’язкових залежних словоформ. 

Факультативну сполучуваність дієслова витлума-
чують як його семантико-граматичну ознаку, що 
ґрунтується на відсутності в дієслова необхідності по-
ширення іншими словами в словосполученні і є фор-
мою реалізації його семантики. Факультативна сполу-
чуваність забезпечує вичленування абсолютивних 
дієслів на рівні словосполучення, а в окремих випадках 
– на рівні речення. Відсутність обов’язкових поширю-
вачів слугує головною ознакою абсолютивності 
дієслівної семантики. Ця ознака може фіксуватися в 
структурі елементарного дієслівного речення (Липа 
цвіте; The girl is singing) або виявлятися внаслідок 
трансформованої структури поширеного речення в не-
поширене шляхом елімінації компонентів, залежних від 
дієслова-присудка (Під вікном почастішали кроки → 
Кроки почастішали; Тривожно мигтіли вогні → Вогні 
мигтіли; The birds have been singing all day long → The 
birds have been singing ). У процесі таких трансфор-
мацій, що перевіряють абсолютивні дієслова, утво-
рюється структурно завершена конструкція з дієсловом-
присудком, що є семантично тотожною з вихідною 
структурою. 

Сама денотативна природа дієслів спричиняє роз-
гляд їхніх сполучувальних ознак у взаємозв’язку син-
тагматичного та парадигматичного функціонування у 
мовній системі. Практично навряд чи можна знайти 
дієслова, які б не утворювали синтаксичних словоспо-
лучень чи сполучень слів на основі поєднання із залеж-
ними від них іменниковими або дієслівними словофор-
мами. В.М. Русанівський із цього приводу пише: 
“...кожне дієслово у розгорнутій фразі може факульта-
тивно керувати іменниками: біліти від злості, шуміти 
від вітру і под.” [13, с.334]. Поєднуваність дієслова 
з іншими частинами мови, форми поєднування з 
дієсловом інших слів, що в сукупності становлять бага-
тий арсенал диференційних ознак для семантичного 
поділу дієслівної лексики, дали йому змогу фор-
малізувати семантичну класифікацію цього най-
об’ємнішого класу повнозначних слів і виділити 41 гру-
пу дієслів, об’єднаних спільним функціонально-
семантичним значенням [13, с.329-330]. 

Отже, дистрибутивні характеристики дієслівних 
лексем уможливлюють виділення окремого семантико-
граматичного класу абсолютивних дієслів, основною 
ознакою яких є їхня здатність своїм власним фонемним 
складом реалізувати значення. Зауважимо, що абсолю-
тивність дієслова є його семантичною ознакою, 
пізнання якої можливе лише через сполучуваність його 
з іншими повнозначними елементами мовної структури. 

Орієнтація на такі дієслівні властивості  забезпечує 
відбір абсолютивних дієслівних лексем з-поміж усієї 
дієслівної лексики як української, так і англійської мов. 
Звичайно, у системі цих мов простежується значна 
кількісна перевага функціонування дієслів, як абсолю-
тивних, так і релятивних, у конструкціях із заповненою 
придієслівною позицією. Причому така позиція най-
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частіше прогнозується дієслівною семантикою для 
обов’язкового заповнення її залежними словами: укр.: 
доводиться (кому + ким, чим), відчути (себе + ким, 
чим), уявлятися (кому + ким, чим), зосереджуватися 
(на чому), відкривати (що), впроваджувати (що + у 
що), наполягати (на чому), заповнювати (що + чим); 
англ.: to neglect (whom); to fill in (what); to lift (what, 
whom); to teach (whom); tо purchase (what); to lock up 
(what) і т.д. Уже на рівні словосполучення такі 
дієслова виявляють релятивність семантики. Під час 
транспонування словосполучень у речення дієслова 
заповнюють типову для них позицію присудка, а за-
лежні від них словоформи – позиції, що є 
обов’язковими для таких слів. 

Отже, основним критерієм розмежування абсолю-
тивних та релятивних дієслів є таке явище, як 
обов’язковість / необов’язковість прислівного синтак-
сичного зв’язку та пов’язана із цим ознака сили 
підрядного зв’язку. Обов’язковість, як зазначає 
І.Р. Вихованець, – це “необхідність, регулярність, а не-
обов’язковість – імовірність, можливість, нерегу-
лярність появи залежного компонента” [2, с.29]. На ос-
нові встановлення таких зв’язків і виникають поняття 
обов’язкової та факультативної сполучуваності. 

Основним параметром абсолютивного дієслова є 
його здатність автономно реалізувати своє значення, 
утворюючи самостійний компонент синтаксичної 
структури речення, а отже, служити мовним репрезен-
тантом окремого фрагмента позамовної дійсності. Ці 
загальні параметри реалізуються на основі деяких фор-
мальних характеристик усієї системи дієслівної лексики 
як української, так і англійської мов. Для виділення 
абсолютивних дієслів як окремого лексико-
граматичного класу використовують комплексну мето-
дику аналізу, що містить ряд конкретних прийомів 
аналізу дієслівної лексики на тлі функціонування її у 
системі мови. Такий глобальний аналіз усієї дієслівної 
лексики, орієнтований на вичленування одиниць авто-
семантичної природи, передбачає насамперед виявлен-
ня формальних показників, які б максимально забезпе-
чували об’єктивність поділу. Основу методичних прий-
омів становить сполучуваність дієслів із залежними від 
них словоформами. 

Вичленування зазначених дієслівних розрядів спи-
рається на притаманні кожному дієслову синтаксичні 
ознаки сполучення з певним колом форм, які його по-
ширюють. У такому разі сполучуваність постає як лек-
сико-синтаксична властивість повнозначних слів, що 
виявляється в утворенні набору підпорядкованих сло-
воформ, який залежить від “умов реалізації синтаксич-
них зв’язків відповідних граматичних розрядів слів” [8, 
с.29]. 

Дієслова як повнозначні лексичні одиниці, що вис-
тупають елементами словосполучення чи речення, ха-
рактеризуються різною силою вияву сполучувальної 
інтенції, у зв’язку з чим і розрізняють обов’язкову та 
факультативну сполучуваність. Частина дієслів са-
мостійно виражає своє значення, не потребуючи додат-
кової конкретизації залежними компонентами. Поши-
рювачі, що, звичайно, можуть уживатися при таких 
дієсловах, мають факультативний характер, вони є 
неістотними для структурної організації речення. Такі 
дієслова мають статус абсолютивних. Інші дієслова 
обов’язково вимагають слів-конкретизаторів, оскільки 
без них, як слушно зауважує Н.Я. Дзюбишина, 
“сприймаються як семантично неповні” [4, с.8]. Вони 
належать до релятивних дієслів. 

Першорядну роль у системі методичних процедур 
аналізу  відіграє орієнтація на придієслівні валентно 
зумовлені поширювачі. Зауважимо, що валентні особ-
ливості багатозначних дієслів можуть мати відмінності 
не лише стосовно різних значень, але й щодо відтінків у 
значеннях. Наявність хоч би одного обов’язкового по-
ширювача як елемента загальної формули семантичної 
сполучуваності дієслова виводить дієслівну лексему з 
розряду абсолютивних. Слід зазначити, що частину 

таких валентно зумовлених поширювачів при конкрет-
них дієсловах певним чином зафіксовано в словниках 
української та англійської мов за допомогою вказівок на 
обов’язкові відмінкові форми залежних іменників. 

Така методика відбору абсолютивних дієслів 
орієнтує також на широке використання процедур 
трансформаційного аналізу. Діагностичною ознакою 
абсолютивного дієслова вважають його здатність 
відтворювати відповідний денотат. Перенесена в пло-
щину реченнєвої структури, у якій дієслово є 
типізованою (морфологізованою) формою, що запов-
нює головну позицію двоскладного речення – позицію 
присудка, ця ознака отримує формальні показники. 

Суть аналізу полягає у перевірці функціональних 
можливостей кожного дієслова утворювати структуру 
непоширеного речення дієслівної будови з аналізованим 
дієсловом у ролі простого присудка чи інфінітивної 
частини складеного дієслівного присудка або головного 
члена речення односкладної будови: Од холоду в ногах 
посиніли дуби (Л. Костенко) → Дуби посиніли; Вона 
вміла вже тоді непогано співати (М. Хвильовий) → 
Вона вміла співати; На сході вже світає (О. Левада) → 
Світає. Пор.: Розвиток функціонального мовознавства 
викликав нову постановку питання про 
взаємовідношення мови і мислення, змісту і форми 
(В. Русанівський) → Розвиток викликав... (не транс-
формується); Ціле життя своє присвятив М.В. Лисенко 
збиранню української народної пісні (О. Довженко) → 
М.В. Лисенко присвятив... (не трансформується); Роз-
горнути старанну підготовку до жнив (З газети) → (не 
трансформується). 

Отже, абсолютивними дієсловами (дієсловами абсо-
лютивної семантики) є такі дієслова, які своїм 
внутрішнім потенціалом не прогнозують, не 
відкривають обов’язкових правобічних позицій для 
заповнення їх словами-конкретизаторами із об’єктним 
або обставинним значенням. Співвідношення абсолю-
тивних дієслів із реаліями позамовної дійсності забез-
печує їхній власний фонемний склад, оскільки такі 
дієслова мають достатнє семантичне наповнення. За 
комунікативної необхідності абсолютивні дієслова мо-
жуть поширюватися залежними від них словами, але це 
не є обов’язковим, оскільки дієслівна ознака, що її пе-
редає абсолютивна лексема, є семантично завершеною. 

 Слід зазначити, що система дієслів абсолютивної 
семантики української мови значно об’ємніша як у 
кількісному, так і в значеннєвому планах порівняно з 
англійською мовою. Як засвідчують спостереження, 
клас абсолютивних дієслів української мови охоплює 
близько 3680 одиниць, коли англійських абсолютивних 
дієслівних лексем нараховують майже вдвічі менше. 
Кількісну перевагу досліджуваних українських лексем 
забезпечує синтетична природа мови, яка допускає 
варіювання синтетичних та аналітичних структур на 
позначення денотатів (із виразною орієнтацією на вико-
ристання перших), тоді як в англійській мові для вира-
ження відповідних понять використовують переважно 
(а іноді – лише) аналітичні сполуки слів (пор.: мудріти, 
ставати мудрішим –  to grow wiser; бідніти, ставати 
бідним – to become poor; червоніти, ставати червоним 
– to redden, to become red ; хворіти -  to be ill ; сліпувати 
– to be blind; сумувати -  to feel grief). 

Дослідження значеннєвого простору абсолютивних 
дієслів передбачає виділення шляхом семного аналізу у 
їхньому семантичному складі інтегральних та дифе-
ренційних компонентів – “семантичних варіантів базо-
вих денотативних сем та додаткових денотативних сем” 
[7, с.7-8], що уможливлює об’єднання досліджуваних 
лексем у лексико-семантичні групи (ЛСГ). Лексико-
семантичну групу витлумачуємо як клас абсолютивних 
дієслів української або англійської мови із спільним 
інтегральним та уточнювальними (диференційними) 
компонентами. ЛСГ є своєрідною мікросистемою, де 
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дієслова семно пов’язані, і значення кожного з них 
зорієнтовано на специфіку групи в цілому. 

Як засвідчує аналіз, значеннєвий потенціал ук-
раїнської абсолютивної лексики представлено одинад-
цятьма ЛСГ: руху (бігати, чимчикувати); мовлення 
(базікати, теревенити); звучання (акати, цвірінькати); 
трудової діяльності (атаманувати, теслярувати); по-
ведінки (злодіювати, сваволити); процесуальної вла-
стивості (буяти, зоріти); перетворення, виникнення 
нової ознаки (багатіти, жовтішати); буття (голодува-
ти, минати); фізичного стану (вечоріти, хмарити); 
фізіологічного стану (дрімати, терпнути); психо-
емоційного стану (нервувати, нудьгувати) [7, с.9]. 

Англійська дієслівна лексика абсолютивної семан-
тики охоплює п’ять ЛСГ: руху (to creep, to wander), 
мовлення (to grumble, to snarl), звучання (to chirr, to 
hiss), процесуальної властивості ( to drizzle, to smell),  
фізіологічного стану  (to shiver, to starve).  

Виділення в системі абсолютивних дієслів лексико-
семантичних груп створює  умови для визначення ос-
новних семантико-синтаксичних моделей двоскладних 
речень, які можуть функціонувати у мовленні. Основ-
ною характеристикою таких речень є відсутність у їхній 
структурі обов’язкових причленних компонентів, що 
дає змогу оформити ці речення моделлю “суб’єкт - пре-
дикат”. Подальший аналіз семантичної структури 
двоскладних речень із предикатами, вираженими абсо-
лютивними дієсловами, передбачає встановлення ос-
новних семантико-синтаксичних моделей реченнєвих 
структур, які б відображали дистрибутивні потенції 
предиката та суб’єкта, а також їхні сполучувальні пере-
тини. Наприклад, однією із таких моделей як в ук-
раїнській, так і в англійській мовах може бути структура 
“суб’єкт дії – предикат дії”, реалізована в субмоделях: 
“суб’єкт-істота – ЛСГ абсолютивних дієслів руху” 
(Снують службовці в недорогих, але страшенно виг-
ладжених пальтах (Я.Барка); The walkers rode very 
carefully and were silent (R. Blackmore)); “суб’єкт-
тварина – ЛСГ абсолютивних дієслів руху” (Мавпа 
плигала, ховалась, стрибала (М. Трублаїні); The fogs 
jumped on the surface of the lake (L. Alcott)); “суб’єкт-
тварина – ЛСГ абсолютивних дієслів звучання” 
(Осліплений, пронизаний гострим болем, пес заричав 
(В. Малик); A cat, black and fat, mewed softly and kindly 
(L. Alcott); This big caw was mowing all day long (R. 
Blackmore)) тощо. Засвоєння таких реченнєвих моделей, 
безсумнівно, не лише полегшить вивчення лексики та 
граматики як української, так і англійської мов, але й 
забезпечить належну комунікативну компетенцію сту-
дентів. 

Отже, використання у процесі викладання ук-
раїнської та англійської мов найновіших теоретичних 
досягнень лінгвістичної науки, одним із яких є 
внутрішньочастиномовне членування лексичних оди-
ниць за їхніми дистрибутивними ознаками, є одним із 
шляхів підвищення ефективності оволодіння ко-
мунікативними навичками. Такий підхід до вивчення 
лексичних систем української та англійської мов, зок-
рема їхнього дієслівного потенціалу, стимулює сту-
дентів до оволодіння основами наукових досліджень, 
допомагає їм самостійно орієнтуватися в семантичному 
дієслівному просторі, створює умови для вироблення 
навичок контрастивного аналізу мовних реалій, що 
сприяє формуванню та розвитку лінгвістичного мис-
лення студентів. 
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This article deals with the administrative activity monitoring of 
the secondary educational institution manager.  The essence,  
the algorithm  of the design, the use of the monitoring and the 
application of  the gualimetris method for the analysis and esti-
mation of the administrative activity of  the manager of the 
secondary educational  institution are discussed in this article. 
 
Стаття присвячена питанню використання моніторингу 
в управлінській діяльності керівника загальноосвітньої 
школи. 
У статті розглядається сутність, алгоритм розробки і 
використання моніторингу, а також застосування 
кваліметричного методу для аналізу й оцінки управлінської 
діяльності керівника загальноосвітнього навчального 
закладу.  

 
МОНІТОРИНГ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
О.М.Касьянова  
Процеси державотворення, що відбуваються сьо-

годні, спричинили до суттєвих перетворень у системі 
освіти. Сучасна школа має не просто дати учням певний 
обсяг знань і умінь, а й формувати таку людину, яка 
здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити 
свою позицію у житті, свій світогляд, ставлення до себе, 
інших і адаптуватись до умов життя.  

Це у свою чергу вимагає зміни стратегії управління 
навчальним процесом, гуманізації та демократизації 
шкільного життя,  розгортання інноваційних процесів у 
закладі освіти. Відтак успіх перебудови й оновлення 
школи, підвищення ефективності навчання і виховання 
учнів значною мірою визначаються якістю управ-
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лінської діяльності керівників шкіл, рівнем їхньої про-
фесійної компетентності. 

Процесу становлення професіоналізму керівника, 
безперервного підвищення його майстерності, що впли-
ває на удосконалення управління, сприяє розробка та 
використання в управлінській діяльності моніторингу. 

Поняття “моніторинг” запозичене з техніки і означає 
постійне спостереження за будь-яким процесом з метою 
виявлення його відповідності бажаному результату. 
Найчастіше моніторинг пов`язують із спостереженнями 
за станом довкілля, організованим на науковій основі. 

На сьогодні є певна кількість праць, де термін 
“моніторинг” застосовується відносно системи освіти. 
Це праці В.Бодрякова, Н.Вербицької, Н. Дерзкової, 
Г. Єльникової, Є.Заїки, В. Кальней, В.Лізинського, 
О.Орлова, С. Подмазіна, В. Рєпкіна, Г.Рєпкіної, 
Д.Уілмса, С. Шишова та інших науковців. В освіті це 
явище ще не отримало однозначного потрактування і 
тому потребує системного розгляду. Звернемося до дея-
ких міркувань і тверджень щодо моніторингу в освіті. 

За Д. Уїлмсом, система моніторингу базується на 
теорії впливу шкільного  середовища (“вхід”) на резуль-
тати навчання (“вихід”). Він розглядає три типи систем 
моніторингу [9]. 

1.  Моніторинг узгодження управління. Якщо школа 
відповідає певним стандартам в освіті, автоматично 
забезпечується адекватний рівень її діяльності. 

2.  Діагностичний моніторинг. Основна мета – ви-
значення рівня академічних навичок учнів незалежно 
від їх особистості. 

3.  Моніторинг діяльності, який включає заміри 
“входу” і “виходу” систем. “Вихід” заміряється стан-
дартними результативними тестами навчальних пред-
метів. 

Інший дослідник В. Лізинський наголошує, що ре-
алізація моніторингового  підходу дозволяє реєструвати 
зміни, які відбуваються в системі як за часом, так і за 
змістом. Моніторинг зумовлює не тільки реєстрування 
змін, що відбувалися в системі, а й дає матеріали для 
порівняння, для постійного аналізу і корекції 
управлінських рішень. Він, зокрема, розробляє статич-
ний і динамічний моніторинг. Статистичний моніторинг 
дає можливість зняти показники за одним або кількома 
напрямками діяльності освітнього закладу, порівняти 
отриманий результат з нормативом і визначити 
відхилення від стандарту, провести аналіз та прийняти 
управлінське рішення. Динамічний моніторинг пере-
дбачає багаторазовий замір певних характеристик під 
час всього циклу діяльності [5]. 

Є.Заїка, В.Рєпкін, Г.Рєпкіна вважають, що 
моніторинг – це універсальний тип миследіяльності, 
який не залежить від предметного змісту і наукової 
спеціалізації. Вони розробляють систему психолого-
педагогічного моніторингу в побудові навчальної 
діяльності, сутність якої полягає в постійному 
відстеженні певних особливостей у ході навчальної 
діяльності школярів та в оперативному внесенні кори-
гуючих впливів як у навчальний процес в цілому, так і 
в індивідуальні особливості кожного учня [8]. 

Н.Дерзкова розглядає внутрішній моніторинг 
ефективності, який дозволяє прослідкувати динаміку 
становлення колективу, спрогнозувати проблеми, які 
можуть з`явитися в майбутньому [2]. 

Н.Вербицька, В.Бодряков зазначають, що залежно 
від мети дослідження можна виділити різні напрямки 
моніторингу. Моніторингові дослідження дозволяють 
отримати реальну картину результативності нововве-
день, напрямків плану, розвитку навчального закладу, 
якості знань учнів, а найважливішим є результа-
тивність навчально-виховного процесу [1]. 

С.Подмазін розглядає моніторинг освітніх систем 
[7]. Він наголошує на тому, що моніторинг передбачає 
вироблення актуальних знань про стан системи, у якій 
відбуваються зміни, з подальшим прийняттям 

управлінського рішення. Значення моніторингу, на 
його думку, полягає у відстеженні найбільш значимих 
інтегрованих показників у діяльності освітніх систем 
різних рівнів, оперативному одержанні та інтер-
претації цих показників. 

Дослідник вважає, що розвиток сучасної  системи 
освіти не можливий без інформаційно-аналітичного 
забезпечення, складовою якого є змістовий 
моніторинг. 

О.Орлов розробляє педагогічний моніторинг, суть 
якого полягає у тривалому спостереженні за будь-
якими об`єктами або явищами педагогічної діяльності. 
Педагогічний моніторинг має специфічний об`єкт вив-
чення і забезпечує педагогів, керівників шкіл та органи 
управління якісною і своєчасною інформацією, яка 
необхідна для прийняття управлінського рішення.  

Об`єктом педагогічного моніторингу, за визначен-
ням автора, є результати навчально-виховного процесу 
і засоби, що використовуються для їх досягнення [6]. 

Г. Єльникова розробляє освітній моніторинг, який 
визначає як супровідне оцінювання і поточну регу-
ляцію будь-якого процесу в освіті. 

Вона вказує на те, що освітній моніторинг – це 
система, яка вміщує показники, об’єднані в стандарт, 
методи розробки цих стандартів, постійне спо-
стерігання за стандартом, за станом та динамікою ке-
рованого об`єкту з метою його оперативної 
діагностики, випереджального визначення диспро-
порцій, прийняття та коректування управлінських 
рішень [4]. 

Освітній моніторинг Г.Єльникова розглядає на 
рівнях управління загальною середньою освітою. 
Державний освітній моніторинг передбачає 
відстеження розвитку освіти на території України, 
регіональний – відстеження розвитку освіти на тери-
торії області, міста, району, локальний – в межах за-
кладу освіти. Локальний освітній моніторинг дифе-
ренціюється на керівниковий, адміністративний, педа-
гогічний, учнівський [4]. 

Різні автори, у роботах яких застосовується термін 
“моніторинг”, по-різному розглядають ці питання, але 
можна визначити, що поняття моніторингу зводиться 
до таких тлумачень: 

 засіб вироблення нової інформації; 
 постійне відстеження процесу; 
 база для прийняття і коригування управлінських 
рішень; 
 окрім того, моніторинг передбачає наявність 
спеціально розроблених стандартів. 
Відтак, сутність моніторингу полягає в синхрон-

ності процесів спостереження, замірювання, отриман-
ня на цій основі нових знань про стан об`єкту з по-
дальшим моделюванням, прогнозуванням та прийнят-
тям відповідного управлінського рішення. 

Таким чином, у науковій літературі з управління, 
педагогіки, психології виділяють багато видів 
моніторингу, які виокремлюються за різними основа-
ми. Стосовно школи можна виділити такі види 
моніторингу: 

 за масштабами цілей освіти (оперативний, так-
тичний, стратегічний); 
 за етапами навчання (вхідний, проміжний, 
вихідний); 
 за часовою залежністю (ретроспективний, попе-
реджувальний, поточний); 
 за частотою процедур (разовий, періодичний, 
систематичний); 
 за охопленням об`єкту спостереження (локаль-
ний, відбірковий, суцільний); 
 за організаційними формами (індивідуальний, 
груповий, фронтальний); 
 за формами суб`єкт – об`єктних відносин 

(зовнішній або соціальний, взаємоконтроль, само-
аналіз); 
 за інструментарієм, що використовується (стан-
дартизований, нестандартизований, матричний); 
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 за рівнями управління навчально-виховним про-
цесом (керівниковий, адміністративний, педа-
гогічний, учнівський). 
Процес перебудови освіти в Україні здійснюється 

відповідно до Державної національної  програми 
“Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Законів України 
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, де ви-
значені критерії розвитку освіти. Якщо встановити 
параметри цього розвитку і кожний параметр забезпе-
чити чіткими критеріями та технологією контролю, то 
можна оцінювати поточний стан розвитку освіти. Роз-
робка певних науково-методичних матеріалів для ске-
ровування цього розвитку в поєднанні з поточним 
контролем дають  змогу відстежувати динаміку та 
спрямовувати процес на кінцевий результат (досяг-
нення або збереження даного параметру). 

Отже, моніторинг використовується  в управлінні 
освітою і складається з: 

 чітко визначеного об`єкта  управління; 
 заданих параметрів розвитку об`єкта; 
 критеріїв оцінювання цих параметрів; 
 технології проведення поточного контролю; 
 науково-методичних матеріалів щодо спряму-
вання процесу на кінцевий результат. 
Основною ланкою в розробці моніторингу є ство-

рення моделі об`єкта оцінювання – стандарту. Стан-
дарт – це модельне подання ідеалу об`єкта, де зібрані 
всі унормовані вимоги до його цілей, завдань, струк-
тури, діяльності, продукти цієї діяльності тощо. 

За визначенням С. Шишова, В. Кальней [10], 
моніторинг буде настільки ефективним, наскільки 
коректно задано стандарти і норми, якою мірою вони 
відповідають основним вимогам. 

1. Вимірність і застосування стандартів і норм. 
Вони повинні бути якісно й кількісно визначені, при-
датні для практичного використання, 

2. Можливість і реальність дотримання і вико-
нання (узгодженість із можливостями школи та враху-
вання її складових частин  чи елементів). 

3. Створення стандартів повинно враховувати та-
кож і конкретні умови, в яких передбачається їх дот-
римання. Будь-які суттєві зміни зовнішніх умов 
обов`язково  призведуть до зміни норм. Із цієї точки 
зору, моніторинг – це не тільки процес виявлення 
відхилень від стандартів і норм, а й початок,  база їх 
перегляду, механізм коригування цілей і шляхів їх 
досягнення. 

4. Дотримання стандартів і нормативів передбачає 
наявність апарату моніторингу, окремих осіб або ко-
лективного органу, які відповідають за виявлення 
відхилень та адекватну їх  оцінку. Практично 
моніторинг здійснюється на всіх структурних рівнях 
школи. 

5. Нормативи повинні будуватися на основі ми-
нулого досвіду і спиратися на аналіз поточного стану 
навчального закладу. Норми є основою і ключем до  
інтерпретації фактичних результатів діяльності школи. 

6. Необхідно уникати абсолютизації і пе-
ребільшення ролі різних нормативних вимог. У галузі 
освіти така жорстка регламентація, що виключає еле-
менти творчості, не бажана як  для тих, хто навчає, так 
і для тих, хто навчається. Розробка нормативної моделі 
стандарту управлінської діяльності керівника загаль-
ноосвітнього навчального закладу здійснювалось від-
повідно до алгоритму, визначеного Г.Єльниковою [4]|: 

 На підґрунті загальної структури діяльності ви-
значаються характерні параметри цієї діяльності, 
які становлять основу стандарту. 
 Декомпозуючи загальні цілі діяльності, вста-
новлюються показники цієї діяльності (напрямки). 
 Декомпозуючи кожний напрямок за допомогою 
визначення  часткових цілей конкретної управ-
лінської структури, визначаються показники пер-
шого порядку. 
 Показники другого порядку добираються  у 
навчальному закладі, розкриваючи вимоги до кож-
ного показника першого порядку. 

 Визначення вагомості кожного параметру, по-
казника методом  експертної оцінки або ранжуван-
ня (метод Дельфі) 
 Оформлення моделі діяльності (стандарту) у 
вигляді окремих карток. 
При побудові моделі управлінської діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу ми 
спиралися на визначення управління як виду 
діяльності, що включає не тільки управлінські проце-
си, а й знання про них, їх організацію, способи досяг-
нення ефективного керівництва і забезпечення пози-
тивних результатів. Для створення моделі виділяються 
параметри, показники першого і другого порядку на 
основі державних унормованих вимог (положень, 
рішень, постанов, наказів і т. ін.) 

Таким чином, були визначені наступні складові 
моделі діяльності директора школи: 

1. Безперервна освіта. 
2. Особистісні якості керівника. 
3. Виконання посадових обов`язків. 
4. Забезпечення розвитку загальноосвітнього нав-

чального закладу. 
5. Розвиток соціальної активності. 
Кожен параметр розкривається показниками пер-

шого порядку. 
Так, параметр “безперервна освіта” складається з 

таких показників: 
 поповнення науково-теоретичних знань з 
управління загальноосвітнім навчальним закладом; 
 розвиток фахових умінь з управління навчаль-
ним закладом; 
 рівень фахової культури керівника. 

Визначення вагомості параметрів, показників 
здійснюється таким чином. 

Наприклад, в експертизі взяло участь 28 чоловік. 
Оскільки параметрів 5, то експертам пропонується за 
5-бальною шкалою проранжувати  вказані складові 
моделі. 

 

 1 2 3 4 5 E Vi 
Параметр  1 4 11 7 3 3 74 0,18 
Параметр  2 1 8 11 6 2 84 0,20 
Параметр  3  8 8 5 2 5 72 0,17 
Параметр  4 7 4 6 4 7 84 0,20 
Параметр  5 3 5 2 10 8 99 0,25 

 

Як бачимо із таблиці, за першим параметром чоти-
ри експерти поставили 1 бал. 11 експертів – 2, 7 ек-
спертів – 3, 3 експерта – 4, 3 експерта – 5 балів. 
Підраховуємо загальну кількість балів для першого 
параметру  1х4+2х11+3х7+4х3+5х3 = 74. Таким чином 
підраховуємо за параметрами 2, 3, 4, 5. Далі 
підраховуємо загальну кількість балів за параметрами 
1, 2, 3, 4, 5 74+84+72+84+99= 413.  Визначаємо ва-
гомість (Vi) кожного параметру. Для цього кількість 
балів за параметром треба розділити на загальну 
кількість балів: 

V1 = 74:413 = 0,18;     V3= 84:413 = 0,20;   
V5 = 72:413= 0,17       V2 = 84:413 = 0,20  
V4 = 99:413 = 0,25 
Вагомість показників визначається так, як і ва-

гомість параметрів. Таким чином, отримуємо базову 
кваліметричну модель управлінської діяльності 
керівника школи (таблиця 1) 

Для вимірювання в моніторингових процедурах 
використовується кваліметричний підхід, який пере-
дбачає кількісне описання якості предметів або про-
цесів, даючи кількісну оцінку якості. Кваліметричний  
стандарт – це сукупність параметрів та показників, за 
якими можна оцінити діяльність певного суб`єкта нав-
чально-виховного процесу, тобто норма – зразок з 
якісно-кількісними характеристиками, що дає змогу в 
математизованій формі відбити ступінь реальних до-
сягнень суб`єкта. 
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Таблиця 1 
 

Ступінь вияву показників в ро-
боті керівника 

Параметри Рі Ваго 
мість 
Vі 

Показники параметрів Рі Ваго 
Мість 
Vі  0 0,25 0,50 0,75  1 

1.Безперервна 
освіти 

0,18 1.1.Поповнення науково-теоретичних 
знань з управлінням ЗНЗ 
1.2. Розвиток фахових 
умінь з управління ЗНЗ 
1.3. Рівень фахової культури 

0,33 
 
0,37 
 
0,30 

  +  
 
+ 
 
+ 

 

2. Особистісні 
якості керівника 

0,20 2.1.Соціально-значущі якості 
2.2. Ділові якості 
2.3.Морально-психологічні якості 

0,33 
0,35 
0,32 

  
 
+ 

+   
 + 

3. Виконання 
посадових 
обов`язків 

0,17 3.1. Знання та використання концептуальних за-
конодавчо-нормативних актів  
про освіту, документів Міністерства освіти і нау-
ки України 
3.2.Забезпечення реалізації в закладі освіти  су-
часної державної політики в   
галузі  освіти  
3.3.Здійснення системного і комплексного 
підходу до управління на високому рівні фахової 
компетентності. 
3.4.Реалізація управлінських функцій  

0,26 
 
 
 
0,27 
 
 
0,25 
 
 
0,22 

   + 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 

4.Забезпечення 
розвитку ЗНЗ 

0,20 4.1.Запровадження інновацій в роботу ЗНЗ  
4.2.Розвиток організаційної культури ЗНЗ 
4.3.Створення, підтримка та розвиток  
іміджу ЗНЗ  
4.4. Створення умов для продуктивної 
спільної діяльності  колективу 

0,29 
0,23 
0,21 
 
0,27 

  + 
 
+ 

 
+ 
 
 
 

 
 
 
 
+ 

 

5.Розвиток  
соціальної  
активності 
керівника 

0,25 5.1. Робота з громадськістю, батьками учнів, 
формування позитивної громадської думки щодо 
діяльності ЗНЗ  
5.2. Представлення ЗНЗ на конференціях, нара-
дах, педагогічних ярмарках. 
5.3.Особиста участь у професійних конкурсах 

0,36 
 
 
0.31 
 
 
0,33 

 
 
 
 
 
 
+ 

  
 
 
+ 

+  

 
Ступінь вияву показників управлінської діяльності в 

роботі керівника загальноосвітнього навчального закла-
ду виражається в частинах одиниці і має такі норми: 

 Повна відповідність вимогам (так) – 1 
 Частково-позитивна відповідність вимогам 

(більше так, ніж ні) – 0,75 
 Урівноважена відповідність вимогам (і так, і ні) – 

0,50 
 Частково-негативна відповідність вимогам (більш 

ні, ніж так) – 0,25 
 Повна невідповідність вимогам (ні) – 0 
Загальний рівень діяльності керівника закладу 

освіти визначається за такою схемою: 
1. Оцінювання ступеня вияву показників першого 

параметру. 
2. Враховуючи значення вагомості кожного показ-

ника, яке ми приймаємо за еталонну оцінку, 
підраховуємо відносну оцінку  р для кожного по-
казника (за базовою кваліметричного моделлю): 

Р1 = 0,33х0,50 = 0,17 
Р2 = 0,37х0,75 = 0,28 
Р3 = 0,30х0,75 = 0,23. 

3. Знаходимо сумарну оцінку для всього показника 
Р = Р1 + Р2 + Р3  = 0,17+ 0,28 + 0,23 = 0,68. 

4. Для оцінки управлінської діяльності керівника за-
кладу освіти за першим параметром необхідно ва-
гомість параметра 1 помножити на сумарну оцінку 
всього показника: 

0,68 х 0,18 =  0,12. 
5. Таким чином знаходимо значення за всіма іншими 

параметрами. 
6. Загальна оцінка управлінської діяльності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 
відповідає середньовиваженій арифметичній за-
лежності: 
УД = Р1  х V1 + P2  х V2  + P3 х V3 + P4 х V4 + P5  х V5. 

Висновок про рівень діяльності керівника 
здійснюється на основі шкали: 

1,00 – 0,75 оптимальний рівень; 

0,74-0,50 достатній рівень; 
менше 0,49 критичний (недостатній) рівень. 
Використання даної моделі сприятиме спрямуванню 

діяльності керівника загальноосвітнього навчального 
закладу на бажаний результат, який відповідає дер-
жавній політиці в галузі загальної середньої освіти. Мо-
дель може застосовуватись і для поточного коригування 
(саморегулювання) діяльності керівника. Співставляю-
чи рівень діяльності керівників різних шкіл за певними 
параметрами можна "вирівнювати" управління зага-
льноосвітніми навчальними закладами в районі, регіоні. 

Таким чином, використовуючи моніторинг, можна 
виміряти та оцінити хід, результати управлінської 
діяльності, виявити чинники, що на неї вплинули, а та-
кож виробити, прийняти і реалізувати відповідне 
управлінське рішення. 

Для того, щоб моніторинг став реальним фактором 
управління, він, змальовуючи собою певну систему 
діяльності, повинен бути чітко організований. Ор-
ганізація моніторингу пов`язана з визначенням та вибо-
ром оптимального поєднання різноманітних форм, 
видів і способів моніторингу з урахуванням особливо-
стей конкретного навчально-виховного заклад. 
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The modern technical, social and scientific progress is put for-
ward by increased requirements practically to everyone work-
ing: engineer, manager etc. Importance is got, first of all, by 
competent work of the experts, knowledge and habit are not 
isolated, but in connection with the certain psychological quali-
ties. It causes a urgency of a problem of preparation of the 
competent graduates by higher educational institutions. 
 
Сучасний соціальний та науково-технічний прогрес 
висувають підвищені вимоги практично до кожного 
робітника: інженера, менеджера і т.д. Значущості 
набуває перш за все компетентна робота працівників, 
знання та навички не ізольовані, а в поєднанні з певними 
індивідуально-психологічними якостями. Це обумовлює 
актуальність проблеми підготовки компетентних 
випускників вищими навчальними закладами освіти.  

КОМПЕТЕНТНИЙ ВИПУСКНИК – 
МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО  
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
Т.І.Каткова 
Питання формування компетентного випускника 

актуальні для будь-якого суспільства, вони виникають 
та вирішуються не тільки на Україні, а й в інших держа-
вах, де освіту розглядають як "інтелектуальний", "люд-
ський капітал". Зокрема, в Німеччині підготовка в вищій 
школі орієнтована на розвиток у фахівця: пізнавальних і 
загальних інтелектуальних здібностей, професійних 
навичок, загальної ерудиції, соціальних та особистісних 
якостей, пунктуальності, працездатності, ощадливості, 
акуратності, гнучкості, самостійності,  почуття 
обов`язку, лояльності, урахування інтересів підприємс-
тва, а також здібностей до уміння вести переговори, 
встановлювати контакти, розподіляти завдання, при-
ймати рішення, риторичні навички, спілкування, тощо.  

У журналі "Вища освіта в Європі" (ЮНЕСКО) пері-
одично подаються аналогічні характеристики вимог до 
особистості та діяльності фахівця за кордоном. Критері-
ями ефективності підготовки фахівця називають його 
здібність до швидкого навчання та засвоєння нового, що 
надає йому такі переваги: більшу свободу під час вибо-
ру роботи і способу життя, творчий підхід, не 
пов`язаний із заданою технологією, ширший погляд на 
життя, тощо. 

У психолого-педагогічних дослідженнях закордон-
них вчених особливо актуальною в останній час стала 
проблема формування професійно компетентного робі-
тника в тій або іншій сфері сучасного виробництва 
(Ш.Деррі, Д.Аллі, Дж.Каллаган, А.Кларк, Д.Кербі). 

У розробленій американською соціальною наукою 
моделі "компетентного робітника", яка набуває все бі-
льшої уваги у світі праці, акцентується та частина спек-
тру індивідуально-психологічних якостей, яку станов-
лять самостійність, дисциплінованість, комунікатив-
ність, потреба в саморозвитку. Найважливішим компо-
нентом кваліфікації робітника стає здібність швидко й 
безконфліктно пристосовуватись до конкретних умов 
праці. Західноєвропейські моделі компетентності мають 

більший акцент на таких якостях як: уміння самостійно 
знаходити шляхи вирішення комплексних завдань; са-
мостійне оволодіння новими знаннями, вміннями, нави-
чками; позитивне уявлення про свою особистість; здіб-
ність гармонічного спілкування, вміння поводитися в 
колективі. Розроблена концепція ключових кваліфікацій 
у професійній освіті. Академічні колежі США змінили 
орієнтацію з вузькоспеціальної (функціональної) підго-
товки фахівця на розвиток здібностей до творчої діяль-
ності як головної мети, що підпорядковує собі всі інші. 
Серед багатьох критеріїв оцінок культури ділового жит-
тя американського керівника важливе місце посідає 
компетентність (знання, як виконувати роботу найкра-
ще, з мінімальними витратами часу та засобів). 

Так, компетентну особистість характеризують знан-
ня "основ наук". З ними пов`язані вміння, навички, не-
обхідні для виконання психомоторних функцій, профе-
сійних ролей, когнітивної та афективної діяльності, 
міжособистісного спілкування. Акцентується увага на 
розвитку здібностей, знань, умінь, мотивів, відносин, 
переконань, цінностей, необхідних для компетентного 
виконання соціальних ролей та взаємодії зі світом. В 
цілому ж вчені відносять компетентність до загальної 
характеристики індивіда, а не пов`язують її з розрізне-
ними вміннями. Очевидно, що для сучасної соціально-
економічної політики США стратегія використання 
цілого комплексу особистісних характеристик праців-
ника виявляється найбільш характерною. 

У громадській свідомості стара модель "людина-
виконавець" все більше поступається перед новою: той, 
хто бере на себе відповідальність, ініціативний, бере 
участь у прийнятті рішень, соціально активний праців-
ник. 

Високий рівень самостійності та самоуправління ра-
зом з навичками контролю безпосереднього процесу 
праці, а також відповідальність за планування, організа-
цію та оцінювання його результатів стають необхідни-
ми робітнику через розширення його "мікрополітичної 
участі" у справах підприємства. Портрет нового поко-
ління, яке виросло для самостійного і відповідального 
управління виробництвом, один з провідних американ-
ських соціологів Д.Янкелович характеризував таким 
чином: "Вони перестали автоматично підкорятися ме-
неджеру. Вони хочуть разом брати участь у прийнятті 
виробничих рішень. Вони хочуть, щоб їх робота була 
цікавою та добре оплачувалася, а також давала можли-
вість творчості. Вони прагнуть відповідальності та хо-
чуть мати уявлення про кінцевий результат своєї праці. 
Вони одержують велике задоволення від роботи, пра-
цюючи в атмосфері колегіальності, а не жорсткої ієрар-
хії ...". 

Курс уряду США на інтенсифікацію підготовки 
"компетентного працівника" знайшов відображення в 
багатьох офіційних документах та теоретичних дослі-
дженнях, які прогнозують розвиток освіти в ХХI століт-
ті. Розробляючи освітню стратегію школи майбутнього, 
американські вчені беруть до уваги соціально-
економічні вимоги нового століття. Так, Комісія націо-
нальної ради з науки США поставила на чергу денну 
питання про необхідність переміщення центру ваги у 
передколеджній підготовці випускників від оволодіння 
конкретними характеристиками праці на знання, вміння 
та якості учнів. Переважне значення в документі нада-
ється розвитку умінь та якостей, необхідних учням в 
організації самостійної творчої діяльності та управлінні 
нею (умінні планувати свої дії, прогнозувати правиль-
ність їх результатів, чітко регламентувати виконання 
завдань, застосовувати знання та вміння в новій ситуа-
ції, обговорювати проблеми, обирати найраціональні-
ший шлях для оволодіння необхідними знаннями, кри-
тично аналізувати свої знання та здібності тощо). 

Деякі дослідження, проведені під керуванням Пре-
зидента Міжнародного центру прогнозування 
М.Сетрона, дають підстави вважати, що успіх "компе-
тентному робітнику" в майбутньому забезпечать уміння 
та якості, які характеризують самостійність особистості: 
спроможність використовувати інформацію, аналізува-
ти та оцінювати альтернативи, логічно знаходити шлях 
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вирішення проблеми, орієнтуватися у незвичайних си-
туаціях, знаходити нові підходи до вирішення нестан-
дартних проблем. Самостійність, підкреслюють вчені, 
повинна поєднуватись із активною взаємодією особистості 
у групі. Для цього майбутньому фахівцю потрібні навички 
міжособистісного спілкування та комунікативність, що 
дозволить налагоджувати промислові контакти та обгово-
рювати результати рішення різних проблем. Серед важли-
вих особистісних характеристик вирізняється також твор-
чість як єдність інтелектуальних, емоційних і вольових 
якостей, що втілюються в інтуїції, натхненні, гнучкості, 
самостійності мислення, ініціативі.  

Проблема підготовки "компетентного робітника" 
для американського суспільства зараз стала настільки 
актуальною, що  примушує (федеральну адміністрацію, 
органи освіти та ділові кола) активізувати зусилля для 
модернізації освіти. Особливо помітну роль при цьому 
відіграють Комітет державного управління, Національ-
на рада губернаторів, Об’єднання Карнегі з питань удо-
сконалення освіти, Комітет економічного розвитку 
США, Круглий стіл ділових кіл Каліфорнії, відомі кор-
порації "Ксерокс" і "Тетронікс".  

Характерно, що Комітет економічного розвитку 
США оголосив, що суто академічні знання та  вузько-
професійні вміння сьогодні не відповідають зразку 
"компетентного робітника". Ефективність роботи май-
бутніх кадрів буде залежати від здібностей випускників 
критично й аналітично мислити, налагоджувати контак-
ти і співпрацювати, брати на себе відповідальність та 
прагнути підвищення професійного рівня. "Молодим 
людям сьогодні потрібні добре розвинені звички пра-
цювати, самодисципліна та ініціатива, незалежно від їх 
професійних намірів", – доповнюють дослідження Ко-
мітету американські  експерти Д.Л.Дойл та М.Левін. 

Сучасний соціальний та науково-технічний прогрес 
у США висувають підвищені вимоги практично до 
кожного робітника, інженера, менеджера. Значущості 
набуває перш за все компетентна робота працівників, не 
ізольовані знання та навички, а поєднані з певними 
індивідуально-психологічними якостями. Це диктує 
появу нових виховних акцентів у сфері шкільної освіти 
США, спрямованих на формування самостійності, дис-
циплінованості та комунікативності учнів, яким треба 
буде адаптуватись у світі праці. 

В останній час велику увагу проблемам підготовки 
компетентних випускників приділяють учені України. 
Плідним вважається підхід Є.М.Павлютенкова, який 
розробляє проблему компетентності учнівської молоді у 
процесі її професійного становлення. Поняття компете-
нтності, підкреслює він, виникає з такої концепції роз-
витку, що відводить індивіду роль суб`єкта соціальних 
перетворень і вдосконалень, спроможного зрозуміти 
складну динаміку процесів розвитку та впливати на їх 
хід. Здібності, знання й уміння, необхідні людям для 
активної участі в різних видах діяльності, зважаючи на 
багатогранність розвитку, повинні бути також різнома-
нітними. Вони охоплюють не тільки сферу матеріально-
го виробництва й споживання, а й такі аспекти, як збе-
реження традицій та культурної самобутності, якість 
комунікацій та взаємодії окремих людей і груп, форму-
вання й розвиток активної громадської позиції, творче 
використання дозвілля, забезпечення та збереження 
здоров`я (морального, психічного, фізичного). У пода-
льшому під компетентністю особистості ми  будемо 
розуміти її здатність приймати рішення й нести відпові-
дальність за їх реалізацію в різних галузях людської 
діяльності. Поняття компетентності передбачає сукуп-
ність фізичних та інтелектуальних якостей і властивос-
тей людини, необхідних їй для самостійного та ефекти-
вного вирішення різних життєвих ситуацій з метою 
створення кращих умов для себе в конструктивній вза-
ємодії з іншими. Таким чином, компетентність означає 
наявність знань про різні аспекти життя людини, нави-
чок творчого володіння інтелектуальним та фізичним 
інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людь-
ми в різних ситуаціях, враховуючи конфліктні. 

Певні сфери особистості є наскрізними та форму-
ються на всіх етапах професійного становлення люди-

ни, а саме: потребово-мотиваційна, операційно-
технічна, сфера самосвідомості, ядром якої стала само-
оцінка особистістю самої себе, своїх професійних якос-
тей, результатів власної діяльності.  

Потребово-мотиваційна сфера особистості – це інте-
гральна якість. Вона характеризується сукупністю соці-
альних установок, ціннісних орієнтацій, інтересів, що 
складають основу мотивів, тобто все те, що містить 
поняття спрямованості особистості. 

Термін "спрямованість особистості" вперше вніс до 
понятійно-термінологічного апарату психології 
С.О.Рубінштейн, який пов`язав спрямованість із доміну-
ванням одних мотивів над іншими, їх стійкою ієрархією. 
Відтоді спрямованість особистості як психологічний фе-
номен дуже часто виступала об`єктом вивчення багатьох 
дослідників різних країн (Б.Г.Ананьєв, В.Г.Асєєв, 
Л.І.Божович, К.К.Платонов, В.С.Мерлін, М.Д.Левитов, 
Л.Ф.Железняк, Д.М.Узнадзе, Г.Толмашевський, 
Д.Гілфорд, А.Маслоу, Г.Мюррей).  

У вивченій нами літературі професійну спрямова-
ність розуміють по-різному: 

 інтерес до професії, відповідальність за обрану 
справу перед суспільством, цілеспрямованість в 
оволодінні професійною майстерністю;  

 нахили до професії; 
 схильність до професійної діяльності на засадах до-
мінуючих громадських, пізнавальних інтересів, ви-
щих соціальних потреб, самовираження; 

 каркас, навколо якого компонуються головні якості 
особистості професіонала. 
Спрямованість утворює той стрижень, на якому ба-

зуються головні якості особистості. Саме тому ми особ-
ливо наголошуємо (та штучно відокремлюємо) на мо-
тиваційній підструктурі в діяльності. З іншого боку, 
одна лише професійна спрямованість не може гаранту-
вати високий рівень продуктивності діяльності, потрібні 
певні інтелектуально-практичні засоби та відповідні 
здібності суб`єкта діяльності. 

Другим структурним компонентом професійної 
компетентності є операційно-технічна сфера особистос-
ті – інтегральна якість, що характеризується сукупністю 
загальних і спеціальних знань, умінь, навичок, профе-
сійно важливих якостей (ПВЯ), які зумовлюють ефек-
тивність реалізації професійних функцій. 

Утвердження професіоналізму в будь-якій діяльнос-
ті вимагає перш за все уточнення предмету, специфіки 
праці, характеру умов тощо. Інакше виникає ситуація 
безпредметності, невизначеності потрібних якостей, 
відсутності критеріїв для виявлення професійної прида-
тності. 

Третім компонентом професійної компетентності, 
значення якого помітно недооцінюється в педагогічних 
дослідженнях, є самосвідомість особистості – усвідом-
лення, оцінка людиною своїх знань, поведінки, моралі, 
інтересів, ідеалів, мотивів поведінки, оцінка себе як 
чутливої та мислячої людини, як діяча. Професійна са-
мосвідомість – це складний особистісний механізм, що 
відіграє активну роль у професійній діяльності, за до-
помогою якого є можливим активний саморозвиток, 
свідоме формування у себе професійно значущих якос-
тей особистості, професійної компетентності та майсте-
рності. 

У більш загальному вигляді компетентність можна 
розуміти як усвідомлення особистістю себе у професій-
ній сфері: усвідомлення своїх потреб, ціннісних орієн-
тацій, соціальних ролей та мотивів професійної діяльно-
сті; оцінка своїх професійних можливостей; визначення 
причин успіхів та невдач; внесення необхідних корек-
тив у діяльність; визначення перспектив свого профе-
сійного самоудосконалення. Підкреслимо, що невідпо-
відність своїх ПВЯ вимогам професійної діяльності 
студент може виявити лише завдяки самосвідомості. 

Найважливішим структурним компонентом само-
свідомості особистості є самооцінка, зміст якої полягає 
в усвідомленні себе та у певному ставленні до самого 
себе. Самооцінка – одна з найбільш вивчених сторін 
самосвідомості. Її можна розглядати як "ядро" самосві-
домості, фундаментальну якість особистості, що віді-



� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 

Постметодика № 2-3 (40-41), 2002  87 

грає помітну роль у структурі мотиваційної сфери, ре-
гуляції людиною своєї поведінки та діяльності, у фор-
муванні якостей особистості, самокритики, впевненості 
в собі, рівні домагань. 

Підсумовуючи викладене вище, відзначимо, що в 
моделі компетентного випускника вузу мають бути 
представлені мінімум  три сфери особистості: потребо-
во-мотиваційна, операційно-технічна і сфера самосві-
домості. Відсутність першої частини перетворює діяль-
ність на хаотичне накопичення окремих дій без ясної та 
усвідомленої мети. Відсутність третьої частини пере-
творює діяльність на випадкову нерегульовану сукуп-
ність дій. Тут загублюється мета діяльності та стає від-
сутнім уявлення про її досягнення. Тому будь-яка розу-
мна діяльність повинна мати всі три складові та найва-
жливіше завдання освіти – навчити учнів будувати свою 
діяльність як повноцінну, розумну, в якій всі три части-
ни збалансовані, достатньо розгорнуті, усвідомлені та 
повністю здійснювані. 

Зважаючи на зазначене вище, ми спробували розро-
бити прогностичну модель особистості компетентного 
випускника. (Схема 1). Така модель (або моделі) покли-
кана орієнтувати всю життєдіяльність вузу, визначати 
його конкретні цілі та шляхи їх досягнення. Педагогіч-
ний зміст моделі полягає в тому, що вона дозволяє вирі-
знити актуальні та перспективні проблеми навчально-
виховного процесу, виявити, вивчити і науково обгрун-
тувати умови  можливого зближення між імовірними, 
очікуваними та бажаними змінами в означених нами 
сферах особистості випускника вузу. 

Модель несе потрійне цільове призначення. Вона є: 
1) основою для складання програми дослідження го-

товності професорсько-педагогічних кадрів вузу до 
формування компетентного випускника;  

2) еталоном, на досягнення якого спрямований на-
вчально-виховний процес вузу; 

3) зразком для самоконтролю започаткованих про-
фесійних якостей у процесі самоосвіти і самовиховання 
студентів. 

Складаючи модель компетентного випускника вузу, 
ми опиралися на відомі в педагогічній та психологічній 
науці судження про такі ролі моделі в науковому дослі-
дженні: 

1) здатність виконувати функції компактної органі-
зації фактів, визначити їх взаємодію та структуру в по-
будові моделі, знайти потрібні факти; 

2) велике практичне значення для планування по-
дальшого експерименту; 

3) дозволяє визначити конкретну форму застосуван-
ня модельованої системи; 

4) може служити базисом для кількісних розрахун-
ків, разом з тим і змін. 

Наявність моделі випускника вузу дозволяє в дослі-
дженні вирішити низку проблем: 

  поставити для студентів конкретну та визначену 
мету, яку вони повинні досягти у процесі адаптації; 
  здійснювати контроль за ефективністю процесу 
адаптації; 
  конкретизувати вимоги професії до особистості та  
допомогти студентам усвідомити значення ПВЯ в їх 
професійному становленні; 
  активізувати та зробити більш ефективним процес 
самопізнання студентів; 
  використовувати модель у відборі до вузу. 
Зазначимо, що кожна модель особистості будується 

на засадах глибокого діагностування та порівняння 
одержаних результатів із професіограмою та про-
фесійною кваліфікаційною характеристикою. Педагог, 
зважаючи на реальні вихідні дані учня, його можливості 
та умови життєдіяльності, прогнозує розвиток у формі 
складання приблизної моделі його особистісного по-
тенціалу. 

 

 
Схема 1 
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вищих результатів. Модель дозволяє досягти запрогра-
мованої мети, досягти результатів у найкоротший час і з 
найменшими витратами енергії для тих, хто навчається. 
Іншими словами, вона імітує систему, яка забезпечує 
необхідні якості знань, реалізує цільову функцію та 
враховує обмеження в досягненні мети і тому відно-
ситься до оптимізаційних моделей. Головна її особли-
вість в тому, що вона є моделлю програмного типу, 
тобто враховує  реальні можливості, що має вуз і ство-
рює нові, які витікають із заданої мети. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ  
ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІЧНА 
ІНФОРМАТИКА" 
О.О.Коваленко 
Сьогодні вже нікого не здивуєш комп'ютерними 

класами і викладанням предметів, що спрямовані на 
опанування комп'ютерної грамотності. Викладання в 
ліцейних класах, що створені за договорами з ВНЗ, має 
особливості фахового напряму ВНЗ та конкретного 
зв'язку з подальшим навчанням ліцеїстів вже в ролі сту-
дентів. Саме тому серед спеціальних предметів, що вик-
ладаються фахівцями-економістами, є і дисципліна 
"Економічна інформатика". Мета цього навчального 
курсу – не тільки вільне володіння прикладними про-
грамами, а й здіснення зв'язку з іншими предметами, 
реалізація творчих здібностей дітей. 

Швидке удосконалення комп'ютерів і програмних 
засобів, розвиток технологій їх використання приводить 
до виникнення нових напрямів розвитку предметної 
сфери “інформатика” і ставить перед системою освіти 
нові задачі: 

• переосмислення  цілей  і  змісту  навчання    курсу 
“інформатика”, зокрема для профільних ліцейних 
класів; 

• пошук шляхів  реалізації нового змісту на всіх ета-
пах освіти; 

• розробка критеріїв оцінювання якості підготовки 
випускників навчальних закладів усіх рівнів до життя і 
праці в сучасному інформаційному суспільстві. 

Інформаційний компонент стає основною складо-
вою технології підготовки фахівця, у якій би сфері йому 
не довелося працювати у майбутньому. У зв'язку із цим 
найважливішими цілями навчання інформатики на су-
часному етапі її розвитку є: 

 • розвиток уявлень про інформаційну картину світу, 
спільність закономірностей інформаційних процесів у 
різних системах;  

• формування уявлень про роль і місце інфор-
маційних технологій, інформаційного змісту трудових 
процесів у постіндустріальному суспільстві; 

• формування  стабільних навичок одержання  й  об-
робки орієнтованої на індивідуальні особистісні запити 
інформації; 

• розвиток здібностей до швидкої адаптації в інфор-
маційному середовищі діяльності, що змінюється; 

• розвиток практичних навичок використання інфор-
маційних технологій для розв`язання задач еко-
номічного напряму. 

На сьогодні інформатика – розвинута наукоємка 
сфера діяльності, пов'язана із передачею, збереженням, 
перетворенням і використанням інформації переважно 
за допомогою комп'ютерних систем, і має тенденцію до 
перетворення на фундаментальну галузь наукового 
знання про інформаційні процеси у природі й 
суспільстві, реалізуючи тим самим системно-
інформаційний підхід до пізнання навколишнього світу. 

Інформатика – один з-поміж інших інноваційних  
предметів шкільної підготовки, що роблять школу сучас-
ною і наближають її до життя й запитів суспільства. На 
сьогоднішній день інформатика є одним з основних 
шкільних курсів, що сприяють формуванню змістовно-
логічного мислення. Розвиваюча сторона цієї дисципліни 
спрямована на формування актуальних в умовах 
інформатизації прийомів діяльності, у тому числі 
інтелектуальної. Крім цього, уроки інформатики є лабо-
раторією передового досвіду, новаторства в ор-
ганізаційних формах і методах навчання, інтегрують різні 
шкільні дисципліни, на основі обробки їхніх даних. 

Нове розуміння цілей навчання інформатики (їхня 
орієнтація на особистісні запити тих, кого навчають, 
багаторівневість і профільність освіти) дає можливість 
визначити “ядро” курсу економічної інформатики : 

1. Інформаційні процеси. 
2. Комп'ютер. 
3. Моделювання й алгоритмізація. 
4. Інформаційні технології. 
5. Комунікаційні технології. 
Для кожного модуля, у свою чергу, пропонуються 

три рівні навчання: 
І. Мінімальний. 
II. Базовий. 
III. Профільний. 
Під рівнем навчання розуміється ступінь складності, 

обсяг і профільна орієнтація запропонованого навчаль-
ного матеріалу, розвитку уявлень, набір навчальних дій 
і видів продуктивної діяльності, виконуваних учнями. 

Мінімальний  рівень навчання інформатики забез-
печує реалізацію обов'язкових державних вимог до 
підготовки випускників загальноосвітньої школи в рам-
ках базисного навчального плану середньої освіти. Цей 
рівень повинен бути реалізованим у межах загального 
шкільного курсу "Інформатика". Брак як сучасного апа-
ратного забезпечення, так і знань з мінімального курсу 
не дає змоги розпочати профільний курс інформатики. 

Базовий припускає додаткове (поглиблене 
порівняно з мінімальним рівнем) вивчення окремих 
модулів і тем курсу інформатики і передбачає достатню 
забезпеченість навчального процесу засобами 
інформатизації, а також потреби і запити учнів. 

Профільний покликаний задовольнити соціальне 
замовлення суспільства на підготовку, що провадять до 
вступу у ВНЗ, фахівців відповідного профілю в галузі 
комп'ютерної техніки і нових інформаційних техно-
логій. Концептуальну основу добору змісту навчання 
для профільного рівня визначають концепція і зміст 
майбутньої професійної діяльності. 

Досвід роботи автора з ліцейним 11-им класом ЗОШ 
№4 міста. Він дає змогу зробити висновок про 
доцільність викладання проблемно-орієнтованого курсу 
інформатики, з безпосереднім використанням ігрових 
інструментів. 

"Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати  в 
юних душах допитливість і потім задовольняти її", – пи-
сав А.Франс. Спонуканню учнів до творчості, пошуку 
сприяє авторський метод проблемного навчання (проб-
лемний метод), що застосовується у процесі  викладання 
дисципліни. На уроках інформатики учні опановують 
комп'ютерну грамотність і вчаться використовувати один 
із найбільш могутніх сучасних універсальних 
інструментів – комп'ютер, за допомогою якого можна 
розв`язувати рівняння, будувати графіки, креслити, готу-
вати тексти, малювати тощо. 

За величезної кількості прикладних програм високо-
го рівня розробки (текстові й графічні редактори, елек-
тронні таблиці, системи керування БД) уміння програ-
мувати – не обов'язкова умова для використання РС у 
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практичній діяльності. Це ставить нове завдання – нав-
чити дітей бути з комп'ютером на "ти", допомогти їм 
опанувати готовий інструментарій і стати користувачем 
у широкому сенсі цього поняття, тобто вміти са-
мостійно знаходити нові області застосування знань. 

Незважаючи на високу складність виконання, у 
практичному використанні всі прикладні програми ду-
же прості і не вимагають багато часу для вироблення 
вмінь роботи з ними. А використання навичок праці на 
комп'ютері з тими чи іншими програмами під час  вив-
чення інших предметів дає можливість більш творчо, 
глибоко і самостійно опановувати не тільки їх, але й 
саму інформатику, оскільки діти бачать практичне за-
стосування своїх знань комп'ютера. 

Розвитку творчих здібностей і самостійного мис-
лення сприяє і те, що комп'ютер дає змогу здійснювати 
зворотний зв'язок. Дуже важливо, що учень одержує 
відповідь із вказівкою на помилки, якщо вони є, тобто  
паралельно здійснюється контроль пошуку правильного 
рішення. 

Проблемний метод полягає в тому, що практичні 
навички роботи на комп'ютері учні одержують, 
розв`язуючи комплексний проект, що триває протягом 
всього навчального року. 

Курс містить вісім оглядових лекцій, одне практич-
не заняття у формі ділової гри (чотири години) та лабо-
раторні роботи на комп'ютерах. Матеріал лекцій охоп-
лює загальні поняття обчислювальної техніки, основні 
терміни та основи роботи з операційною системою 
Windows`98 та пакетами прикладних програм Office`97-
2000. Мета і задачі курсу: 

а) формування основ інформаційної культури, тобто 
сприяти  оволодінню головними поняттями інфор-
матики (комп'ютер, інформація, команда, алгоритм, 
виконавець); 

б) розвиток логічного, образного, економічного мис-
лення завдяки широкому використанню графічних і 
табличних засобів; 

в) закладання основ алгоритмізації, структурування 
діяльності, спрямованої на досягнення поставленого 
завдання. 

В основу курсу покладені принципи розвиваючого 
навчання, індивідуалізації і диференціації, наочності, 
доступності подачі інформації, введення ігрового еле-
менту в навчальний процес, що є обов'язковими атрибу-
тами кожного уроку. Стимулюється самостійність і 
активність кожного учня, їм пропонуються завдання, 
спрямовані на розвиток пам'яті, уваги і логічного мис-
лення; використання комп'ютера розглядається не як 
самоціль, а як спосіб активізації творчого розвитку осо-
бистості. 

Розглянемо окремо практичне заняття у формі 
ділової гри. Тема – розробка структури,  документації,  
визначення  обчислювальних та аналітичних задач для 
уявного підприємства. Учні 11-го класу протягом попе-
реднього року вивчали основи маркетингу, фінансів, 
економічної теорії і мають уявлення про роботу 
підприємства. На ділову гру вони повинні були принес-
ти свої "заготовки" про діяльність умовного під-
приємства. Під час гри клас розподіляється на команди 
по три-чотири чоловіка (фірми). Кожному з учасників 
відводиться окрема роль або декілька ролей (директор-
офісний менеджер, бухгалтер, фахівець із баз даних 
тощо). Після створення загальної структури фірми ко-
манда починає розробляти структуру її інформаційної 
системи, документації, контактів, БД, розрахункових, 
аналітичних, графічних документів. На початку гри 
викладач пропонує загальний приклад розробки з пояс-
ненням використання прикладних програм, а потім  стає 
консультантом для кожної з команд Клас перетво-
рюється на творчу лабораторію, для чого ор-
ганізовуються "круглі" столи для кожної з команд. У 
результаті одержані загальні структури і схеми мають 
бути схвалені (одразу або після коригування) виклада-
чем є базовою інформацією для подальшої роботи кож-
ного учня. 

На першому практичному занятті, після ознайом-
лення з інтерфейсом операційної системи Windows, 

кожен з учнів створює схему папок документації фірми, 
отримуючи таким чином навички створення каталогів, 
перейменування, копіювання,    видалення папок і чітко 
усвідомлюючи, у яких каталогах він буде зберігати 
створені файли інформаційних документів. 

Важливе значення в курсі відводиться роботі зі 
шаблонами. Учні створюють шаблони документів 
фірми в текстовому редакторі Word і табличному про-
цесорі Ехсеl. У теоретичному блоці "Технологія автома-
тизації офісу" значне місце належить питанню грамот-
ного обліку та формуванню документації, можливості 
прийняття на основі отриманої інформації правильних 
стратегічних рішень. Учні аналізують матеріали лекцій 
із теми "Управлінська звітність". 

Управлінська звітність становить проблему прак-
тично для всіх керівників підприємств – переважно че-
рез брак відповідної системи фіксування, обробки і 
представлення даних, на основі яких вирішуються ті чи 
інші питання. Іноді зведення даних, одержувані 
керівництвом для контролю і вирішення тих чи інших 
питань, формуються на основі системи податкової 
звітності,  що обов`язкова для всіх підприємств згідно із  
законом. Проблема полягає в тому, що ці зведення 
підпорядковані специфічним цілям і не відповідають 
потребам керівництва. Тому на багатьох підприємствах 
існують паралельно дві системи обліку – бухгалтерсь-
кий і "практичний". Як правило, останній облік ведеться 
за принципом "нагору". Співробітники підприємства 
для виконання своєї роботи фіксують необхідні їм дані 
(первинну інформацію). Коли керівництву підприємства 
потрібно одержати якісь зведення про стан справ на 
підприємстві, воно звертається із запитами до менед-
жерів більш низького рівня, а ті, у свою чергу, до вико-
навців. 

Наслідком такого підходу до формування системи 
звітності є те, що, як правило, виникає конфлікт між 
інформацією, що її хоче одержати керівництво, і  дани-
ми, що їх можуть надати виконавці. Причина цього 
конфлікту очевидна – на різних рівнях ієрархії під-
приємства потрібна різна інформація, а при побудові 
системи звітності "нагору" порушується основний 
принцип улаштування інформаційної системи – 
орієнтація “на перше обличчя”. Виконавці володіють 
або не тими даними, що потрібні керівництву, або  да-
ними не з тим ступенем деталізації. 

Більшість керівників дійсно одержує звіти про робо-
ту  відділів, але ці зведення або занадто громіздкі – на-
приклад, підшивка договорів про продаж замість зведе-
ного звіту із  цифрами про загальний обсяг збуту за за-
значений період, або, навпаки, недостатньо повні. Крім 
того, зведення надходять із запізненням – наприклад, 
одержуються зведення про дебіторську заборгованість 
через 20 днів після закінчення місяця, а тим часом 
відділ збуту вже відвантажив товари замовнику з про-
строченим останнім платежем. Неточні дані можуть 
бути причиною неправильних рішень. Точні дані, отри-
мані із запізненням, також втрачають цінність. 

Для того, щоб керівництво підприємства могло 
одержувати необхідні  для  управлінських рішень дані, 
слід будувати систему звітності "зверху вниз", форму-
люючи потреби верхнього рівня керівництва і проек-
туючи їх на нижні рівні виконання. Тільки такий підхід 
забезпечує одержання і фіксування на найнижчому (ви-
конавському) рівні таких первинних даних, що в уза-
гальненому вигляді зможуть дати керівництву 
підприємства потрібну  інформацію. 

Найважливішими вимогами до системи управ-
лінського обліку є своєчасність дотримання стандартів у 
структурі та оформленні документів, точність і ре-
гулярність одержання інформації керівництвом під-
приємства.  Ці вимоги можуть бути реалізовані за умови 
дотримання кількох простих принципів побудови сис-
теми управлінської звітності: 

1. Система повинна бути орієнтована на “перше об-
личчя”. 

2. Систему слід будувати "зверху вниз". Керівники 
кожного рівня аналізують склад і періодичність не-
обхідних їм для виконання своєї роботи даних. 
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3. Виконавці повинні мати можливість фіксувати і 
передавати "наверх" визначені керівництвом дані. 

4. Дані  фіксуються там, де породжуються. 
5. Інформація повинна ставати доступною всім заці-

кавленим споживачам одразу ж після її фіксування. 
Очевидно, найбільш повно ці вимоги можуть бути 

реалізовані за допомогою автоматизованої системи. 
Однак, досвід упорядкування систем управлінської 
звітності на різних підприємствах показує, що установці 
автоматизованої системи управлінського обліку повин-
на передувати досить велика "паперова" робота. Її вико-
нання дає змогу промоделювати  різні особливості 
управлінської звітності підприємства і, тим самим, при-
скорити процес упровадження системи й уникнути ба-
гатьох помилок. Проаналізувавши матеріал лекції про 
управлінську звітність, а також використавши знання з 
фахових дисциплін, кожна команда розробляє перелік 
та зміст документації, звітності, аналітичних таблиць та 
графіків. Експертом, який оцінює результати проекту 
затверджує цей перелік, є викладач. 

Створені форми документації реалізуються у виг-
ляді шаблонів за допомогою прикладних програм. 

Підготовку школярів у профільних класах   варто 
розглядати як психолого-педагогічну проблему, 
розв`язання якої можливе тільки на основі формування 
готовності особистості учня до професійного самови-
значення. Зміст навчання загалом є джерелом форму-
вання світогляду, предметного змісту і динамічних вла-
стивостей особистості. Виходячи із цього, у зміст нав-
чання профільного курсу "Економічна інформатика" 
закладено основні можливості для формування навичок 
роботи з комп'ютером в економічному напрямі. До та-
ких навичок належать не тільки вміння практично пра-
цювати з комп'ютером, а й розуміння таких понять, як 
”економічна інформація”, “прикладні нові інформаційні 
технології”, “автоматизоване робоче місце”, 
“економічна інформаційна система”. 

На основі системи основних понять сформульовані 
змістовні лінії профільного курсу: 

– формалізація і структурування економічної інфор-
мації; 

– інформаційні технології комп'ютерної обробки еко-
номічної інформації; 

– автоматизація  процесів  керування  засобами  нових  
інформаційних технологій;     

– моделювання господарсько-економічних процесів;  
– технічні засоби інформаційних систем;  
– функціонування інформаційних систем в економіці. 
Ці змістовні лінії склали теоретико-методичну базу 

для розробки змісту навчання профільного курсу. 
Курс забезпечений спеціально відібраною темати-

кою практичної частини, орієнтованою на формування 
технологічних прийомів роботи з економічною 
інформацією. Технологічні прийоми підрозділені на два 
види: що забезпечують, котрі формуються при освоєнні 
інструментальних технологій і функціональні, що їх 
учні опановують поетапно( на першому етапі – застосо-
вуючи інструментальні нові технології для розв`язання 
професійно-орієнтованих задач з економічним змістом, 
і на другому – у результаті ознайомлення з 
функціональним наповненням програмних засобів, що 
їх реалізують прикладні програми економічних додатків 
інформатики). Основні блоки курсу – банки даних і 
економіка; табличний процесор як засіб для еко-
номічних розрахунків; технологія автоматизації офісу; 
інтелектуальні інформаційні системи; гіпертекстова і 
мультимедіа-технології в економіці; комп'ютерна мере-
жа як засіб забезпечення процесів передачі й обробки 
економічної інформації; бухгалтерські інформаційні 
системи в керуванні. Курс потребує використання 
різних форм навчання. До ефективних належать 
індивідуальна, парна, кооперативно-групова і дифе-
ренційовано-групова. 

Залежно від базової підготовки школярів, протягом 
викладання здійснюється принцип "тут і тепер". Тобто 
рівень навчання за кожним блоком визначається рівнем 
знань кожного з учнів. Деякі команди виконують зав-
дання більш високого рівня. Результатом їхньої роботи 

представляються для всього класу у вигляді доповіді- 
презентації. Таким чином, учні, які не мають високого 
базового рівня, не заплутуються в складних задачах, а 
працюють за принципом "від простого до складного", 
закінчивши деякі блоки на мінімальному рівні. 

Окремо треба визначити проблему подальшого нав-
чання ліцеїстів у ролі студентів нашого ВНЗ. Доцільно 
було б сформувати академічну групу студентів, котрі 
мають високий базовий рівень підготовки з інфор-
матики, і продовжувати курс економічної інформатики, 
спираючись на базові та профільні знання. Такі студен-
ти можуть вже з першого курсу виконувати завдання 
високого рівня, використовувати комп'ютер як 
інструмент, що допомагає опануванню будь-якого 
предмета, виробити комп'ютерне моделювання бізнес-
процесів тощо. 

Таким чином, викладання  профільного курсу "Еко-
номічна інформатика" з орієнтацією на розв`язання еко-
номічних проблем підприємства дає можливість тим, 
хто навчається набути практичні та теоретичні навички, 
визначитися з професійною орієнтацією, зрозуміти роль 
комп'ютера в економічній діяльності людини, розвину-
ти творчі здібності. 

 
 
 
The present paper reports the results of the researches, which 
took place in Ukraine and Latvia, the peculiarities of the atti-
tude towards those people for whom it is not a mother tongue. It 
is proved that in two-language condiyions social tension ap-
pears. The ways of its relaxing are fixed. 
 
У статті викладено результати дослідження, що 
проводилося в Україні та Латвії, аналізуються 
особливості ставлення до носія іншої мови. Доведено, що в 
умовах двомовності виникає соціальна напруга. 
Намічаються шляхи її подолання. 

 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ  
ПЕРЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС  
ДВОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 
В.В.Козєєв 
На рубежі двох тисячоліть людство зіткнулося з не-

обхідністю розв’язання глобальних екологічних про-
блем, пов’язаних з унікальністю біосфери, немож-
ливістю відтворити більшість ресурсів, серед яких чи не 
найдраматичнішою є проблема втрати різноманітності 
видів і форм людського буття, а отже, й збіднення гено-
фонду. 

"На початку ХХ століття, – пише кандидат 
філософських наук Н.Кузнецова, – вчений світ прихо-
дить до ясного осмислення унікальності і не-
відтворюваності історичного минулого, до осмислення 
унікальності людських спільнот і культур" [13, с. 104]. 

Тим часом на наших очах продовжується процес 
уніфікації мовно-етнічної сфери. "Від перепису 1926 
року в СРСР зникло 90 народностей, відмерли реліктові 
мови…" [16, с.155]. Це породжує, на думку деяких ав-
торів, денаціоналізацію, брак особистої і державної мо-
ралі, споживацький егоїзм: "Відчуженість стала тоталь-
ною: і від пам’яті, від землі, від мови, від звичаїв, від 
культури, від сімейних обов’язків…" [там же, с.145].  

В.І.Вернадський ще у 1918 році писав: "Вважаю 
відродження української мови – дуже великим позитив-
ним явищем" [цит. за 9, с.20]. Сам він активно вивчав 
мову свого рідного краю [9, с.19] і пізніше 
підкреслював, що володіє всіма слов’янськими, ро-
манськими та германськими мовами [1, с. 38]. 

У процесі відокремлення від Радянського Союзу, у 
якому мовою міжнаціонального спілкування була одна 
– російська, на територіях нових незалежних держав – 
України, Латвії та інших виникла досить болюча пробле-
ма – мовна. Вона породжує певну конфронтацію в су-
спільстві, призводить до напруги, непорозумінь. Росій-
ський історик І.Дьяконов переконаний, що "сучасний 
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націоналізм, який бурно розквітає по всій Землі, має най-
головнішим чинником лінгвістичне підгрунтя" [8, с. 37]. 

 Мовна проблема одночасно є суспільно-полі-
тичною, соціальною, філологічною й психологічною. 

В Україні зараз обговорюються протилежні точки 
зору: бути її населенню двомовним чи підтримувати 
одну, державну, мову. Існує думка, що двомовним є 
лише так зване україномовне населення, а 
російськомовне послуговується лише однією мовою – 
російською: "Гасло двомовності, якщо не дати йому 
адекватного тлумачення, тільки заплутує справу, бо за 
наших умов його висувають одномовники (російські) не 
для того, щоб вивчити українську мову і стати двомов-
ними, а, навпаки, щоб на віки вічні утвердити за собою 
право не знати української мови, тобто залишитися од-
номовними (російськими ж) і нав’язувати свою 
російську одномовність усьому суспільству" [7, с. 142]. 

Загострюється ситуація ще й тому, що "в Україні 
питання культури української мови стояло і стоїть 
принципово інакше, ніж у національно благополучних 
суспільствах, бо його драматичним тлом є багатостраж-
дальна історія нашої мови взагалі, століття прямих за-
борон і переслідувань…" [20, с. 3]. 

У психологічних дослідженнях досі звертали мало 
уваги на те, що потрібно "враховувати своєрідність і 
навіть неспівмірність національних та релігійних са-
мосвідомостей і типів людини, своєрідність й 
неспівмірність різних типів культур" [22, с. 25-26]. 

Ми намагаємося розглянути проблему спілкування 
людей, які живуть в умовах двомовності (білінгвізму) 
через призму психологічного сприйняття іншомовного 
співрозмовника. 

Сподіваємося, що глибше зрозумівши природу пе-
решкод, які заважають людині здійснювати повноцінну 
комунікацію, ми зможемо зробити хоча б невеликий 
крок до їх подолання в інтересах зміцнення громадсько-
го миру в нашому різнорідному суспільстві. 

Спілкування – це складний процес встановлення та 
розвитку контактів між людьми, у якому розрізняються 
три аспекти: комунікативний, інтерактивний та перцеп-
тивний [див. 12, с.213-214]. 

Найголовнішим складником цього процесу є мова – 
"суспільно зумовлена система словесних знаків, що 
служать засобом спілкування в даному суспільстві" [21, 
с.93]. Від мови відрізняємо мовлення – "процес викори-
стання людиною мови для спілкування з іншими людь-
ми" [там же, с.93], який не існує відірвано від мови. 

Усі дослідники підкреслюють зв’язок між мовою й 
мисленням: "Без мови, вважає більшість фахівців, мис-
лення неможливе, оскільки, просто кажучи, мислення – 
це мовлення про себе" [24, с. 17]. А.Венгер, аналізуючи 
витоки розумового розвитку, доходить висновку, що 
форми психіки "задаються" мовою подібно до того, як 
іде навчання, пристосування до знарядь праці: "У 
психічних, розумових дій є свої "психологічні знаряддя" 
– знаки й цілі знакові системи. Наймогутніша, найроз-
виненіша знакова система – мова. Слова не просто на-
зивають предмети чи явища. Вони – засіб узагальнення 
(словом "стіл" називають будь-який стіл), засіб аналізу 
дійсності (кажучи "прямокутний стіл", я тим самим 
виділяю одну з його ознак – форму). Логічне мислення 
неможливе без мови" [4, с. 28]. 

У етнопсихології й соціології підкреслюється 
зв’язок між мовою та культурою народу, який даною 
мовою послуговується: "…стан мови є показником 
рівня культури, бо мова є апаратом для передачі думок. 
Тому погляди, ідеї, побут, звичаї, право, етика, релігія, 
політика, виховання і ін. знаходяться у повній залеж-
ності від мови, і, навпаки, – рівень розвитку мови озна-
чується рівнем досвіду людини, рівнем її пізнання 
світу" [25, с. 67-68]. 

Американський вчений Б.Л.Уорф, досліджуючи 
співвідношення мови, культури та оточуючого світу на 
рівні етнолінгвістики, "показав на конкретних фактах 
важливість ролі словесного моделювання світу в різних 
мовах" [11, с. 135], довів, що "кожна мова має свою 
метафізику" [там же], відмінну від інших картину 

світобудови. Отже, мова відіграє важливу роль у про-
цесі інтеграції людини, особистості і світу. "Образи, 
символи, знаки надають світові особливої форми, 
сприяють виникненню індивідуальної неповторності" 
[19, с. 558]. Тому для сприяння розвитку аналітичного 
мислення, активізації творчого потенціалу дітей доктор 
психологічних наук Е.Л.Носенко наголошує "на важли-
вості вивчення метафорійного використання мови як 
універсального засобу створення понять у різних карти-
нах світу" [17, с. 28]. 

Іноді вважають, що якраз мова, засвоєна в ди-
тинстві, формує емоційний, національний образ світу: 
"Психологи зазначають важливість для світогляду лю-
дини, розвитку її етнічної самосвідомості, сприймання, 
оволодіння саме першою мовою у природному середо-
вищі" [15, с. 194]. 

І практика, і результати досліджень свідчать, що ро-
зумові дії краще відбуваються саме при використанні 
рідної мови. Наприклад, при порівнянні протікання 
процесів запам’ятовування рідною та іноземною мова-
ми, "доведено, що рівень сформованості мовних нави-
чок ... істотно впливає на процес запам’ятовування вер-
бальної інформації [18, с. 74], а також "навантаження на 
пам’ять зростає при необхідності свідомого контролю 
за граматичною адекватністю мови [там же, с. 78], бо 
при мовленні рідною мовою граматика контролюється 
несвідомо, а в процесі користування іноземною мовою 
ця операція протягом тривалого часу потребує 
постійного усвідомлення. 

Таким чином, мови в свідомості людини чітко 
поділяються на рідну та іноземні, на "свою" і "чужі". А 
це, у свою чергу впливає і на ставлення до них: "Все, що 
знаходиться у "своєму" просторі, засвоюється індивідом 
і на рівні, більш низькому, ніж логічний. Звикання до 
"свого", вкарбовування зразків "свого" починається 
буквально з появи людини на світ" [3, с. 44] і здається їй 
іноді єдино правильним, інший устрій здається пору-
шенням усталених, звичних законів [там же, с. 45], така 
ментальна картина Всесвіту є "разюче консервативною" 
[там же, с. 47]. 

У сучасних умовах, коли особлива увага надається 
зростанню національної свідомості, розвитку її в 
різному соціальному середовищі, пошуку ефективних 
шляхів вирішення міжетнічних конфліктів, особливо 
актуальним стає нове мислення, здатне подолати 
"національну обмеженість і вузькість етнічних стерео-
типів. Носії нового мислення готові оцінити за заслуга-
ми звершення співрозмовника чи сусіда, мешканців 
іншого міста, держави чи континенту. Вони перейняті 
шанобливою цікавістю до всіх народів, що живуть (або 
жили в минулому) на нашій планеті, інтересом до їхньої 
культури" [6, с. 5]. І "першим кроком на цьому шляху, в 
будь-якому випадку, є визнання принципу множинності 
культур та їх взаємопроникнення" [23, с. 39]. 

Великі надії в гармонізації взаємовідносин покла-
даються на спілкування: "Спілкування як обмін 
повідомленнями сприяє взаєморозумінню людей. Для 
того, щоб досягти його, люди користуються однією 
мовою, індивідуально забарвленою експресією, або 
такою, що склалася традиційно, та іншими засобами. 
Проте взаєморозуміння виникає не завжди" [5, с. 104]. 

Проблему неадекватності співрозмовників, які ко-
ристуються навіть однією мовою, дослідив психо-
аналітик Ерік Берн. Він назвав трансакцією одиницю 
спілкування типу "стимул – реакція" [2, с. 20], визна-
чив стани "Я" співрозмовників як "Дорослий", "Бать-
ко", "Дитина", показав, що ці стани не завжди 
співпадають на соціальному та психологічному рівнях, 
тобто існують так звані явні й приховані трансакції.  

"Приховані трансакції, що потребують одночасно 
участі більш ніж двох станів "Я" [2, с. 25], є складними і 
іноді призводять до непорозумінь. 

Наскільки складнішою є взаємодія співрозмовників, 
які послуговуються різними мовами, що є поширеним 
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явищем у нашому суспільстві, адже навіть культуроло-
ги визнають ізоляціонізм своєї свідомості: "Ми почи-
наємо психологічно дуже складне завдання: спокійно, 
без ніякого шоку, розглядати цінності інших культур, 
які донедавна пропонувались, як інородні, такі, що за-
грожують" [26, с. 101], і культуролог "ніколи не може ... 
повністю звільнитися від своєї культури, тієї, всередині 
якої сформовано його інтелект і мову" [там же, с. 102]. 
Отже, при сприйнятті іншомовного співрозмовника 
може виникнути певна соціальна напруга, зумовлена 
неповним чи неповноцінним розумінням, а подекуди й 
упередженням. 

Нас зацікавила саме проблема соціальної перцепції 
(тобто "сприйняття, розуміння і оцінки людьми 
соціальних об’єктів" [12, с. 241], якими в даному випад-
ку є носії іншомовної культури) під час двомовного 
спілкування, поширеного в багатьох районах колишніх 
пострадянських республік, що здобули незалежність в 
кінці ХХ ст. і перебувають під впливом росій-
ськомовного інформаційного простору. 

Дослідження проводилося в Кременчуці Полтавсь-
кої області та в Ризі (Латвія) у травні-вересні 2000 року. 
Було опитано й протестовано: у пілотажному 
дослідженні 27 осіб; в основному – 112, з яких: 61 особу 
в Україні і 51 – в Латвії; 73 респонденти рідною мовою 
вважають російську, а 39 – мову корінної націо-
нальності (відповідно українську чи латиську); жінок –
73, чоловіків – 39; дорослих – 92, підлітків – 20. 

Методами дослідження було обрано тестування за 
методиками "Виявлення ступеня комунікативного кон-
тролю" і "Незакінчених речень" та опитування у вигляді 
анкети відкритого типу. 

Взірцем для нас стала методика В.Ольшанського, 
вдалий зразок використання якої було описано 
С.Клімовою [10, с. 20-27].  

 Також учасники опитування повинні були 
відповісти на такі питання: 

1. Чи відчуваєте Ви дискомфорт, коли звертаєтеся 
до людини своєю мовою, а Ваш співрозмовник 
відповідає іншою? Що робите в такому випадку? 

2. Чи є в іншій мові слова, які здаються Вам 
смішними або викликають неприємні ассоціації? Які 
саме? 

3. Мова і стиль якого письменника подобаються 
Вам найбільше? Чому? 

У 9-А класі школи № 8 м.Кременчука Полтавської 
області було проведено тест незакінчених речень, у 
якому взяли участь 27 школярів. Учням було запропо-
новано закінчити такі речення: "Люди діляться на… 
Країни діляться на… Мови діляться на…" 

 Досліджуючи групи, що їх виділяють наші опитані, 
ми розуміємо, що вивчаємо не реальну структуру 
людської спільноти, країн світу чи мов, а тільки уявлен-
ня про них у свідомості наших респондентів. Реальна 
структура є набагато складнішою. 

 Продовжуючи речення, респонденти послугову-
ються різноманітними критеріями розподілу, наприк-
лад, людей ділять на розумних і нерозумних, країни на 
багаті і бідні, великі й малі тощо. Тільки один учень 
(3,7%) виділив свою країну та "іноземні". Коли ж 
потрібно було розподілити мови, то на свою і чужі їх 
поділили 18 осіб (70,4%). 

Це пілотажне дослідження засвідчило існування 
мовної проблеми у нашому двомовному місті, несприй-
няття деякими особами нерідної мови. 

Одним із завдань основного дослідження було по-
вторне використання методики пілотажного, а саме: 
продовжити три незакінчених речення. 

Виходячи з того, що в основному дослідженні брало 
участь набагато більше респондентів (112 осіб), причо-
му люди різного віку, різних професій, які мешкають у 

двох різних країнах, ми можемо з більшою упевненістю 
говорити про вірогідність висновків. 

У цілому висновок пілотажного дослідження 
підтверджується, хоча розподіл на своїх і чужих вже не 
є таким яскравим. 
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ЛЮ ДИ КРАЇНИ МОВИ

8,9
13,4

35,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40

ЛЮ ДИ КРАЇНИ МОВИ
 об ' єкти       

   розпод іл у        

 
 

Діаграма 1. Порівняння кількості розподілу за кри-
терієм "свої – чужі"  

18 осіб, тобто 16,1%, або ніяк не ділять мови, або 
просто наводять перелік різних мов (німецька, 
російська, англійська тощо,) 28 респондентів (25%) або 
просто вказують, що мови можна поділити на певні 
групи, або навіть називають ці групи (слов’янські, ро-
манські, германські тощо). Але найбільша кількість 
опитаних, а саме 40, що складає 35,7%, виділяє серед 
мов свою, рідну, зрозумілу, та чужі, іноземні, незро-
зумілі. Докладніше вибір критеріїв розподілу мов жите-
лями двох країн видно на графіку 1. 

Порівняння вибору критеріїв розподілу мов меш-
канцями України та Латвії. 
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Графік 1 

Як бачимо, ставлення до різних мов у двох країнах 
відрізняється не дуже сильно. 

Спробуємо порівняти ставлення до мов людей 
різного віку. Результати нашого дослідження свідчать 
про те, що воно істотно відрізняється. Ці дані наведено 
в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняння вибору критеріїв розподілу мов  

дорослими та підлітками  
 

       Групи респон 
                   дентів  
Критерії  

Україна 
 

Латвія Ра-
зом 

 під-
літки  

до-
рослі 

під-
літки 

до-
рослі 

 

Рідна та іноземні 58,3% 24,5% 50%  40% 35,7%
Мовні групи ---  33% 25%  17,5% 25% 
Легкість вивчення ---  8,5% 12,5%  17,5% 10,7%
Поширення 8,3%  13% ---  17,5% 12,5%
Не ділять 41,7% 21% 12,5%  7,5% 16,1% 

 
І українські, й латиські підлітки частіше ділять мови 

на свої – чужі, в Україні вдвічі частіше, ніж дорослі. У 
кожній із країн підлітки вдвічі-тричі частіше за дорос-
лих не виділяють ніяких мовних груп. Зате дорослі 
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частіше розподіляють мови за такими критеріями, як 
легкість або складність вивчення та ступінь поширення 
у світі. Отже, критерії, якими послуговуються юнаки та 
дорослі, не завжди співпадають. 

Усіх респондентів було протестовано за методикою 
"Виявлення ступеня комунікативного контролю". У 
результаті від 1 до 3 балів (низький рівень) набрало 22 
особи, від 4 до 6 (середній рівень) – 63 особи, від 7 до 9 
(високий рівень) – 27 осіб. 

Середня цифра показника ступеня комунікативного 
контролю – 5,2. У середині вибірки ми маємо певні гру-
пи, середня цифра в них є приблизно однаковою, а саме: 

в україномовних в Україні – 5,2, 
у російськомовних в Україні – 5,5, 
у латиськомовних в Латвії – 5,2, 
у російськомовних в Латвії – 5,0. 
Спробуємо проаналізувати, якими є особливості 

двомовного спілкування в респондентів з різним ступе-
нем розвитку комунікативного контролю. Дані сгру-
пуємо в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Порівняння ступеня комунікативного контролю та 

відчуття дискомфорту під час двомовного 
спілкування 

     Країна, група  відчуття дискомфорту 
 так ні не відповіли 
Україна  
Україномовні 

   

високий рівень 40% 60% ---- 
середній рівень ---- 100% ---- 
низький рівень 16,5% 67% 16,5% 
Україна 
Російськомовні 

   

високий рівень 30% 70% ---- 
середній рівень 15% 80% 5% 
низький рівень ---- 100% ---- 
Латвія  
Латиськомовні  

   

високий рівень 33% 67% ---- 
середній рівень 40% 60% ---- 
низький рівень 100% ---- ---- 
Латвія  
Російськомовні 

   

високий рівень 40% 60% ---- 
середній рівень 33% 66% ---- 
низький рівень 10% 90% ---- 

  
Аналізуючи розподіл відповідей, ми констатуємо, 

що помітити якусь закономірність майже неможливо, 
отже, від ступеня комунікативного контролю не зале-
жить, відчуватиме людина дискомфорт чи ні під час 
спілкування зі співрозмовником, що послуговується не 
"його" мовою. 

Спробуємо згрупувати результати по-іншому. 
Таблиця 3 

Чи відчувають респонденти дискомфорт при дво-
мовному спілкуванні  

 
відчуття дис- 
         комфорту 

так ні не відповіли 

Групи,країни    
Україна    
україномовні 20% 73% 7% 
російськомовні 15% 82% 3% 
Латвія    
латиськомовні 55% 45% ---- 
російськомовні 27,5% 72,5% ---- 

 
В обох країнах майже порівну тих, хто при цьому 

вперто продовжує розмовляти лише "по-своєму", тих, 
хто переходить на мову того, з ким спілкується, і це не 
залежить від рівня комунікативного контролю. Отже, 
проблема лежить в іншій площині, у царині толерант-

ності конкретної особистості. На цю думку нас на-
штовхнула відповідь жінки 21 року, російськомовної, з 
вищою освітою, web-дизайнера, яка має високий 
ступінь комунікативного контролю. Коли до неї звер-
таються в Латвії державною мовою, вона відповідає: 
"Внутрішньо посилаю його подалі, і для мене він не 
існує". Отже, саме мова людини є значним чинником, 
що впливає на соціальну перцепцію, тобто на сприйнят-
тя, розуміння й оцінку його як соціального об’єкта. 

 Спробуємо дослідити і цей аспект проблеми. 
 Серед питань, запропонованих нами респондентам, 

було й таке: "Чи є в нерідній для вас мові, на якій роз-
мовляють у вашій місцевості, слова, що здаються вам 
смішними або викликають неприємні асоціації? Які 
саме?" 

 Велика кількість респондентів такі слова знаходить. 
Результати аналізу відповідей на це питання представ-
лені на діаграмі 2. 
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Діаграма 2. Відсоток респондентів, що знаходять 

смішні та неприємні слова в іншій мові 
Отже, дивлячись на цей графік, ми можемо заува-

жити, що дорослі, для яких рідною є державна мова, 
менше помічають у російській смішних або неприємних 
слів (здебільшого їм не подобається брутальна лайка). 
Це можна пояснити тим, що вони досить добре во-
лодіють мовою, яка була "мовою міжнаціонального 
спілкування". 

У дітей слів, які здаються їм смішними або не-
приємними, набагато більше, бо вони ще не досконало 
знають мову. 

Цікаву відповідь на це питання дала 21-річна жінка, 
процитована нами раніше. Вона написала декілька слів і 
додала: "Та й уся латиська мова". 

Ми помітили, що люди, які краще знають мову, на-
багато толерантніше ставляться до неї та її носіїв. 

Для того, щоб глибше вивчити ставлення наших 
опитуваних до різних мов, ми запропонували питання: 
"Мова й стиль якого письменника подобаються вам 
найбільше? Чому?" Відповіді ми згрупували у наведеній 
нижче таблиці 4. 

Таблиця 4 
Письменники, стиль яких подобається різним  

групам респондентів 
 

      Письменники 
 
 
гр. респонд. 

рос. 
автори 

автори 
даної 
країни 

зару-
біжні 
автори 

не 
відпо-
віли 

Україна     
україномовні 29% 75% 7% 14% 
російськомовні 61% 15% 15% 15% 
Латвія     
латиськомовні 45% 55% 9% 9% 
російськомовні 52% 2,5% 25% 32,5% 

 
Аналізуючи відповіді, ми звертаємо увагу на те, що 

люди назвали зарубіжних авторів, яких читали тільки у 
перекладі (серед анкетних даних було питання про мо-
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ви, якими володіє респондент), а отже, не можуть дос-
теменно судити про мову і стиль творів. 

 Зрозуміло, що читачі скоріше називають письмен-
ників, які пишуть їхньою рідною мовою, щоправда, 
україномовні респонденти називають серед улюблених 
вдвічі більше російських авторів, ніж російськомовні – 
українських, в Латвії це співвідношення 18:1. Постає 
питання про меншу толерантність російськомовного 
населення. Один із російськомовних респондентів-
громадян України не називає жодного автора, натомість 
зазначає (передаємо особливості стилістики відповіді): 
"Русские более восприимчивее, без разницы какого 
прозаика" (чоловік, 35 років, освіта середня спеціальна, 
зоотехнік). 

Найчастіше опитувані не пояснюють своїх 
відповідей, або пишуть: "просто люблю", "близько сер-
цю моєму", "простота й доступність", "сучасний стиль і 
мова" тощо. Найкраще своє ставлення пояснюють пред-
ставники україномовного населення в Україні: "Доско-
нале володіння мовою вражає" (жінка, 28 р., вища 
освіта, директор), "Ці письменники перетворили мову 
на пісню" (жінка, 26 років, вища освіта, вчителька), 
"Майстерність зображення художніх деталей" (жінка, 
45 р., освіта вища, вчителька). 

Ми розуміємо, що ставлення до мови письменника 
формується на підсвідомому рівні, але воно значною 
мірою впливає на акт спілкування через привнесення 
відповідних емоцій, іноді породжує смислові бар’єри. 

 Уцілому можна зауважити, що толерантніше став-
ляться до іншої мови та її носіїв дорослі, які розмовля-
ють мовою своєї держави. 

Таким чином, наша гіпотеза про існування 
соціальної напруги, зумовленої особливостями 
соціальної перцепції під час двомовного спілкування, 
підтвердилася. 

Наше дослідження має практичне значення, про-
блема двомовності населення існує у багатьох країнах 
(особливо в пострадянських). Ми сподіваємося побуду-
вати громадянське суспільство, засноване на засадах 
демократії й толерантності, тому потрібно враховувати 
думку всіх груп населення. "Всяк сущий язик" по-
своєму висловлює й символізує соціокультурний досвід 
народів, їхні цінності та менталітет" [13, c. 85]. Саме 
тому потрібно збрегти унікальність усіх мов і знайти 
компроміс для вирішення цієї проблеми. 

Дослідивши, що більш толерантно ставляться до 
іншої мови та її носіїв ті, хто сам добре знає цю мову, 
ми думаємо, що одними зі шляхів подолання цієї про-
блеми могли б стати більш глибоке вивчення мов, особ-
ливо мови корінного населення даної країни, всіма 
мешканцями, залучення їх до читання преси цією мо-
вою, до перегляду національних програм телебачення, 
організація конкурсів знавців мови тощо.  

Людей треба вчити бачити позитивне не лише у 
своєму, а й у чужому, яке є близьким для значної части-
ни населення. Ми повинні позбуватися всіх перешкод, 
що заважають повноцінній комунікації, адже це єдиний 
шлях до миру і злагоди в нашому різнорідному 
суспільстві.  
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The paper deals with a component of the instruction content, 
namely, skills. They are only formed an integral system of learn-
ing actions. This proposition is realized through the subject 
student model. A component part of rich f model is considered – 
the operation of subject student model. It is shown in what way 
skills in informatics are formed on an example of work with the 
text processor Word. 
Keywords: skills on computer science, activity the approach, 
subject model trained, the operation of subject student model. 
 
Стаття присвячена одному з компонентів змісту 
навчання – умінням. Вони виробляються тільки в цілісній 
системі навчальних дій, у їх реалізації. Це положення є 
складовою основою діяльнісного підходу до навчання, яке 
реалізується через предметну модель студента. Автором 
розглянута одна складова частина такої моделі – 
операційна предметна модель студента. Показано, як 
можна формувати уміння з інформатики на прикладі 
багаторівневих завдань при роботі в текстовому 
редакторі Word. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 
М.Г.Коляда 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Одним из центральных понятий современной ди-

дактики является содержание обучения. Оно включает 
знания, подлежащие усвоению, и виды деятельности, 
основанные на этих знаниях. 

В учебной деятельности содержание образования яв-
ляется объектом деятельности как преподавателя, пред-
ставляющего учебный материал, так и учебной деятельно-
сти обучаемого (студента). Одной из важнейшей подсис-
тем содержания образования является система учебного 
материала, в состав которой входят три компонента: зна-
ния, умения, навыки [1]. Знания здесь имеют смысл учеб-
ной информации, подлежащие усвоению. Умение – это 
освоенный человеком способ выполнения действия, обес-
печиваемый совокупностью приобретенных знаний. Уме-
ние выражается в способности осознанно применять зна-
ния на практике. Навык представляет собой действие, 
сформированное путем повторения в различных условиях 
и выполнимое без активного контроля сознания. 

Решение разного рода учебных задач происходит 
согласно логике их использования. Следовательно, не-
обходимым компонентом системы учебного материала 
является система действий, выполняя которые студент 
мог бы выявить логические связи изучаемой структур-
ной единицы с теми, которые им уже усвоены. Освоен-
ный студентом способ выполнения этих действий и 
является умением. 

Элементами третьего компонента являются задания, 
на которых происходит закрепление изучаемого мате-
риала. Задания представляют собой набор расчетных и 
качественных задач, решение которых основано на со-
вокупности всех возможных логических связей между 
изучаемыми структурными единицами в разных ситуа-
циях и условиях. В результате целенаправленных и сис-
тематических повторений действий вырабатываются 
умения. 

Усвоение знаний происходит только в процессе дея-
тельности учения. Умения вырабатываются только в 
системе таких действий, в целостной их реализации, 
при необходимом наборе и последовательности. Это 
положение составляет основу деятельностного подхода 
к учебной деятельности. Умения имеют структурный 
характер, т.е. новое умение может быть сформировано, 
если обучаемый уже овладел определенным набором 
первичных умений. Причем, перед формированием 
последующих умений предыдущие должны быть сфор-
мированы на уровне навыка [2]. 

Подход к процессу учения как к деятельности по-
требовал пересмотра взглядов на знания и умения, их 
роль и соотношение. По мнению Н.Ф.Талызиной, две 
традиционные задачи педагогики, заключающиеся в 
передаче знаний и в формировании умений по их при-
менению, решающиеся последовательно, заменяются 
одной задачей [3]. Знания и умения, или действия обу-
чаемого, в которых эти умения реализуются, рассмат-
риваются теперь не в противопоставлении друг другу, а 
в единстве. Это обусловлено тем, что усвоение знаний 
происходит одновременно с освоением способов дейст-
вия с ними. Всякое обучение основам наук в то же вре-
мя является и обучением соответствующим умствен-

ным действиям, а формирование умственного действия 
невозможно без усвоения определенных знаний. При 
этом первичными с точки зрения целей обучения явля-
ются действия, и это потребовало пересмотра содержа-
ния обучения. Его должны составлять не заданная сис-
тема знаний (идеи, теории, другая научная информация) 
и затем усвоение этих знаний, как до сих пор считает 
педагогика, а заданная система действий и знания, 
обеспечивающие освоение этой системы [4]. Знать – 
значит не просто помнить определенные знания, а осу-
ществлять определенную деятельность, связанную с 
этими знаниями. Таким образом, знания становятся не 
целью обучения, а его средством. Они усваиваются для 
того, чтобы с их помощью выполнять действия, дейст-
вовать, осуществлять деятельность, а не для того, чтобы 
они просто запоминались и служили только лишь по-
вышению эрудиции. 

Изложенные соображения являются основопола-
гающими при проектировании обучения, которое 
должно начинаться с психологического анализа дея-
тельности будущих специалистов. Только после этого 
могут быть определены необходимые знания, которые 
по отношению к деятельности играют служебную роль, 
объясняя практические действия. 

При организации и проведении процесса обучения 
картина иная. Здесь на первый план выходят знания. 
Они являются исходными, и именно потому, что вы-
полняют служебную функцию. Вначале должны поя-
виться предметные объекты, понятия, которые затем 
вступают в различные отношения между собой и пре-
образовываются. Возникнув, предметные знания сразу 
же должны начинать обрабатываться. Обучаемый опе-
рирует ими, тем самым формируя умения, осваивая 
способ действий. Умственное действие – это всегда 
преобразованное знание, а усвоенное знание – это не то, 
которое просто запомнилось, а то, что превратилось в 
умственное действие, в умение практически действо-
вать, умение решать задачи. 

2. ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧАЕМОГО 
В самом широком смысле под моделью обуча-

емого понимают знания об обучаемом, используемые 
для организации процесса обучения. Это множество 
точно представленных фактов об обучаемом, ко-
торые описывают различные стороны его состояния: 
знания, личностные характеристики, профессиональ-
ные качества и др. [1]. 

По сути дела, модель обучаемого – это знания пре-
подавателя (обучающей системы) об обучаемом, ис-
пользуемые для организации процесса учения. 

Предметную модель обучаемого называют еще мо-
делью учебного предмета (или предметной учебной 
областью), т.к. она выделяет из всего множества пред-
метных областей учебные области. 

Согласно деятельностной теории учения [4], конеч-
ной целью обучения является формирование способа 
действий, а образ действий реализуется через умения в 
практической деятельности. Как было сказано выше, 
знания выступают в качестве средств, с помощью кото-
рых формируются умения. Механизмом формирования 
умений является оперирование, проявляемое в поведе-
нии человека. Таким образом, предметная модель обу-
чаемого включает в себя умения, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения. Перечень этих 
умений назовем операционной предметной моделью 
обучаемого. 

В соответствии с классификацией, существует раз-
деление предметных знаний на декларативные и проце-
дурные [5; 6]. Первые представляют собой утверждения 
(факты) о свойствах объектов предметной области и 
отношениях между ними. Процедурные знания описы-
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вают порядок и характер преобразования объектов 
предметной области. Их называют правилами преобра-
зования. Декларативные знания определяют содержа-
тельную, или семантическую, часть предметных знаний 
и порождают семантическую предметную модель обу-
чаемого. Процедурные знания составляют процедурную 
предметную модель обучаемого. 

Знания обладают отличительным свойством – они 
структурируются. Усвоить порцию знаний – значит 
установить их место в структуре данного раздела или 
данной темы учебного материала. Поэтому одной из 
задач при построении предметной модели обучаемого 
должно быть установление структуры предметных зна-
ний. Предметная модель должна дать представление 
преподавателю и обучаемому о тех вопросах, которые 
выносятся на изучение, и, прежде всего, ответить на 
главный вопрос: о чем эти знания? Это обычно делает-
ся перечислением разделов, глав, тем, т.е. укрупненных 
блоков учебного материала. Именно перечень тем, под-
лежащих изучению, назовем тематической предмет-
ной моделью обучаемого. 

Важно не только структурировать знания, но и пока-
зать, какую роль играют те или иные предметные зна-
ния в общей структуре, т.е. осуществить их функцио-
нальное структурирование. Это можно сделать, соста-
вив перечень функциональных рубрик, определив та-
ким образом функциональные знания. При этом среди 
них могут быть знания, выполняющие как преобра-
зующие функции (процедурные знания, например, ме-
тодики, алгоритмы), так и не преобразующие (деклара-
тивные знания, например, определения, следствия, вы-
воды). Вместе они составляют функциональную пред-
метную модель обучаемого. 

Таким образом, мы предлагаем пятикомпонентную 
предметную модель обучаемого [7], состоящую из те-
матической, семантической, процедурной, операцион-
ной и функциональной частей (см. рис.). 

 

 
Рис. Схема предметной модели обучения 

 
3. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 
Операционная модель обучаемого определяет, что 

студент должен уметь, т.е. список предметных уме-
ний. Нами выделены два класса предметных умений: 
общие и конкретные. К общим относятся, в первую 
очередь, умения методологического плана. Спектр 
конкретных умений гораздо шире. 

В иерархии умений предметные умения вообще 
(по любому учебному предмету) занимают самое вы-
сокое положение. Все они имеют сложную структуру 
(по горизонтали), т.е. они являются составными уме-
ниями, и для их усвоения необходим широкий спектр 
умений более низких уровней: базовых, методологи-
ческих, общих, межпредметных. 

Приведенная система имеет иерархический харак-
тер, т.е. имеет структуру по вертикали. Системообра-
зующим фактором здесь является последовательность 
формирования умений. Умения из каждого блока сна-
чала являются целью обучения, а после того, как они 
трансформируются в навык, т.е. соответствующее дей-
ствие примет умственную форму, они перестают быть 
целью и превращаются в средство достижения новой 
цели, а именно – овладение умениями следующего 
блока. 

Базовые умения имеют самый общий смысл и оп-
ределяются человеческой природой обучаемого. В 
свою очередь, они определяют когнитивные, или по-
знавательные, способности обучаемого. Методологи-
ческие умения определяют подход к познанию. Общие 
умения выполняют организационные, обеспечиваю-
щие и исполняющие функции. Межпредметные уме-
ния также выполняют исполняющую функцию, одна-
ко имеют узкий смысл, ибо призваны подготавливать 
формирование умений по одному или нескольким 
определенным учебным предметам. И, наконец, пред-
метные умения, или умения по информатике. Пере-
чень именно этих умений и составляет операционную 
предметную модель обучаемого. 

В соответствии с содержанием учебного материала 
по всем разделам экономической информатики выде-
лены умения следующего характера: находить, опре-
делять, строить, получать, вычислять, рассчитывать, 
оценивать, различать, выделять, выбирать, учитывать, 
представлять, переходить, разлагать, составлять, обоб-
щать, применять, пользоваться, формулировать, ил-
люстрировать. Ниже приведен пример таких умений. 

1. Общие умения: 
- включать и выключать компьютер, принтер, 
сканер, и т.д. 
- загружать нужные приложения и докумен-
ты; 
- сохранять файлы на внешних носителях ин-
формации; 
- анализировать действия кнопок и пунктов 
меню интерфейса программы; 
- оценивать существенные факторы; 
2. Конкретные умения. 
Тема: Работа с электронными таблицами. Студен-

ты должны уметь: 
- выделять и заполнять ячейки числовой и тек-
стовой информацией, производить автозаполне-
ние; 
- изменять ширину и высоту ячеек; добавлять и 
удалять столбцы и строки; 
- группировать, добавлять, перемещать и уда-
лять рабочие листы; 
- суммировать ячейки по строкам и по столб-
цам; 
- вводить и копировать формулы; находить 
значения функций по заданным аргументам; 
- менять форматы ячеек, округлять числа с за-
данной точностью; 
- строить различные виды диаграмм по таб-
личным значениям; 
- редактировать форматы ряда данных, под-
писи данных, цвет и метки на диаграмме; 
- сортировать базы данных по различным ключам; 
- производить фильтрацию по: процентному 
содержанию от количества данных; по условию; с 
использованием символов «*» и «?»; 
- производить фильтрацию с использованием 
логических конструкций «И», «ИЛИ»; 
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- работать с подмножествами: включать 
расширенный фильтр, подводить промежуточные 
итоги; 
- применять в работе формы для добавления, 
удаления и поиска записей; 
- создавать сводные таблицы; отражать дан-
ные на карте. 
Тема: Система управления базами данных Access. 

Студенты должны уметь: 
- создавать базовые таблицы в режиме конст-
руктора; 
- создавать межтабличные связи; 
- создавать запросы на выборку: простые и с 
«параметром»; 
- создавать итоговые запросы; 
- работать с формами и со страницами дос-
тупа к данным; 
- работать с отчетами. 
 
Тема: Подготовка и редактирование текстов в 

системе Word. Студенты должны уметь: 
- использовать инструментарий Стандартной 
панели и панели Форматирование; 
- выделять текст: отдельное слово и отдель-
ный символ, строку, абзац, часть текста, весь 
текст; 
- использовать маркеры табуляции и абзацного 
отступа на координатной линейке; 
- редактировать текст: работать в режиме 
вставки и замены; 
- форматировать текст: выбирать и изме-
нять гарнитуру шрифта, управлять размером, на-
чертанием и цветом шрифта; 
- выравнивать текст на странице, использо-
вать выключки абзаца; производить нумерацию и 
маркировку абзацев; 
- настраивать, использовать и управлять сти-
лями и шаблонами; 
- работать с редактором формул; 
- создавать, редактировать и форматировать 
таблицы, производить арифметические операции 
в них; 
- создавать диаграммы, настраивать их внеш-
ний вид; 
- создавать графические объекты средствами 
Word, вставлять и редактировать рисунки, соз-
данные в другой среде, производить надписи в поле 
рисунка; создавать объекты надписей Word Art, 
включать обтекание графических объектов; 
- включать и отключать средства проверки 
орфографии и грамматики, находить синонимы, 
производить замены, автозамены и авто-
заполнения, создавать автореферат, включать 
автоматическую расстановку переносов; 
- вставлять колонтитул, создавать оглавление 
и указатели; 
- добавлять гиперссылку в тексте, пользо-
ваться другими средствами навигации по тексту; 
- предварительно просматривать документ, 
сохранять его на магнитном носителе, и выво-
дить его на печать. 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РАБОТЫ В 
ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ WORD НА ПРИМЕРЕ 

МНОГОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ 
В качестве примера, иллюстрирующего формиро-

вание умений по информатике, рассмотрим задания 
для написания докладов после изучения темы «Подго-
товка и редактирование текстов в системе Word». 

В отличие от заданий традиционной формы, пред-
ложены трехуровневые задания. Минимальные знания 
и умения студентов проявляются при решении задачи, 
которая может быть в свою очередь разбита на боль-
шое количество отдельных задач (этапов), имеющих 
различные варианты конкретного решения. 

Имеется связный текст, разбитый на несколько 
частей, сохраненных с различными кодировками в 
различных форматах. Текст нужно собрать в одном 
файле и применить стилевое оформление ко всем сос-
тавным частям полученного документа. Данная задача 
моделирует работу пользователя по разработке печат-
ного (экранного) сообщения (доклад, реклама, инст-
рукция, информация и т.п.) с использованием различ-
ных источников информации (Интернет, CD, текст 
после программ OCR и т.д.) и различных требований к 
общему стилю представления информации (научный, 
технический, инструкция, отчёт, и т.д.). Текст предос-
тавляется студенту по содержанию практически гото-
вым, но без стилевого оформления. 

Как правило, выполнение работы на высоком 
уровне сложности требует дополнения доклада совре-
менной информацией. Все студенты получают различ-
ные по содержанию тексты, разбитые на несколько 
частей и сохраненные с различными кодировками в 
различных форматах. Тексты размещаются в архивах в 
специальной папке, указанной преподавателем. 

Покажем уровневые требования к заданиям. 
1-й уровень сложности (минимальные требования 

к выполнению задания): 
- основные разделы (каждый с новой страницы): 

титульный лист, аннотация, введение, основные главы, 
заключение (выводы), список использованной литера-
туры, оглавление; 

- основные главы должны содержать выделенные 
заголовки ещё одного уровня (всего два уровня заго-
ловков в документе). Обязательно наличие не менее 
одной таблицы, диаграммы, формулы, самостоятельно 
сделанного рисунка (графика), вставленных готовых 
векторных и растровых рисунков. Таблицы, диаграм-
мы, графики и рисунки снабжаются подписями и 
ссылками на них в тексте; 

- оформление (вариант задания): документ оформ-
ляется для печати на листах формата А4 с полями: 
верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 
см. Нижний колонтитул – номер страницы в центре, 
верхний – фамилия студента и название доклада, вы-
ровненные по правому краю; 

- титульный лист колонтитулов не содержит, но в 
нумерации страниц участвует; 

- заголовки и все виды основного текста оформле-
ны различными стилями, в названиях которых должна 
присутствовать фамилия студента; 

- оглавление сформировано автоматически. Иллю-
страции имеют подписи. 

Оценка работы первого уровня: все требования к 
докладу должны быть выполнены. Корректность 
оформления документа проверяется изменением об-
щего или частных стилей оформления. Например, при 
изменении шрифта основного текста не должны ме-
няться заголовки, титульный лист, начало новых глав с 
новой страницы, и т.д. При компьютерной обработке 
текста являются недопустимыми орфографические, 
пунктуационные и прочие ошибки, выявляемые тек-
стовым процессором. Кроме того, недопустимы тех-
нические ошибки набора текста, например, получение 
красной строки пробелами или наличие двух и более 
пробелов подряд. При выявлении подобных ошибок 
выставляется неудовлетворительная оценка или работа 
возвращается на доработку. 

2-й уровень сложности (средние требования к вы-
полнению задания): 
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- содержание и оформление должны отвечать ми-
нимальным требованиям и дополнительным требова-
ниям, изложенным ниже; 

- документ может включать дополнительный текст, 
соответствующий современному состоянию вопроса. 
Как правило, без дополнительного текста не могут 
быть решены некоторые задачи данного уровня слож-
ности; 

- титульный лист имеет оформление, не меняющее 
расположение блоков текста при изменении шрифтов; 

- три уровня заголовков в документе. Грамотно 
выбраны шрифты текстовые, выделительные и ти-
тульные; 

- в основном тексте имеется автоматический пере-
нос слов, для всех заголовков он запрещён; 

- таблицы имеют объединение ячеек по горизонта-
ли и по вертикали, различающиеся типы линий границ 
ячеек, используется центрирование содержимого ячеек 
по горизонтали и вертикали; 

- диаграммы имеют оформление, отличающееся от 
установленного по умолчанию; 

- самостоятельно сделанный векторный рисунок 
имеет группировку элементов; 

- таблицы, диаграммы, графики и все рисунки 
снабжаются автоматически сформированными подпи-
сями. Вставленные в документ объекты имеют фикси-
рованную привязку и различные виды обтекания. Не-
которые объекты имеют нестандартные тени или объ-
ёмное оформление; 

- имеются сноски. Имеется нумерованный список с 
нестандартным форматированием номеров.  Имеется 
маркированный список с маркерами, отличающимися 
от установленных по умолчанию. Имеется рисунок 
для предварительного просмотра; 

- корректно заполнена вкладка «Документ» в свой-
ствах документа. В разделе «Заметки» должен быть 
указан уровень сложности, по которому представляет-
ся к защите документ. Без указания уровня сложности 
работа защищается по минимальному уровню сложно-
сти. 

Оценка работы второго уровня: все требования к 
докладу по предыдущему и текущему уровню сложно-
сти должны быть выполнены. Корректность оформле-
ния документа проверяется изменением общего или 
частных стилей оформления различных элементов, 
при этом не должна нарушаться целостность содержа-
ния или оформления документа. Например, подписи 
не должны отрываться от иллюстраций. 

3-й уровень сложности (повышенные требования к 
выполнению задания): 

- содержание и оформление должны отвечать тре-
бованиям к предыдущим уровням сложности и допол-
нительным требованиям, изложенным ниже; 

- документ обязательно включает дополнительный 
текст, соответствующий современному состоянию 
вопроса. Документ включает приложения, размещён-
ные в конце документа. Обязательное приложение №1 
– самостоятельно набранный текст «Как я оформлял(а) 
этот документ», содержащий в свободной форме ка-
кие-либо пояснения, описания сложных случаев 
оформления или просто впечатления о работе над дан-
ным документом. Рекомендуется разместить в прило-
жении объекты, создание и форматирование которых 
не было выполнено в докладе по каким-либо причи-
нам. Приложение №1 оформляется с размещением 
текста в несколько колонок, основные части начина-
ются с буквицы; 

- документ форматируется как большой документ, 
содержащий главный и вложенные документы, хра-
нящиеся в отдельных файлах (это требование допол-
нительное и выполняется студентом по своему усмот-
рению); 

- один из разделов документа создан с использова-
нием собственного шаблона. Файл шаблона прилага-
ется к комплекту документов сдачи доклада; 

- перед титульным листом располагается декора-
тивно оформленная обложка, не участвующая в нуме-
рации страниц. Титульный лист имеет оформление, не 

меняющее расположение блоков текста при изменении 
шрифтов и полей страницы; 

- различаются чётные и нечётные страницы по 
размерам полей и колонтитулам. Основные части (гла-
вы) документа имеют различающиеся колонтитулы, 
дополнительно содержащие название главы; 

- имеется подложка для всех текстовых страниц 
документа. Хотя бы одна таблица имеет ячейку с по-
лем – вычисляемым значением. Хотя бы одна таблица 
имеет ячейку с вертикальным расположением текста. 
Хотя бы одна таблица, рисунок или диаграмма распо-
ложены на листе с альбомной ориентацией; 

- вставленные в документ объекты имеют оптими-
зированный формат. Хотя бы один вставленный в до-
кумент объект имеет изменённую границу обтекания; 

- все заголовки оформлены как единый многоуров-
невый нумерованный список с различными стилями 
оформления уровней; 

- в документе имеются: перекрёстные ссылки, за-
кладки, примечания, список иллюстраций и предмет-
ный указатель. 

Оценка работы третьего уровня: все требования к 
докладу по предыдущему и текущему уровню сложно-
сти должны быть выполнены. Задания в виде неот-
форматированных кусков текста, подобраны таким 
образом, что их суммарная величина на много превос-
ходит установленную норму доклада, поэтому у сту-
дента есть возможность маневрировать. С другой сто-
роны, представленные файлы для заданий, рассчитаны 
на повторение материала по информатике, содержа-
тельная часть которых охватывает период изученного 
материала от предыдущей защиты докладов. 

Такой многоуровневый подход к написанию и 
оформлению докладов дает студентам широкий выбор 
не только тем докладов, но и степени сложности 
оформления предложенной информации. За выпол-
ненную работу студент по информатике получает две 
оценки: одну за качество электронного оформления, 
другую – за подбор фактического материала. При этом 
внимание обращается на степень осмысления мате-
риала, умение студента выбирать и показывать глав-
ное, соотносить главное и второстепенное, показывать 
суть материала не только в виде текстовой информа-
ции, но и в виде формул, таблиц, диаграмм, схем, ри-
сунков. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Умения, так же как и действия, на которых они ос-
нованы, представляют систему. Система умений имеет 
структуру как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях. Структурообразующим фактором по 
вертикали является последовательность формирования 
умений. Использование системы умений придает 
учебному процессу новое содержание, так как на но-
вом, более детальном уровне проводит диагностику 
умений, усиливает практическую сторону учебного 
процесса, обеспечивает реализацию деятельностного 
подхода в обучении, повышает эффективность кон-
троля учебной деятельности, дает возможность разра-
батывать новые виды учебной деятельности. 

Автор выражает глубокую благодарность про-
фессору Атанову Г.А. за руководство проведенным 
исследованием.  
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Here we suggest to introduce the "know how” that is connected 
with definition and explanation of information as the base of 
new systems of the 3-rd generation – infoenergetical ones. The 
invariant modeling that is the new universal trend, using in-
foenergetical systems, allows to answer many problems of mod-
ern life, to explain the phenomena which are beyond the classi-
cal science.  
 
Предлагается внедрение в образовательном процессе "ноу 
хау", которое связано с новым определением и истолкова-
нием информации, как основы новых систем третьего 
поколения – инфоэнергетических. Инвариантное модели-
рование, которое представляет собой новое  
универсальное направление, используя инфоэнергетические 
системы, позволяет найти ответы на ряд проблем совре-
менности, пояснить феномены, которые не подвласны 
устоявшимся научным подходам. 
 
Пропонується впровадження в освітянському процесі "ноу 
хау", що пов‘язано з новим визначенням і тлумаченням 
інформації, як основи нових систем третього покоління – 
інфоенергетичних. Інваріантне моделювання, що є новим 
універсальним напрямом завдяки використанню інфоенер-
гетичних систем, дозволяє знайти відповіді на низку про-
блем сучасності, пояснити феномени, які не підвладні 
усталеним науковим підходам.  

ІНФОЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 
НАВЧАННЯ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ 
В.Ю.Кондович  
Сьогодні людство переживає цивілізаційну і куль-

турну кризу, подолання якої можливо лише на шляхах 
змінення фундаментальних цінностей. Сучасна цивілі-
зація виявила необхідність внесення коректив у траєк-
торію свого розвитку, в систему освіти тощо. Людство, 
таким чином, підійшло до межі, коли його стихійний 
розвиток повинен поступитись свідомому. 

Стан суспільства значною мірою залежить від 
існуючих в ньому систем освіти і виховання, розвит-
ку науки. Сучасний світ дуже складний. Процеси в 
ньому настільки швидкі, що людині протягом життя 
доводиться постійно змінювати норми мислення і 
поведінки. Інакше вона не встигає адаптуватися до 
цих змін. Життя ж, що знаходиться в розладі норма-
ми, раніше сформованими, веде до деструкції особи-
стості, втрати моральних цінностей і світоглядних 
орієнтирів, розпаду соціальності. 

Традиційна система освіти була зорієнтована на під-
готовку людини, яка мала б обсяг певних знань. Сучас-
на педагогіка передбачає формування, перш за все, такої 
людини, яка вміє мислити і розуміти. Сучасний світ 
настільки складний, що потребує спершу розуміння, а 
тільки потім перетворення. Людина, яка не вміє себе 
вписати в реальний світ, не здатна зрозуміти інших лю-
дей і враховувати в своїй поведінці їхні інтереси, не 
здатна до діалогу, стає соціально небезпечною. Зараз 
кожний спеціаліст повинен бачити своє місце в суспіль-
стві, усвідомлювати відповідальність за наслідки своїх 
дій. А це – безпосередня задача освіти і виховання. 
Причому тієї освіти, що передбачає постійне зростання 
ролі гуманітаризації і гуманізації. 

Гуманітаризація – це не просто збільшення дис-
циплін соціально-гуманітарного профілю, що викла-
даються, але і проникнення цінностей, норм гумані-
тарного пізнання в структуру природознавчої діяль-
ності, змінення внутрішніх орієнтирів природознавс-
тва взагалі. Методологія сучасного наукового пізнан-
ня і сучасна система освіти повинні повністю подо-
лати сцієнтичні і технократичні парадигми мислення. 
Гуманізація означає, що наука повинна реалізувати 
свою основну мету – отримання не абстрактної 
істини, а саме істини про сутність людини, її призна-
чення і сенс життя. Зрозуміло, що вирішення цієї 
проблеми не можливе в рамках традиційних підходів 
в освіті і науці. Щоб людство змогло розвиватись 

далі, і, перш за все, зберегти себе у складі біосфери, 
нам потрібні абсолютно нові парадигми буття.  

Сучасний характер набуття педагогічного досвіду в 
рішенні задач підготовки спеціалістів повинен немину-
че привести до глобального прориву в якісному відно-
шенні дійсно у всіх галузях життєдіяльності людини.  

Для того, щоб це здійснилося, необхідно, щоб пред-
ставники різних наук і галузей знань відмовилися від 
своїх вузькопрофесійних амбіцій, вийшли за межі тієї 
системи знань, в якій вони знаходяться, і прийшли до 
нового розуміння дійсності, що дає можливість виріши-
ти задачу нетрадиційними засобами.  

Необхідність перегляду свого ставлення до науково-
освітянського процесу зумовлена вичерпаністю ресур-
сів пізнання людиною навколишньої реальності (і самої 
себе), що базується на традиційних, класичних уявлен-
нях про світ, суспільство, людину.  

Отже, сьогодні найбільш актуальним є питання про 
те, яким чином науці й освіті перейти від традиційних, 
класичних підходів нетрадиційних, що дадуть можли-
вість визначити нові напрямки для вивчення і дослі-
дження явищ і процесів природи, суспільства, людини в 
їх гармонічній єдності. Зрозуміло, що це повинні бути 
абсолютно нові механізми, які кардинально відрізня-
ються від тих, що використовуються класичною нау-
кою.  

Хотілося би, щоб у науковому середовищі це зрозу-
міли раніше за інших, хоча, враховуючи стереотип 
“класичного розуміння дійсності”, що склався, багатьом 
буде дуже важко від нього відмовитись.  

Необхідно зупинитися на тих причинах сучасного 
стану класичної науки й освіти, котрі не дають можли-
вості повною мірою реалізувати актуальні потреби сьо-
годення. На наш погляд це:  

- різка диференціація, розрізненість і дистанційність 
наук, перш за все гуманітарних і природознавчих; 

- домінування аналітичного мислення як методу пі-
знання явищ і процесів. Дефіцит синтетичного мислен-
ня – вагомий фактор екстенсифікації наукового знання. 

- у вивченні багатьох процесів значна увага приділя-
ється характеру їх прояву, але не сутності (як казав Нью-
тон, “сутності, що схована”). Форма у вивченні багатьох 
фактів домінує над змістом, а явища над сутністю; 

- декларативне проголошення системних методів 
дослідження не має прояву на практиці, що не дає мож-
ливості дійсно зрозуміти механізмів функціонування і 
розвитку процесів і явищ об‘єктивної реальності; 

- акцентуація виключно на еволюційному характері 
розвитку соціальних процесів. Еволюційно-револю-
ційний шлях, який відображає діалектику соціального 
життя, часто ігнорується як непопулярний в суспільній 
думці. 

До причин, що вже визначені, можна упевнено до-
дати ще одну, на наш погляд, дуже суттєву. Визначити 
істинну сутність процесів, явищ дійсності не дозволяє 
багатьом авторам методологічна основа досліджень, що 
ними застосовується, і в якій переважно тільки наголо-
шується необхідність використання онтологічних і со-
ціокультурних пізнавальних заходів, які насправді або ж 
зовсім ними не застосовуються, або тільки робляться 
спроби їх використання без належного розуміння суті. 
Ми впевнені, що на сьогоднішній день у жодному соці-
альному процесі, явищі не тільки не визначена, але на-
віть і не позначена їх дійсна сутність. Як завжди, ми 
намагаємось успішно оперувати формою прояву сутно-
сті, що стверджує про поверхове вивчення багатьох 
соціальних, психологічних, педагогічних та інших фе-
номенів дійсності. 

В останній час робляться спроби знайти нові мето-
дологічні підходи до розуміння картини світу, ролі лю-
дини в ньому. Одним з таких підходів є інформаційний, 
який широко використовується в освітянському проце-
сі. Але онтологічна обмеженість поняття не дає змогу 
авторам зробити значний крок у просуванні своєї ідеї у 
площину практичної реалізації. Засновник кібернетики 
Н.Вінер визначав інформацію методом виключення як 
“не матерію” і “не енергію”. Усі дискусії про статус 
інформації, не зважаючи на значну кількість наукових 
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праць, упродовж п’ятьох десятків років до теперішнього 
часу є не завершеними. Якщо педагогіка безпосередньо 
спирається на інформацію, а її статус і сутність не ви-
значені, то об’єктивно виникає запитання: Чому і Як 
вчити? Як прийти до істини, коли треба пояснювати 
невідоме через невідоме? 

 Вченими, які представляють школу інваріантного 
моделювання, запропонований новий універсальний 
напрямок, який, із наукових позицій використовуючи 
так звані системні методи третього покоління, пропонує 
дійсно інтенсивний шлях прирощення наукових знань, 
що дають можливість пояснити різноманітні феномени 
як фізичного, біологічного, психічного, так і соціально-
го характеру, що не підвладні класичній науці. 

Цей напрям дає нове розуміння, і як наслідок – нове 
тлумачення відомих нам законів діалектики відносно 
функціонування різноманітних систем. Самі системи 
теж визначаються інакше, ніж це робиться у традицій-
ній теорії систем. Ми дали їм назву – системи третього 
покоління. 

Упровадження інваріантного моделювання як ново-
го універсального напряму в науці й освіті викликає 
необхідність перегляду і переоцінки педагогічного до-
свіду і, відкриваючи тим самим нові горизонти у фор-
муванні нового світогляду. 

Таким чином, у межах цього напрямку в новому  
світлі реалізуються і педагогічні процеси, зокрема і спе-
цифіка та характер безперервної освіти. 

Управління професійно-освітянськими процесами 
передбачає наявність об‘єктивної, повної і своєчасної 
інформації як про сутність, стан і характер розвитку 
суб‘єктів педагогічного процесу, так і про характер вза-
ємодії з іншими системами залежно від сфери профе-
сійної діяльності соціального, психічного чи фізичного 
характеру. 

Інваріантне моделювання передбачає як визначення 
сутності інформації, так і механізм її отримання.  

Нема сумнівів у тому, що кожен сучасний вчений 
вважає соціальну форму руху більш досконалою за рів-
нем своєї організації, ніж механічна і біологічна, однак 
пояснюють це всі по-різному. Єдиного тлумачення не-
має. Нам вдалося пояснити специфіку кожної форми 
руху через онтологічне порозуміння інформації. Зроб-
лено найважливішій висновок: інформація – це зворот-
ній зв’язок між системами, що взаємодіють із метою 
оптимізації їхньої взаємодії. Визначено зміст, форму і 
характер цього зворотного зв’язку. Оскільки всі системи 
існують завдяки взаємодії з іншими системами, авторам 
довелося розробити і запропонувати абсолютно новий 
вид систем – інфоенергетичний. 

Відомо, що всі форми руху можуть описуватись кі-
бернетичними системами, суть яких у найпростішому 
уявленні полягає у здійсненні зворотного зв‘язку у ви-
падку зміни стану системи з тим, щоб привести її до 
стабільного гомеостатичного стану. Біологічна форма 
руху в традиційному розумінні описується як кіберне-
тичними, так і сінергетичними системами, суть останніх 
– здійснити позитивний зворотній зв‘язок із метою на-
копичення змін за рахунок більш високої самоорганіза-
ції системи. Це дає можливість біологічним видам на-
копичувати зміни (мутації), що дозволяє їм не тільки 
виживати в нових, як правило, складних умовах, що 
різко змінюються, але і успішно функціонувати.  

На наш погляд, повинен бути дещо інший спосіб 
пояснення функціонування сінергетичної системи на 
біологічному рівні. Так, зміни дійсно накопичуються на 
біологічному рівні, але треба зробити певні уточнення. 
Перш за все, у тварин ці зміни зумовлені виключно зов-
нішніми факторами, тобто факторами природними. 
Таким чином, зворотній зв‘язок тут визначається ви-
ключно характером взаємодії цих систем. Людина теж 
належить до біологічних систем, але накопичення змін 
на біологічному рівні здійснюється уже не за рахунок 
зв‘язку безпосередньо з природними факторами, а за 
рахунок розуміння дії цих факторів. Тобто, ми бачимо 
появу іншого каналу зворотного зв‘язку. 

Продовжуючи логічну послідовність суджень, соці-
ум повинен описуватися не тільки кібернетичними і 

сінергетичними системами, оскільки ці два види систем 
не дають відповіді на запитання – які конкретно зміни в 
майбутньому будуть нам необхідні? Але виникає запи-
тання. Чи є сенс накопичувати всі зміни, тобто функці-
онувати як сінергетична система? Може, краще накопи-
чувати тільки певні зміни, які будуть необхідні у майбу-
тньому? 

У межах інваріантного моделювання цю проблему 
можна успішно вирішити, якщо використовувати інфо-
енергетичну систему, яка пояснює і передбачає психі-
чні і соціальні явища, і суть якої не тільки в повноті, 
об‘єктивності і своєчасності інформації, а, перш за все, в 
механізмах отримання цієї інформації. 

Отже, інфоенергетичні системи використовують 
зворотній зв‘язок як негативного, так і позитивного 
характеру з метою постійного накопичення необхідних 
змін. Іншими словами, здійснюється випереджуюча 
самоорганізація, яка реалізується уже переважно не за 
рахунок зовнішніх, а, в першу чергу, внутрішніх факто-
рів, таких, як мотивація, воля, настановлення, наміри, 
прагнення. 

Крім того, інфоенергетична система вказує на мож-
ливі зв‘язки з іншими системами, які мають зовсім ін-
ший характер функціонування, ніж сьогодні відомий 
науці. Про це свідчать ті внутрішні наміри, прагнення і 
вольові зусилля, які базуються не завжди на повністю 
усвідомленому рівні, а припускають деякий несвідомий 
характер прояву і не можуть бути всебічно пояснені на 
існуючому традиційному рівні. 

Таким чином, основою інфоенергетичних систем є 
вивчення механізмів взаємодії організаційних і самоор-
ганізаційних процесів. 

Дослідження процесів організації і самоорганізації 
як в живій, так і в неживій природі показує, що не існує 
у будь- якій взаємодії тільки одного з них. Завжди при-
сутні, але тільки в різних співвідношеннях, механізми 
організації і самоорганізації. Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що розподіл на живу і неживу при-
роду умовний, що існує єдина картина світу, а умовний 
розподіл правомірний тільки при певних співвідношен-
нях.  

У цьому аспекті процес навчання також необхідно 
розглядати як взаємодію і співвідношення організацій-
них і самоорганізаційних механізмів. Необхідність пе-
реходу від репродуктивного (організованого виклада-
чем) методу, що базується переважно на за-
пам‘ятовуванні і відтворюванні матеріалу, який вивча-
ється, до накопичування його за рахунок самостійного 
осмислення всієї специфіки зв‘язків і явищ (самооргані-
зація мислення того, хто навчається), і створення уні-
версальних механізмів самостійного пошуку та рішення 
проблем, що виникають за рахунок рефлексії на якісно 
новому рівні (зв‘язок організації і випереджаючої само-
організації – “інфоенергетика”) зараз із наукових пози-
цій досліджується в інваріантному моделюванні. 

Інваріантне моделювання приділяє вагоме значення 
рефлексії, до того ж, далеко не нижчого рівня. Суттєвим 
моментом є не оцінка і усвідомлення тим, хто навчається 
отриманої інформації, а усвідомлення самого рефлексив-
ного процесу, і, кожного разу, на найбільш високому 
рівні узагальнення. Тобто, це рефлексія над рефлексією, 
що дає можливість досягнути стану випереджуючої са-
моорганізації. Мається на увазі творче мислення, перед-
бачення наслідків дій, проектування, прогнозування явищ 
і процесів в тощо. 

Роль педагогіки, як науки, з урахуванням вищеска-
заного, проявляється в необхідності навчання, вихован-
ня, підготовки і розвитку особистості учня на основі 
формування у нього системного мислення, здатності не 
тільки створювати універсальні моделі процесів і явищ, 
що вивчаються, але і здатності оцінювати результати 
своєї роботи на різних рівнях рефлексії, а роль педагога 
– організовувати самоорганізацію процесу мислення 
тих, хто навчається, тобто навчити їх самостійно здійс-
нювати ефективний зворотній зв‘язок із взаємодіючими 
системами.  

Самоактуалізація будь-якої особистості в межах но-
вого напряму має більш реальну можливість для свого 
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здійснення не в абстрактних інтуїтивних формах, а на 
основі свідомої самоорганізованої поведінки і самореа-
лізації у своїй професійній діяльності. 

Таким чином, опанування інфоенергетичних систем, 
як основи інваріантного моделювання процесів і явищ 
дійсності, дає педагогу універсальний “ключ” для пояс-
нення картини світу, розуміння істинної сутності буття, 
показує напрям подальшого розвитку педагогічної тео-
рії і практики, успішного рішення проблем професійної 
освіти на різних рівнях її організації. 
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  The problems that were investigated, touch the profilaxy of 
periodontal tissues deseases in the area of study the subject in 
higher educational school. The own researches, that was intro-
dused on the basis of investigations give the analysisabout the 
lewel of possession of information in the oral cavity hygiene by 
the population of the Prykarpathian region.   

 ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКОГО САНИТАРНОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ В ВОПРОСАХ ПРЕПОДА-
ВАНИЯ ПАРОДОНТОЛОГИИ 
С.В.Косенко  
Современное высшее образование в Украине нахо-

дится в состоянии реформирования, имея основные 
созидательные доктрины [2]. В преподавании стомато-
логии высшей школы существуют проблемы, требую-
щие своего решения. 

Стоматология в Украине за последние 4-5 лет полу-
чила значительный толчок в развитии. Практическая 
стоматология в настоящее время имеет новое оборудо-
вание и материалы, как отечественного, так и зарубеж-
ного производства. Помимо государственных поликли-
ник работают и открываются лицензированные частные 
кабинеты по оказанию лечебно-консультативной по-
мощи населению. Силами украинских учёных-
стоматологов выпускаются новые учебные пособия по 
пародонтологии [5]. Продолжают разрабатываться её 
теоретические аспекты [6,7]. 

Учёные Одесского НИИ стоматологии предлагают 
использовать широкий ассортимент гигиенических и 
лечебно-профилактических средств [9]. Однако, в прак-
тику гигиены полости рта в Украине преимущественно 
внедряются средства профилактики импортного произ-
водства, с навязыванием информации о предлагаемой 
продукции ведущих зарубежных фирм без употребле-
ния опорной фразы: "Купите наш товар". В Украине 
пока ещё недостаточно выпускается отечественных 
средств для гигиены полости рта, практически отсутст-
вует популяризация системы знаний о профилактике 
заболеваний тканей пародонта. И наоборот – зарубеж-
ный рынок пресыщен продукцией для гигиены ротовой 
полости, информация профилактической направленно-
сти зачастую предлагается населению без оплаты, име-
ется в достаточном количестве [14]. Исторически этому 
способствовало интенсивное развитие профилактиче-
ского направления стоматологии в развитых странах, 
как декларативного, так и действенного, целенаправ-
ленного характера [15]. Кроме того, правительства вы-
сокоразвитых стран, таких как Швеция, Швейцария, 
Япония, США до настоящего времени быстро реагиру-
ют путём финансирования профилактически-

оздоровительных программ при возникновении новых 
ситуаций и потребностей, что способствует сокраще-
нию распространённости стоматологических заболева-
ний вообще и заболеваний тканей пародонта в частно-
сти [16]. 

В странах третьего мира стоматологическая помощь 
оказывается населению силами международных орга-
низаций, ведь в развивающихся странах положение в 
области гигиены полости рта ухудшается, несмотря на 
внедрение профилактических методов [11]. Подобные 
проблемы связаны с санитарно-просветительской рабо-
той определённых лиц, служб и ведомств, а также со 
способностью населения воспринимать информацию.  

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 
разработана Модель стоматологического обслуживания, 
которая основывается на концепции первичной медико-
санитарной помощи [11]. Современная профилактиче-
ская направленность здравоохранения Украины опреде-
ляет актуальность первичной профилактики и особенно 
её составляющих – гигиенического воспитания населе-
ния (обучение уходу за полостью рта) и реализации 
программы рационального питания (нормализация ко-
личественного и качественного состава питательных 
веществ, витаминов, макро- и микроэлементов в рацио-
не питания). 

Для изучения степени восприятия различных форм 
санитарного просвещения и оценки его результативно-
сти был использован метод анкетирования путем лич-
ного опроса жителей региона Прикарпатья в 1990 и 
2000 годах. В исследованиях подвергнут анализу кон-
кретный вклад системы охраны здоровья, а ткаже дана 
оценка способностям каждого индивида усваивать ин-
формацию о гигиене полости рта, рациональном и сба-
лансированном питании, которая получена ими из со-
циокультурного окружения. При исследованиях были 
разработаны социологические анкеты, на основе анали-
за которых составлены представления о состоянии са-
нитарной культуры относительно полости рта этниче-
ской группы одного из регионов Украины. Исследова-
ния носили двухэтапный характер. Первый этап был 
проведен в 1990 году, где для его осуществления было 
подготовлено распечатано и заполнено 2000 анкет. Вто-
рой этап проводился с меньшей выборкой – было за-
полнено 500 анкет, согласно данных ВОЗ для повтор-
ных исследований населения территорий [13]. Из 2000 
анкет, заполненных респондентами на первом этапе 
отбирали правильно заполненные анкеты. В результате 
выборки были подвергнуты компьютерной обработке 
1111 анкет. На втором этапе – 324. Остальные отбрако-
вывались как нерепрезентативные. С целью сопостави-
мости материала с предыдущими исследованиями о 
распространённости заболеваний тканей пародонта в 
регионе Прикарпатья, нами в пределах исследований 
разрабатывались карты эпидемиологического стомато-
логического обследования. Карты заполнялись врачем-
стоматологом. На основании осмотров и диагностиче-
ских тестов ставился диагноз заболеваний тканей паро-
донта. Цифровой материал карт обследования подвер-
гался статистической обработке. Их количество соот-
ветствовало количеству социологических анкет. Стати-
стическая обработка материалов каждой анкеты была 
проведена на ЭВМ СМЗ. 

Данные, полученные в результате анализа социоло-
гических анкет и карт стоматологического обследования, 
представлены в таблице 1, где рассматривался количест-
венный аспект проблемы, без учёта качественного. 

Изучение распространённости заболеваемости тка-
ней пародонта у населения региона Прикарпатья впер-
вые проводилось в 1980 году и составляло 72,9% [12]. 
Согласно данных таблицы, каждые 10 лет распростра-
нённость болезней пародонта среди населения Прикар-
патья увеличивается приблизительно на 5%. Следова-
тельно, усилия, которые направлены на лечение заболе-
ваний тканей пародонта не сдерживают процесс их рас-
пространения среди населения региона. 
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Таблица 1. Анализ степени восприятия информации о гигиене полости рта 

Источник информации о гигиене полости рта Год 
Обсле-
дования 

Заболева- 
емость тканей 
пародонта (в 
%) 

Врач-стома 
толог 

Популярные 
печатные 
издания 

Родители Популярные 
теле- радио 
передачи 

Не имели ин-
формации 

1980 72,9 % *  -  -  -   -   - 
1990 77,8 % 23,7 % 6,7 % 20,1 % 2,3 % 47,3 % 
2000 82,5 % 42,5 % 2,5 % 16,1 % 9,3 % 29,6 % 

* Данные Петраш Н.В., 1980.
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Анализируя степень восприятия и получения ин-
формации о гигиене полости рта из определённых ис-
точников, можно было видеть некоторые положитель-
ные тенденции. Так, расширение сети стоматологиче-
ского обслуживания населения путём внедрения частно 
практикующих врачей-стоматологов, способствовало 
повышению компетентности населения. Снижение ко-
личества массовой печатной продукции – листовок, 
буклетов, плакатов, календарей продолжают делать её 
недоступной для большинства населения региона. Так-
же в таблице можно видеть уменьшение роли семьи в 
просветительской работе, что особенно важно для дет-
ского восприятия. Средства массовой информации, осо-
бенно телепередачи, достигали своей цели, поскольку 
происходило увеличение информированности населе-
ния в процентном соотношении. Также положительным 
моментом является и то, что сократилось число лиц, не 
имевших информации о гигиене полости рта. 

При таком положении вещей преподавателю выс-
шей школы следует учитывать полученные нами дан-
ные в вопросах преподавания профилактики заболева-
ний тканей пародонта. 

Ещё одной проблемой современной пародонтологии 
является отсутствие в амбулаторных картах графы про 
степень осведомлённости больного о профилактике 
заболеваний и гигиену полости рта. Санитарная культу-
ра населения определяет уровень развития системы 
здравоохранения. Она является главенствующим на-
правлением в жизни и деятельности людей, начиная со 
строительства пирамид в Древнем Египте до существо-
вания должности санитарных инструкторов во время 
войн и современных профилактических программ. На-
личие пункта о степени санитарной культуры нацелит 
как врача, так и больного на речевой контакт. Как пока-
зывает наш опыт, если человек не имел целенаправлен-
ной информации о гигиене полости рта – он её не вос-
принимает одноразово, информация не остаётся в памя-
ти. Её следует неоднократно повторять [3]. Поэтому при 
изложении профилактического материала на практиче-
ских занятиях преподавателю необходимо вводить эле-
менты риторики, владения словом. Техника риторики и 
ораторского искусства входит в программы обучения 
зарубежных высших медицинских школ. Косноязыч-
ность врача порождает психологические проблемы у 
больного. При подготовке студентов к санитарно-
просветительской деятельности следует давать матери-
ал, состоящий из нескольких опорных фраз, на который 
в дальнейшем можно наслаивать новую информацию. 
Ключевой должна быть фраза, побуждающая больного 
к самостоятельному действию. Целью подобной моти-
вации является самопомощь. Таким образом, повышая 
культуру делового разговора студента-стоматолога, 
возможно углубить наметившуюся тенденцию получе-
ния знаний населением от врача-стоматолога. 

С целью организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний у детей, на базе кафед-
ры детской стоматологии и профилактики стоматологи-
ческих заболеваний Национального медицинского Уни-
верситета, согласно Приказа МОЗ Украины №212 от 
19.08.1999 г., создан Украинский научно-методический 
центр первичной профилактики стоматологических 
заболеваний у детей. В то же время, признавая, что со-
стояние тканей пародонта является одним из самых 
важных индикаторов риска профессиональных вредно-
стей (техногенных загрязнений окружающей среды) 
городов, регионов и больших территорий в целом, уде-
ляется мало внимания научным разработкам данного 
направления для трудоспособного населения страны 
[10]. Согласно наших представлений, такие ситуации не 
следует замалчивать, а решать их на ІІІ этапе обучения, 
когда преподаватель должен подать студенту проблем-
ную ситуацию в клинической медицине, в системе ох-
раны здоровья, в организации охраны здоровья на на-
циональном и региональном уровнях [8]. В данном слу-
чае педагог и студент решают проблему будущего сов-
местно. 

Пора признать, что принципы всеобщей диспансе-
ризации противоречат принципам демократизации об-

щества и не способствуют тенденциям сокращения за-
болеваемости тканей пародонта, поскольку являются 
принудительными для человека [4]. От метода проб и 
ошибок следует отказаться [1]. Прежде всего больной, 
как и здоровый индивид, при тиражировании и много-
кратном воздействии информации о правильности пи-
тания и гигиене полости рта должен не только осознать 
её значимость для себя лично, но и иметь побудитель-
ный мотив для самостоятельных действий. Конечным 
результатом должно быть самостоятельное решение, а в 
последствии самостоятельные действия, направленные 
на сохранение здоровья полости рта. Путь от знаний до 
действий населения в плане оздоровления полости рта 
врачу-стоматологу может показать только педагог, вла-
деющий искусством убеждать. 

Врач-стоматолог под влиянием преподавания и ор-
ганизации охраны здоровья в ХХ столетии был нацелен 
преимущественно на физическое действие, вмешатель-
ство в ротовую полость, но никак не на распростране-
ние знаний, поскольку такая деятельность не имела 
оценочного характера в документации. И только в кон-
це ХХ столетья, в 1999 году, Отраслевым медико-
экологическим стандартом обеспечения стоматологиче-
ской помощи вводится учёт деятельности врача профи-
лактической направленности, в основном оцениваются 
индивидуальные беседы врача с больным на приёме. 
Отсутствует оценка распространённости профилактиче-
ских знаний массового характера. В учебных пособиях 
для студентов-стоматологов профилактика заболеваний 
тканей пародонта излагается чётко и лаконично [5]. 
Однако, она сама по себе является информацией для 
внутреннего пользования, рискуя превратить врачей-
стоматологов в элитную касту людей со здоровыми 
зубами и пародонтом. Замалчивание профилактической 
информации, половинчатые решения проблемы в бли-
жайшее время не будут способствовать снижению забо-
леваемости тканей пародонта. 

Таким образом, культурный уровень населения в 
плане профилактики заболеваний тканей пародонта 
зависит от: 

- заинтересованности врача в распространении зна-
ний о гигиене полости рта и рациональном питании; 

- усовершенствовании документации, графы кото-
рой фиксировали бы степень осведомлённости населе-
ния о профилактике заболеваний тканей пародонта; 

- введения элементов риторики в процесс препода-
вания; 

- добровольной, сознательной диспансеризации; 
- приоритетной направленности врачебной помощи 

на оказания неинвазивных процедур; 
- умения врача владеть словом и силой убеждения; 
- повышения роли семьи в распространённости ги-

гиенических знаний; 
- многократного тиражирования и воспроизведения 

конкретной информации по профилактике заболеваний 
тканей пародонта побуждающего характера; 

- наличия в массовой продаже дешёвых гигиениче-
ских средств отечественного производства с короткими 
разъясняющими аннотациями. 

Высшая школа готовит и клинициста-стоматолога, и 
организатора здравоохранения, и преподавателя стома-
тологии в будущем. То, что будет дано студенту сего-
дня, определит направление стоматологии завтрашнего 
дня. 

В преподавании вопросов профилактики заболева-
ний пародонта, педагогическая направленность должна 
иметь опережающий характер, нацеливая врача на при-
оритетность многократного повторения информации, 
которая побуждает пациента к самостоятельным пре-
вентивным действиям, но не на ликвидацию негатив-
ных последствий силами только врачебной помощи.   
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On approaches based on institutional theory the analysis of 
economic ethics as imprescriptible component of socio-
economic society organization is represented. Author consid-
ers functions of economic ethics from development level of 
which a co-ordination degree of economic system is depended. 
The formal and informal institutions as determinants of eco-
nomic ethics are considered. The analysis of theoretical and 
real functioning social norms is given. The point of connection 
of the spheres of economy and professional ethics and its role in 
the successful economy development and place of educational 
system in implementation of tasks of moral consensus between 
morals and economy are shown.  
 
На основе подходов институциональной теории представ-
лен анализ хозяйственной этики как неотъемлемого ком-
понента социально-экономической организации общества. 
Автор рассматривает функции хозяйственной этики, от 
уровня развития которых зависит степень координации 
экономической системы. В качестве детерминант хозяй-
ственной этики выступают формальные и неформальные 
институты. Дан анализ теоретических и реально функ-
ционирующих социальных норм. Показана сфера пересече-

ния этики и экономики в виде профессиональной этики и ее 
роль в успешном развитии хозяйства, а также место 
образовательной системы в выполнении задач морального 
консенсуса между нравственностью и экономикой. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Л.И.Ляшенко 
Процесс реформирования отечественной экономики 

характеризуется резким ростом издержек во всех сфе-
рах общественного устройства. Носят ли они субъек-
тивный характер, отражая некомпетентность проводи-
мых реформ, или существуют объективные закономер-
ности подобных процессов? 

В этой связи представляют интерес подходы ком-
плекса экономических теорий сформированных за по-
следнее десятилетие, которые занимаются проблемати-
кой обусловленности экономических и социальных 
проблем от сложившихся в обществе институциональ-
ной среды и институциональной структуры. К ним от-
носятся, например, теория распоряжения собственно-
стью, институциональная экономика, новая организа-
ционная экономика. 

Будущее украинской экономики во многом опре-
деляется тем, насколько институциональная структура 
будет соответствовать требованиям рациональных пра-
вил экономической целесообразности, с одной стороны, 
и нормам социальной солидарности и заботы об окру-
жающей среде – с другой. Развитость современной эко-
номики определяется степенью включенности в нее 
моральных институтов, поскольку экономика благосос-
тояния, тем более экологическая экономика, как цель 
реформирования национального хозяйства, предполага-
ет осуществления экономических операций на основе 
моральных прав и моральных обязанностей. Экономи-
ческие императивы приобретают высокий приоритет 
лишь в том обществе, которое обеспечивает благосос-
тояние всех своих членов, что возможно лишь при со-
ответствующем уровне институциональной структуры 
и институциональной среды. 

В научной литературе под институциональной 
структурой понимают определенный упорядоченный 
набор норм и правил, формирующих модели экономи-
ческого поведения и системы ограничений для хозяйст-
вующих субъектов, которые создаются в рамках той 
или иной системы координации хозяйственной дея-
тельности. Главным элементом институциональной сре-
ды является социальный институт – совокупность опре-
деленных норм и правил, структурирующих взаимоот-
ношения между людьми.  

Любой институт – это набор правил, тогда как пра-
вила – не всегда институт. Правила, образующие инсти-
тут, – это общепризнанные и защищенные предписания, 
которые запрещают или разрешают определенные виды 
действий людей. Одни правила можно изменить доста-
точно легко, такие, например, как способы заключения 
контрактных соглашений, другие подвержены транс-
формации с большими издержками, например, Консти-
туция и законодательные акты, и, потому, являются 
базисными для общества. Базисные правила, по сути, 
являются системообразующими. Те из них, которые 
устанавливают иерархическую структуру общества, 
называются конституционными. Такие, которые опре-
деляют возможные формы организации хозяйственной 
деятельности, являются экономическими. Закреплен-
ность их в писаном Праве делает их формальным ин-
ститутом. За их нарушение предусмотрены юридиче-
ские санкции. 

Становление и развитие формальных институтов 
невозможно без наличия в обществе неформальных 
институтов. С точки зрения Д.Норта, известного амери-
канского экономиста, в качестве таковых выступают 
общепризнанные нормы поведения, внутренние огра-
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ничения деятельности, а также меры принуждения к 
выполнению тех и других [1]. Неформальные институ-
ты в отличие от формальных формируются постепенно, 
поскольку имеют наследственный тип передачи от поко-
ления к поколению, и, в большинстве случаев, являются 
той частью наследия, которое называется культурой. 
Нередко они являются подсознательными, формируя у 
людей альтернативные модели поведения. Как отмечает 
Д.Норт: “Формальные правила можно заменить за день, 
неформальные ограничения – нет” [1, С.10]. Нарушение 
общепринятых норм ведет к падению социального стату-
са провинившегося, и, порой, это бывает более действен-
ным, нежели юридические санкции. 

Усиление роли неформальных правил происходит 
на этапах, когда формальные законы не соответствуют 
уровню общественного развития, в частности, на этапах 
реформирования социально-экономической системы. 
Так, практика реформирования экономик постсоциали-
стических государств подтверждает усиление роли не-
формальных институтов. 

Возникая как средство координации отношений ме-
жду людьми, неформальные институты являются про-
должением, развитием и модификацией формальных 
правил – с одной стороны, социально санкционирован-
ными нормами поведения – с другой, а также внутрен-
ними, обязательными для выполнения стандартами 
поведения. 

Следует отметить, что сам факт наличия в обществе 
отдельных институтов еще не является достаточным 
условием для становления определенной институцио-
нальной структуры. Например, создание правовой базы 
для частной собственности не означает, что она дейст-
вительно может функционировать в экономике как ры-
ночный институт. Для этого необходимо соответствие 
формальных институтов неформальным. В результате 
метаконкуренции происходит отбор системообразую-
щих формальных и неформальных норм и правил, оп-
ределяющих основное направление развития хозяйства. 
Именно органичное сочетание формальных и нефор-
мальных институтов формируют институциональную 
структуру. 

С понятием институциональной структуры тесно 
связано определение институциональной среды, часто 
они используются как синонимы. Тем не менее, воз-
можно некоторое уточнение. Если институциональная 
структура имеет более жесткую организационую кон-
ституцию, являющуюся базой для хозяйственной дея-
тельности в виде политических, этико-социальных и 
правовых норм, то институциональная среда помимо 
устойчивых институтов включает в себя также и дина-
мичные, которые могут изменяться в зависимости от 
условий.  

Институциональная среда формирует матрицу раз-
вития, определяя “правила игры” для субъектов хозяй-
ствования и создает условия и ориентиры функциони-
рования хозяйства из альтернативных форм. Если 
большую отдачу дает непроизводительная или даже 
криминальная деятельность, значит, институциональная 
среда создала стимулы подобной деятельности. Благо-
состояние Украины и других постсоциалистических 
государств невелико в силу того, что существовшая 
институциональная среда не стимулировала высокока-
чественной, эффективной производительной деятельно-
сти. Процесс реформирования экономики означает 
формирование иной институциональной среды, соот-
ветствующей новым задачам и целям. 

С позиций институциональной теории сама эконо-
мика есть совокупность институтов и институциональ-
ных ограничений, которые имеют тенденцию к измене-
нию, как во времени, так и в пространстве. Тип модели 
экономики характеризуется соответствующейся инсти-
туциональной средой и обладает повышенной чувстви-
тельностью к ее изменениям. С этим связан процесс 
непрерывного поиска более эффективной модели эко-
номического развития. Институциональная среда задает 
рамки функционирования экономики и общества в те-
чение того или иного периода времени. Институты 
формируют стимулы хозяйственной деятельности, оп-

ределяют экономические цели и способы их реализации 
как для общества в целом, так и на уровне отдельного 
индивида. 

Мотивационный спектр хозяйствующих субъектов в 
большей степени зависит от функционирующих в об-
ществе неформальных институтов или хозяйственной 
этики. По точному определению М.Вебера, известного 
немецкого социолога XIX века, хозяйственная этика 
есть “дух” эпохи и она “не есть простая функция форм 
хозяйственной жизни … она в значительной мере обла-
дает чисто автономной закономерностью…” [2, С.43-
44]. Хозяйственная этика, будучи сводом правил и 
норм, регулирующих поведение индивида в экономике, 
имманентно включена в институциональную среду, при 
этом оставаясь самостоятельным социальным институ-
том, эволюционирующим в соответствии со своей 
внутренней логикой развития. 

Место, которое занимает хозяйственная этика в ин-
ституциональной среде общества, определяется выпол-
няемыми ее функциями, главными из которых явлются 
координационная и регулятивная. Также она является 
фактором снижения издержек и усиления конкурентно-
способности национальной экономики на международ-
ном уровне и формирует соответствующие нормы по-
ведения. 

Совместная экономическая деятельность пре-
дполагает необходимость координации. Чем больше 
людей вовлечены в операции взаимообмена, тем более 
эффективно функционирует экономика. Успех госу-
дарств с рыночной моделью экономики основан не на 
технологиях и не на капитале, а, прежде всего, на спо-
собности объединить огромное количество людей для 
целенаправленной деятельности. В результате такого 
взаимодействия возникает кооперативная рента, т.е. 
доход, который извлекается из вступления в операции 
обмена с другими людьми. При этом, чем больше воз-
можностей обмена, тем выше кооперативная рента. 
Следовательно, замкнутые экономики способны дос-
тичь лишь сравнительно невысокого уровня благосос-
тояния, и, наоборот, у открытых экономических систем 
больше возможностей получать дополнительный доход.  

Готовность к кооперации, сотрудничеству обуслов-
лена морально-этическими позициями, основывающи-
мися на общей культуре. Если существующие в обще-
стве этические нормы позволяют субъектам экономики 
основываться в своих действиях больше на доверии, 
чем на формальных актах, то в таком обществе эконо-
мические операции будут носить более регулярный и 
сложный характер. Таким образом, степень координа-
ции зависит от специфики хозяйственной этики. 

Следующая функция хозяйственной этики – регуля-
тивная. Везде, где люди вступают в сложную систему 
взаимосвязи, они вынуждены сознательно или подсоз-
нательно руководствоваться в этом общении теми или 
иными принципами, нормами поведения. Общество – 
это определенная целостность, предполагающая жизнь 
индивидов по неким общим правилам. Моральная прак-
тика возникает из объективной необходимости регули-
ровать эти взаимоотношения. 

Общественные и экономические институты основы-
ваются на культурных взглядах, традиционных пред-
ставлениях и уноследованных ценностных установках, 
которые определяют правильное и неправильное пове-
дение. Хозяйственная этика позволяет сделать выбор в 
пользу социально ответственного поведения.  

Как известно, экономическая деятельность подчиня-
ется закону максимизации прибыли. При отсутствии 
или снижении роли этических норм происходит разрыв 
между направленностью экономической деятельности и 
истинными потребностями общества, что приводит к 
появлению различного рода “аномалий”. В качестве 
таковых могут выступать следующие: появление кри-
минальной экономической деятельности, усиление со-
циальной напряженности между богатыми и бедными, 
возможность экологических катастроф и т.д. И, наобо-
рот, социально ответственное поведение нивилирует 
появление негативных явлений в экономике, способст-
вует общественному процветанию с меньшими издерж-
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ками. Если хозяйственная деятельность подчиняется не 
только экономическим императивам, но и моральным 
нормам, то это свидетельствует о развитости и устойчи-
вости экономики, поскольку ее стабильность базируется 
на общественном моральном консенсусе. 

Основой современного общества, которое становит-
ся все более абстрактным, являются не личные связи, а 
договора. Если в экономике отсутствует культура дого-
ворных отношений, культура репутации, культура до-
верия и надежности, то шансы построить процветаю-
щую экономику минимальные. Стабильность экономи-
ки зависит от надежности кооперации и предсказуемо-
сти партнерских отношений. Исполнение договоров и 
контрактных обещаний возможно при наличии дого-
ворной культуры, которая, в свою очередь, является 
элементом хозяйственной этики.  

Наличие договорной культуры уменьшает неопре-
деленность будущего, повышает ответственность и до-
верие, создает необходимую систему по контролю, а 
главное снижает трансакционные издержки в экономи-
ческих взаимоотношениях. Трансакционные издержки 
состоят из издержек на завязывание деловых контактов, 
подготовку сделок, обеспечение исполнения договоров, 
режим контроля над их исполнением. Сюда относятся 
также подготовительные издержки, связанные с поис-
ками партнеров, разработкой договоров. 

Если оцениваемые трансакционные издержки ка-
кой-то сделки слишком велики, такую сделку просто не 
заключают. В современной Украине трансакционные 
издержки сейчас непомерно велики, что существенно 
влияет на количество экономических сделок как внутри 
отечественной экономики, так и за ее пределами. В ка-
честве стимула для снижения трансакционных издер-
жек выступает тот факт, что при их снижении возникает 
значительное конкурентное преимущество. Единствен-
ным средством снижения трансакционных издержек 
является наличие развитой хозяйственной этики. На-
пример, при наличии моральных ценностей в среде 
работников существенно сокращаются расходы на кон-
троль, поскольку люди выполняют свои обязанности 
без внешнего принуждения, так как это их внутренняя 
моральная норма. Подобным образом действует меха-
низм снижения расходов по всем остальным статьям 
трансакционных издержек. 

Хозяйственная этика играет важную роль в конку-
рентноспособности национальной экономики, обеспе-
чивая успешное развитие всей страны. Существует раз-
ница между экономикой, в которой превалирует чест-
ность, надежность, открытость хозяйственных сделок, и 
экономикой, где господствует обман, оппортунизм, 
коррупция. Поскольку в основе заключения междуна-
родных сделок лежит собственный и национальный 
интерес, то при наличии в экономике партнера опасно-
сти распада, разлада и нестабильности значительно ус-
ложняется процесс заключения экономических согла-
шений. С этим связан невысокий уровень зарубежных 
инвестиций в отечественную экономику. Если условия 
инвестиций могут быть изменены административным 
решением, то никто на такую кооперацию не пойдет.  

Индикатором для международных соглашений яв-
ляется экономическая репутация. В качестве одного из 
самых известных примеров можно назвать фирму “Ле-
ви”, выпускающую джинсы. Корректное экономическое 
поведение оправдывает себя привлекательным имид-
жем, популярностью торговой марки.  

Репутация играет все большую роль в успехе на ми-
ровых рынках. Деловые партнеры заинтересованы в 
ясности относительно моральных ценностей конкрет-
ных фирм и отдают предпочтение тем, у которых уже 
накоплен репутационный капитал. С ростом уровня 
экономического благосостояния внимание и требования 
стран-партнеров к этическим нормам возрастают. 

Поскольку хозяйственная этика является элементом 
институциональной среды, она несет особую нагрузку в 
моделировании экономического поведения и формиро-
вании экономического сознания. В странах, пережи-
вающих переходный период к рыночной экономике, 
большой теоретический и практический интерес пред-

ставляет проблема соответствия реального экономиче-
ского поведения нормам рыночной модели поведения. 

 В качестве критерия рыночного поведения можно 
использовать теоретическую модель экономического 
поведения, разработанную применительно к рыночной 
экономике. Такая модель традиционно известна под 
названием “экономический человек”. В чистом виде эта 
модель поведения характеризуется требованием к ра-
циональности индивида, его иформированности, скоро-
сти адаптации к изменяющимся условиям. Набор этих 
свойств не является реалистическим описанием кон-
кретных людей, а выступает в качестве эталона. Тем не 
менее, степень приближения к ним можно использовать 
в качестве “критерия рыночности” экономического по-
ведения. 

Главной характеристикой, отличающей рыночный 
тип поведения, является рациональность. Под рацио-
нальностью понимают стремление к максимизации 
полезности для домашних хозяйств и прибыли для 
фирм. Предпосылка рациональности хозяйствующих 
индивидов необходима для функционирования рыноч-
ной экономики, поскольку она является базой конку-
ренции. Если бы, например, производители не пресле-
довали цель повысить свое благосостояние, они не уст-
ремлялись бы в наиболее выгодные отрасли, тем самым 
создавая там конкуренцию, способствующую выпуску 
наиболее качественной продукции. 

Рациональность как социальная норма возникает, 
когда для этого появляются необходимые предпосылки. 
С точки зрения М.Вебера, рациональность западного 
человека возникла, когда на смену традиционным, ар-
хаичным институтам феодального общества пришли 
новые – в виде Реформации, Просвещения и протестан-
тизма – и создали предпосылки аскетичного капитализ-
ма, одновременного стремления к прибыли и личного 
отказа от удовольствий [2, С.66]. 

 В новой институциональной среде труд становится 
абсолютной самоцелью, для которой характерно систе-
матическое рациональное стремление к прибыли. То-
тальная рационализация всех сторон жизни способство-
вала становлению рациональной капиталистической 
организации свободного труда, что в свою очередь ока-
залось адекватным рыночной модели экономики. 

Украинская экономика не могла унаследовать ин-
ститут рациональности ни от социалистической модели 
экономики, ни от дореволюционной экономической 
культуры, поскольку капиталистические отношения в 
дореволюционный период формировались на основе 
патриархального уклада. 

Еще одной особенностью рациональности является 
то, что она возможна в прогнозируемой и предсказуе-
мой среде. Таковым ее делает абсолютное признание и 
следование формальным нормам. Рыночная экономика 
может функционировать лишь при наличии действен-
ных формальных институтов, для которых нет исклю-
чений. Прежде всего – это выполнение правил о свобо-
де конкуренции, об обязательности контрактов, надеж-
ности прав собственности. Установки на беспрекослов-
ное следование формальным правилам больше соответ-
ствет западному типу ментальности, где сложившаяся 
веками правовая система учитывает всю специфику 
экономических взаимоотношений. 

В украинской ментальности отсутствуют традиции 
беспрекословного выполнения формальных норм, по-
скольку исторически в условиях национального хозяй-
ства господствовали неформальные институты, такие 
как персональные добродетели и отношения между 
людьми. В уловиях переходной экономики на фоне 
общих кризисных явлений произошла еще большая 
девальвавация формальных институтов, а в неформаль-
ных усилилась тенденция к падению этико-
нравственных ценностей. Отсюда – такие явления, как 
безотвенность по отношению к субъектам права, срывы 
контрактных соглашений, склонность к силовым, а не 
договорным способам, невыполнение обязательств и 
т.д. Более того, опыт последних лет демонстрировал 
нарушение экономической этики со стороны государ 
экономической трансформации опережали формирова-



ПЕ Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х НОЛО Г І Ї  
 

Постметодика № 2-3 (40-41), 2002  101 

ние новых стереотипов поведения, поэтому для боль-
шинства людей институт доверия в рыночном понима-
нии еще не сфорировался в полной мере. 

Хозяйственная этика образует зону взаимного про-
никновения экономики и морали. Однако каждая из 
этих сфер выдвигает собственные требования, что обу-
словливает возможность возникновения конфликтов 
между ними. Для разрешения этих конфликтов демо-
кратичное общество выбирает новую экономическую 
стратегию, позволяющую снять возникшее напряжение 
и, тем самым, расширяет пространство для реализации 
новых экономических и моральных задач. Цивилизо-
ванное разрешение противоречий хозяйственной этики 
является движущей силой социально-экономического 
прогресса. 

Для разрешения конфликтов между моралью и эко-
номикой в современном обществе особая роль отводит-
ся институтам общего и специального образования. 
Профессия является сферой пересечения этики и эко-
номики. В этом пространстве возникает система про-
фессиональной деятельности, которая одновременно 
подчиняется как экономическим законам, так и этиче-
ским нормам, а также служит связующим звеном между 
ними. Например, руководитель предприятия или пред-
приниматель естественно не в силах изменить законо-
мерности экономики, он должен владеть набором эко-
номических инструментов для того, чтобы его предпри-
ятие успешно функционировало. Однако, хозяйствую-
щий субъект в своей деятельности руководствуется не 
только экономическими императивами. 

 Мера уважения или неуважения к нему, а также к 
его бизнесу, его репутация будет зависить, например, от 
того, насколько он учитывает в своей деятельности во-
просы социального обеспечения своих сотрудников, 
способствует повышению их квалификации, активно 
участвует в общественной, благотворительной или по-
литической жизни, способствует мероприятиям по за-
щите окружающей среды. 

Чем большее значение придает общество данным 
аспектам профессиональной деятельности, тем сильнее 
зависит мера общественного уважения к такому руко-
водителю, к самому предприятию, а также к самим 
нормам, которые собственно и задают “правила игры”, 
в которых может осуществляться экономическая дея-
тельность. Институционализированные формы профес-
сиональной и экономической этики выдвигают опреде-
ленные требования к результатам хозяйственной дея-
тельности. Поскольку существование предприятия за-
висит от его платежеспособности, которая может быть 
обеспечена только рентабельной деятельностью, а не 
мошенничеством или иными экономическими преступ-
лениями, то предприятие вынуждено совершать хозяй-
ственные операции на основе этических норм. 

 Система высшего и специального образования не 
справляется со своей задачей, если не вносит собствен-
ного вклада в преодоление конфликта между экономи-
кой и моралью с помощью ориентации учебных дисци-
плин на проблемы морали. Чтобы направленная на из-
влечение прибыли экономическая деятельность подчи-
нялась моральным критериям порядочности, необходи-
мы носители профессиональных знаний с этическим 
мировоззрением. 

Таким образом, хозяйственная этика как состав-
ляющая институциональной среды выполняет особые 
функции, способствующие эволюции экономики и об-
щества в целом. 
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Author writes about how to lead others to success. The pressing 
topical problem of management conduct of the leader is shown 
and ways of consolidation of leading position in a pedagogical 
collective is determined in the article rather widely. 
 
У статті актуалізовано проблему управлінської поведінки 
керівника, визначено його основні міжособистісні ролі та 
шляхи зміцнення лідерської позиції в педагогічному колек-
тиві. 
 
В статье актуализировано проблему управленческого по-
ведения руководителя, определены его основные межлич-
ностные роли и пути укрепления лидерской позиции в педа-
гогическом коллективе. 

 
ПРО ТОГО, ХТО ВЕДЕ  
ДО УСПІХУ ІНШИХ 
О.І.Мармаза  
 Існує два типи людей: одні входять до кім-

нати зі словами "А ось і я!", другі - " 
А ось і ви!" 

 Фредерік Коллінз  
Процес реформування освіти в Україні в 90-ті роки 

позначився такими особливостями, як відхід від одно-
манітності навчально-виховного процесу, руйнування 
педагогічного бюрократизму, поширення інноваційних 
процесів, розвиток мережі шкіл нового типу. Це зумо-
вило оновлення функцій керівника закладу освіти, зміс-
ту його діяльності; створило ситуацію переосмислення 
статусу, ролі та стилю управлінської поведінки дирек-
тора; підсилило значення професійного саморозвитку.  

Хто такий керівник школи сьогодні? Погонич отари 
овець? Локомотив, що тягне за собою вагони? Капітан 
красивого лайнера? Звичайно, що ці формули управлін-
ня застаріли. Школі потрібен керівник нової генерації. 
За призначенням скоріше – лоцман, який повинен уяв-
ляти майбутні береги, вміти читати навігаційні карти; 
знати всі мілини; не боятись зустрічних вітрів і, звичай-
но ж, заслуговувати на довір'я. 

 На перше місце висувається лідерська позиція кері-
вника. Керівник-реформатор повинен мати риси нефо-
рмального лідера, щоб спонукати людей до змін, онов-
лення, удосконалення, щоб за ним ішли послідовники. 
Директор, який приваблює людей, який вміє згуртувати 
однодумців та повести за собою, який поважає колег, 
який зацікавлений в успіху кожного, – це і є лідер. 

Сучасного керівника іноді називають "соціальним 
архітектором", підкреслюючи його призначення – буді-
вництво культури організації. Відтак його основними 
інструментами управління будуть культурно-етичні, а 
не адміністративно-командні методи керівництва. Для 
порівняння: 

 
Адміністративно-
командні методи ке-

рівництва 

Культурно-етичні методи 
керівництва 

Наказовий стиль під 
час спілкування 

Доброзичливий стиль спіл-
кування 

Одноосібне кабінетне 
управління 

Робота разом з персоналом 

Самостійне прийняття 
рішень 

Обговорення рішень із без-
посередніми виконавцями 

Не припускається віль-
не висловлювання ду-
мок 

Повага до думок інших, при-
хильне ставлення до конс-
труктивної критики 

Розпорядження, накази Переконання, мотивація 

Епізодичні доручення 
персоналу 

Робота командою 

Режим інструкцій, пра-
вил, норм, стандартів 

Відкритість для нових ідей, 
пошуку, творчості 

Удосконалення фор- 
мальної структури ко-
лективу 

Розвиток неформальної 
структури колективу 
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Таким чином, особливості сучасного керівника за-
кладу освіти пов’язуються із демократичними способа-
ми організації стосунків у колективі, здатністю до онов-
лення власної діяльності та управління інноваційними 
процесами.  

Лідерство передбачає несиловий вплив на персонал: 
як правило, воно будується на стосунках "лідер-
послідовники". Відомі психологічні теорії лідерства 
грунтуються на взаємозумовленості трьох чинників: 
лідерські якості, лідерська поведінка та ситуація лідерс-
тва. Проте досить довгий час увага зверталася вийнят-
ково на перші два елементи, а ситуація, умови, поведін-
ка людей і колективів не враховувались. За умов уваги 
до моделі ситуаційного управління поширюються теорії 
лідерської поведінки, серед яких цікавою є концепція 
Херсея та Бланшарда. Автори доводять, що стиль керів-
ництва значною мірою обумовлюється зрілістю послі-
довників. Вони виокремлюють чотири рівні зрілості 
персоналу та чотири відповідних стилі керівництва: 

 
Зрілість 

 послідовників 
Стилі керівництва 

1  Не повністю здат-
ні до роботи. 
Працювати ба-
жають рідко 

Вказівний: даю завдан-
ня та перевіряю вико-
нання 

2 Певною мірою 
здатні до роботи. 
Іноді бажають 
працювати 

Переконуючий: пояс-
нюю та переконую 

3 Здатні до роботи. 
Часто бажають 
працювати 

Партнерський: допома-
гаю в роботі, виступаю 
як партнер 

4 Значною мірою 
здатні до роботи. 
Як правило, ба-
жають працювати 

Делегуючий: делегую 
повноваження, пере-
ключаючись із задачі на 
людину та розвиток 
організації 

 
Ситуаційна модель Стінсона-Джонсона теж в основі 

містить ситуаційні фактори: якості персоналу (потреба в 
досягненні результату, досвід, знання та ін.) та структу-
рованість роботи (високий чи низький ступінь). З огля-
ду на це, різний ступінь інтересу до роботи та персоналу 
керівник проявляє в залежності від домінування цих 
ситуаційних факторів. 

Цікавою є модель "шлях-мета" Теренса, Мітчелла та 
Хауса, які розвинули теорію, як допомогти персоналу 
досягнути бажаної мети та успіху. Згідно із думками 
авторів, всі шляхи правильні. Важливо вдало їх застосу-
вати, виходячи із ситуації, яка склалась. 

Шлях – це стиль: 
1. Директивний – пояснюється, що і як робити; ви-

значається, що і коли очікується від людини; встанов-
люється шлях до винагороди. 

2. Підтримуючий – партнерські стосунки, допомога 
та підтримка в роботі. 

3. Орієнтований на досягнення – визначення на-
пружених, але бажаних цілей; обгрунтування вигоди 
кожного від їх досягнення. 

4. Радницький – рада з персоналом, залучення його 
до участі в управлінні. 

На вибір шляху-стилю теж впливають ситуаційні 
фактори, а саме: якість персоналу та організаційні чин-
ники. 

Останнім часом досить виразно на сторінках науко-
во-популярної літератури про шкільне управління по-
стає образ лідера-реформатора. Можна виокремити 
основні його ознаки: 

– уміння отримувати уроки від поведінки персона-
лу; 

– вплив на людей логікою діяльності; 

– харизматичний вплив; 
– влада прикладу особистої поведінки та роботи; 
– вміння залучати до співуправління; 
– навіювання ентузіазму, творчого підходу; 
– організація стосунків за принципом "поважаю-

розраховую"; 
– переслідування довгострокових цілей розвитку ор-

ганізації; 
– уміння балансувати між особистою точкою зору та 

думкою колективу. 
Проте далеко не все залежить від директора школи. 

Стиль управлінської поведінки зумовлюється значною 
мірою готовністю вчителів до виконання завдання. 

Якщо ступінь мотивації педагогів до роботи низь-
кий, то стиль ефективного керівництва буде пов’язаний 
із орієнтацією на структурування діяльності вчителя, на 
досягнення ним мети і роз’яснення "що? як? коли? де?" 
для цього треба зробити, на здійснення моніторингу 
(всебічного відстеження) його діяльності. 

За умов достатнього усвідомлення вчителем за-
вдань і готовністю їх виконати, директор орієнтуєть-
ся на співуправління, діалогічну взаємодію, продук-
тивні стосунки.  

Мінімальне втручання керівника в роботу вчителя, 
реалізація моделі управління за результатами будуть 
ефективними, коли вчитель має високий ступінь моти-
вації до виконання роботи і його ціннісні орієнтації та 
особисті інтереси співпадають або хоча б не суперечать 
із керівними. 

Відтак управлінська поведінка може бути ефектив-
ною навіть за умов використання авторитарних методів 
керівництва, бо зумовлюється ступенем здатності конк-
ретних людей працювати самостійно, визначати шляхи 
та засоби досягнення цілей. 

Більш того, іноді необхідність діяти швидко, опера-
тивно, за конкретним алгоритмом і в конкретних умо-
вах робить стиль "ричажного" впливу більш ефектив-
ним, ніж інші, з огляду на те, що бракує часу на мотива-
цію, на очікування самоактуалізації. Усі керівники (від 
тих, хто працює перший рік, – до тих, хто понад двадця-
ть) знають, що кращий стиль управління – демократич-
ний. Проте, у реальному житті у складній ситуації, коли 
необхідно швидко і злагоджено виконати завдання, ди-
ректор не має права вагатись і застосувати стиль розпо-
ряджень – таке управління навряд чи буде результатив-
ним. Тому слід вести розмову не про кращий, а про 
більш ефективний стиль управлінської поведінки за 
умов певної ситуації. Однак, мова йде про особливі 
ситуації. У звичному режимі роботи закладу освіти 
управлінську поведінку можна розглядати тільки під 
кутом лідерства та поширення демократичних тенден-
цій. А це спонукає керівника вивчати ступінь мотивації 
вчителів до педагогічної роботи, що є підгрунтям для 
співуправління. 

Щоб вести до успіху педагогів, необхідно знати і 
складові успіху, і конкретних людей. 

Успіх педагога засвідчується високими освітніми 
показникам його учнів. Успіх приходить завдяки квалі-
фікованій роботі. Кваліфікація вчителя зумовлюється 
рівнем професійної компетентності та ступенем готов-
ності до постійного навчання. Відтак, щоб привести 
вчителя до успіху, керівникові необхідно підвищити 
мотивацію, створити умови для удосконалення та зрос-
тання професіоналізму.  

Як це не парадоксально, але керівник повинен одно-
часно виконати ролі судді і адвоката: вивчити, оцінити 
діяльність та захистити вчителя. Це необхідно для того, 
щоб мати уявлення про систему (а не поодинокі випад-
ки) роботи вчителя, щоб надати адресну допомогу, 
спрямувати й підвищити культуру педагогічної діяль-
ності, вивчити професійні цінності та відповідні моти-
вації. 

Ще одна досить складна роль – педагога, наставни-
ка. Тут важливо самому чітко розрізняти поняття "вчи-
ти" та "повчати". Поняття "вчити" укладається в певну 
систему: мета – завдання – зміст – принципи – методи – 
форми – результати. "Повчати" означає формально на-
голошувати на істинах, дуже близьке за змістом до мо-
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ралізування: треба підвищувати педагогічну майстер-
ність, прочитайте…, опрацюйте…, так не можна роби-
ти… і тому подібне. 

Важливо завжди пам’ятати, що перед директором 
зрілі люди, професіонали, педагоги з вищою освітою. 
Тому заборони та повчання краще замінити на запро-
шення до співпраці. Основою роботи з педагогами по-
винен бути принцип егалітарності, який передбачає 
довіру до людини, створення умов для самостійної дія-
льності та визначення ступеня відповідальності за неї. 

Таким чином, керівник веде педагога до успіху за-
вдяки довірі до нього. Позитивні результати роботи 
вчителя стануть факторами-мотиваторами щодо пода-
льшого вдосконалення, якщо ці результати будуть сус-
пільно визнані, бо, як відомо, кожна людина прагне 
бути значною. Повага колег, шкільної адміністрації, 
учнів, батьків буде зобов’язувати підтримувати таке 
позитивне ставлення, а отже, і якісні показники в робо-
ті. Як тут не пригадати відомий вислів А.С.Макаренка: 
"Якомога більше вимогливості до людини та якомога 
більше уваги до неї ". 

Керівник нової генерації відрізняється, перш за все, 
новим управлінським мисленням, яке характеризують: 

– рух від технологізації процесів до гуманізації сто-
сунків; 

– повага до людини, людиноцентристські погляди; 
– формування корпоративної культури, команди од-

нодумців; 
– демократизація стосунків за рахунок децентралі-

зації управління та підсилення ролі горизонтальних 
зв’язків; 

– цілеспрямування діяльності; узгодження цілей ор-
ганізації, керівництва та персоналу; 

– увага до управління розвитком та якістю; 
– підсилення ролі взаємоконтролю та самоконтро-

лю; 

– формування культури організації.  
Керівник-лідер залучає педагогів до співробітниц- 

тва, а це означає, що: 
1. Вся робота у школі повинна розглядатись як  

спільна для керівника і педагогів. 
2. Директор повинен делегувати повноваження, пра-

ва, відповідальність своїм колегам-вчителям. 
3. Управління повинно бути партисипативним, тоб-

то передбачати колегіальність у обговоренні, прийнятті 
та реалізації важливих рішень. 

4. Директор повинен бути відкритим до нових ідей, 
пропозицій, альтернативних рішень. 

5. Керівник повинен вміло організувати систему 
стимулювання. 

6. Директору належить навчитись здійснювати керів-
ництво в умовах підвищеної ділової активності колек-
тиву та професійного зростання окремих педагогів. 

Хоча мова йдеться про новий підхід до управління 
за "гнучким типом", керівник залишається "повинен", 
бо посада зобов’язує. 

Професор Прованського університету у Франції  
Генрі Мінцберг досліджував складну, розгалужену діяль-
ність керівників та виокремив певні управлінські ролі, 
які можуть бути цікавими і для шкільного управління. 

Перша група – це міжособистісні ролі: головний ке-
рівник, лідер, пов’язуюча ланка. Друга група ролей – 
інформаційні: приймач та розповсюджувач інформації, 
представник. Третя група ролей пов’язана із прийнят-
тям рішень: підприємець, скасовуючий порушення, 
розподільник ресурсів, відповідальний за переговори. 

Айчек Едайзис у книзі "Як вирішити кризу неправиль-
ного управління" змальовує чотири типи ролей керівни-
ка: виробники, адміністратори, новатори та інтегратори. 
Ролі теж пов’язані зі стилями керівництва: 

 

Роль Норма прояву Антироль Перебільшення прояву  
Вироб-
ники 

Добре справляються зі своєю роботою. 
Кожна організація потребує таких лю-
дей. Володіють широкими навичками у 
своїй галузі  

Одинокі  
рейнджери 

Рано приходять, і пізно ідуть додому. Не 
перекладають на інших важливу роботу. 
Через деякий час біля них залишаються 
лише ті, кого влаштовує роль посильно-
го 

Адмініс- 
тратори 

Вміло встановлюють та підтримують 
порядок. Знають, як планувати, органі-
зувати, контролювати, вміють досягати 
мети 

Бюрократи Зосереджені на адміністративній роботі. 
Приходять і йдуть з роботи своєчасно. 
Управляють за інструкціями. Більш хви-
люються про те, як виконується робота, 
ніж про результати. 

Новатори Можуть осягнути майбутні перспекти-
ви. Відчувають, що треба зробити пер-
шочергово. 
Передають своє розуміння іншим. 

Палії Ніколи не слідкують за інструкціями. 
Скоріше зроблять новий план, ніж бу-
дуть думати, як виконати існуючий. Усі 
вихідні дні зайняті винахідництвом, 
дослідженнями. Хочуть, щоб все руха-
лось у всіх напрямах і одночасно. 

Інтегра-
тори 

Вміло здійснюють грунтовну роботу. 
Здатні мотивувати діяльність колег. 
Можуть індивідуальні цілі перетворю-
вати в групові і навпаки.  

Занадто делі-
катні 

Вони не хочуть диктувати напрям, бо 
бояться когось образити. Занадто зосе-
реджені на інтегруючій ролі і дуже бага-
то думають, як догодити. 

 
Управлінська діяльність керівника сучасного закла-

ду освіти надзвичайно складна. Вона грунтується на 
комплексі характеристик керівника, поєднує високий 
професіоналізм та творчість.  

Якості ефективного керівника давно привертали 
увагу вчених-дослідників та практиків, але ще ніхто не 
зумів знайти той набір характеристик, якими повинен 
володіти кожен керівник. Таким чином, незважаючи 
на існуючий перелік якостей він залишається відкри-
тим. 

До переліку важливих рис успішного керівника, як 
правило, відносять: 

– інтелектуальні можливості вище середнього, але 
не на рівні обдарованості та геніальності; 
– ініціатива, яка пов’язана зі здатністю до аналізу 
та конструктивної діяльності, енергією, жит-
тєстійкістю; 

– впевненість, що спирається на здатність вірити в 
себе і свою діяльність, усвідомлення свого місця, 
бажання досягти цілей; 
– здатність подивитись на ситуацію з висоти "пта-
шиного польоту", що дає можливість панорамного 
бачення подій та процесів; 
– фізичне та психічне здоров’я, яке створює запас 
енергії, необхідної для складної роботи; 
– усвідомлення мети, що зумовлює постійний аналіз 
власної діяльності та мотивацію підлеглих;  
– тактовність, толерантність, що викликають із боку 
підлеглих повагу, необхідну, щоб вести за собою; 
– порядність, необхідна для завоювання довіри; 
– бажання успіху, установка на лідерство, що ство-
рюють позитивні умови для кар’єри; 
– уміння брати на себе відповідальність за прийнят-
тя рішень, виконання важливих завдань;  
– здатність співпрацювати з широким колом людей; 
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– емоційна зрілість, що дозволяє управляти своїми 
почуттями, станами; 
– установка на успіх, яка створює передумови  
успішної діяльності та результатів; 
– здатність до здорових, тверезих суджень. 
До специфічних особливостей управлінської діяль-

ності можна віднести наступні.  
1. Підвищена відповідальність за свої дії, діяльність 

вчителів, стан навчально-виховного процесу в цілому, 
техніку безпеки, за прийняття рішень тощо.  

2. Велика кількість напрямів і видів діяльності та 
неможливість оволодіти всіма досконало (педагогіка, 
психологія, управління, економіка тощо). 

3. Домінування комунікативної функції оскільки 
управління закладом освіти здійснюється через взає-
модію з іншими учасниками навчально-виховного 
процесу. 

4. Різний рівень зацікавленості керівника, педагогів, 
учнів, батьків у результатах діяльності, різні ступені 
зрілості учасників навчально-виховного процесу та мо-
тиви діяльності. 

5. Творчий характер управлінської діяльності, зумо-
влений ситуаціями, які вносять елементи новизни у 
звичну діяльність керівника. 

6. Висока нервово-психічна напруга, постійний стан 
неспокою, що є наслідком персональної відповідаль-
ності за все, що відбувається в школі. 

 Відтак дуже велику увагу належить приділяти по-
доланню негативних якостей, які за вищеозначених 
умов, можуть призвести до кризи особистості дирек-
тора та низького рівня ефективності управлінської 
діяльності.  

Такими негативними якостями керівника є: пасив-
ність; нерішучість; невігластво; поспішність; невихова-
ність; неврівноваженість; невміння визначати пріорите-
ти; перебільшення свого "я", підвищена чутливість та 
тривожність. 

Реалізуючи різні задачі управління, директор доби-
рає кадри, а потім відповідно, організовує з ними робо-
ту. Так, задачі, пов’язані із реалізацією основної мети 
управлінської діяльності (організація колективу,  
узгодження зусиль, забезпечення функціонування за-
кладу, досягнення високих освітніх показників тощо), 
спонукатимуть до залучення висококваліфікованих 
кадрів, розвитку їхньої творчості, самостійності. Проте 
задачі, які пов’язані із забезпеченням власної безпеки, 
вимагатимуть залучення "своїх" людей, на яких можна 
покластись, які у будь-якій ситуації підтримають; і 
навпаки – дуже активних, самостійних, розумних 
керівник буде прагнути тримати від себе далі. Ці різ-
ні види задач, що стоять перед керівником, потребу-
ють різної управлінської поведінки і дуже усклад-
нюють стосунки в колективі.  

За допомогою різних методик можна дізнатись про 
ставлення вчителів до керівника, до стилю його управ-
лінської поведінки та пересвідчитись, чи він дійсно веде 
до успіху інших. Отримані результати повинні стати 
основою для самовдосконалення та корекції. 

Досить поширеною є методика незакінчених речень. 
Педагогам пропонується продовжити речення: 

1. Директор – це той, хто... 
2. У школі у мене є можливість... 
3. У школі я досить часто... 
4. Директор до моєї думки... 
5. Я почуваю себе в школі... 
6. Ідеї директора... 
7. Якщо директор піде зі школи... 
8. Імідж директора... 
9. У нашій школі завжди... 
10. Авторитет школи залежить від... 
Можна використати методику "Діамант", яка дасть 

змогу педагогам сформувати уявлення про гарного ке-
рівника, а керівникові пересвідчитись у тому, наскільки 
він відповідає цьому уявленню. 

1. Запропонувати педагогам назвати 9 основних 
якостей гарного керівника. Записати їх на дошці. 

2. Кожному вчителеві пропонується намалювати 
ромб, поділити його на 9 частин, де: верхня клітина – 

найважливіша якість, дві клітини нижче – важливі, три 
посередині – менш важливі, дві нижчі – не дуже важли-
ві, найнижча – несуттєва якість. Кожен вчитель запов-
нює свій діамант. 

3. Пропонується узгодити думку про якості керівни-
ка із колегою поруч та заповнити клітини спільного 
діаманту. 

4. Далі якості узгоджуються четвіркою. 
5. Представники від четвірок виходять до дошки, уз-

годжують якості та заповнюють спільний діамант. Це і 
буде колективна думка про керівника.  

Керівникові для самоаналізу пропонується заповни-
ти таблицю: 
Якості сучасного керівника освітнього закладу 

1. Якості успішного керівника 
Загально визнані Наявні у мене 

  

  

2. Якості керівника-невдахи 
Загально визнані Наявні у мене 

  
  

 
Результати порівняння та аналізу необхідних і наяв-

них якостей керівника дадуть змогу розробити програ-
му саморозвитку, створять ситуацію пошуку шляхів 
оновлення організаційної діяльності.  

Саме рефлексивність, здатність до аналізу своєї 
управлінської поведінки є передумовою її вдоско-
налення. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ  
У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ  
ТВОРЧОСТІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 
С.В.Машкіна  
Останнім часом великий інтерес учених і педагогів–

практиків викликає заснована В.І.Вернадським теорія 
ноосфери, яка використовується для розробки методо-
логічних засад нової філософії освіти та сучасної пара-
дигми виховання. Зростання соціально–педагогічних 
запитів на освітні та культурні цінності, створені 
В.І.Вернадським, обумовлює зацікавленість у вивченні 
змісту його педагогічної діяльності. 

Структурувати головні ідеї вченого щодо розвитку 
освітніх процесів дозволяє аналіз практики їх реалізації 
на особистісному, державному і громадському рівнях. 

 
Єдність наукової та освітньої діяльності 
Науково–педагогічна діяльність В.І.Вернадського 

пов’язана з періодом його викладання в університетах: 
Московському (1890–1911рр.), Петербурзькому (1912), 
Київському (1918), Таврійському (1920), Празькому 
Карловому (1922), Сорбонні (1923), а також у громад- 
ських вищих навчальних закладах. Як показало 
дослідження, основною рисою педагогічної діяльності 
вченого є поєднання наукової і освітньо-виховної твор-
чості. Це простежується в усіх видах науково-
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педагогічної діяльності В.І.Вернадського на універси-
тетських кафедрах, зокрема, у: 

• Розробка методології наукового і навчального 
пізнання. На науковій основі вчений показав цілісну 
картину світу в єдності природи, людини і суспільства, 
розробив теоретико-методологічні основи науково-
дослідницької роботи, суттєво удосконалив методи нау-
кового пізнання. 

• Оновлення змісту університетської освіти. Уче-
ний вніс зміни в основи курсу мінералогії, розробив 
нові засади курсу кристалографії, поклав початок нової 
науки – геохімії, включив принцип історизму в основу 
викладання предметів, займався питаннями історії за-
гальнонаукових проблем. 

• Написання підручників і посібників, яким була вла-
стива насиченість великим фактичним матеріалом у 
поєднанні з детальним аналізом та глибокими узагаль-
неннями, висвітлення теоретичних положень відповідно 
до останніх надбань науки, виклад історії проблеми, 
розгляд усіх наявних підходів до її вирішення й аналіз 
отриманих результатів, чітко продумана логічна струк-
тура, лаконічна мова викладу матеріалу. 

• Лекційне викладання. Лекції вченого вирізняла 
виключна змістовність, зв’язок із його науково-
дослідною роботою, широта і новизна поставлених 
проблем, уміння надавати прогностичного характеру 
відібраному матеріалу, збуджувати пізнавальний 
інтерес студентів, захоплювати їх світоглядними і мо-
ральними ідеями. Особливо важливим є те, що ор-
ганізація і виклад матеріалу не лише знайомили з прин-
циповими питаннями змісту, але й навчали прийомам 
самостійного опанування основ знань;  

• Удосконалення навчально-матеріальної бази та 
технології викладацького процесу: створення нових та 
налагодження науково-дослідної роботи наявних нав-
чальних кабінетів і лабораторій, упорядкування нав-
чальних приміщень, оснащення їх новими приладами і 
дослідницьким обладнанням, поповнення бібліотеки 
науковими виданнями, упорядкування фонду наочних 
матеріалів, виготовлення дидактичних посібників; 

• Збагачення форм та методики викладання. 
В.І.Вернадський першим у Росії обґрунтував не-
обхідність уведення до програми підготовки студентів 
природознавчих відділень мінералогічних екскурсій, 
розробив методику їх проведення, на практичних занят-
тях змістив акценти з діяльності викладача на ор-
ганізацію самостійної роботи студентів, переглянув 
систему оцінювання навчальних досягнень студентів у 
напрямку її конкретизації та гуманізації; 

• Формування авторської наукової школи. Свідоме 
зосередження В.І.Вернадським зусиль на розробці ме-
тодології і засвоєнні методів наукового пізнання, вели-
кий талант ученого сприяли утворенню його наукової 
школи. Методами його керівництва науково-дослідною 
роботою були: активний інтерес і уважне ставлення до 
роботи самостійно мислячих студентів, забезпечення 
умов для свободи думки й висловлювань, вимогливий 
підхід до роботи, абсолютна зосередженість і дис-
ципліна праці; демократичний стиль взаємин у системі 
«викладач – студент», використання великого по-
тенціалу особистого прикладу. 

 
Питання організації освітньої справи 
Організаційно-педагогічна діяльність В.І.Вернад-

ського була спрямована на конструювання і 
відстоювання нової моделі організаційного устрою ви-
щих закладів освіти і проведення заходів для її прак-
тичного втілення. В основу діяльності вищої школи ним 
покладені цілі та принципи, підпорядковані вирішенню 
проблем індивідуального зростання окремої людини, 
соціокультурного розвитку країни, задоволення потреб 
науки. Ідентифікація архівних і літературних джерел 
дозволила виділити такі головні ідеї вченого щодо ор-
ганізації вищої освіти: 

• Університетський устрій вищої школи. Переваги 
його вчений бачив у тому, що такий тип організації ви-
щої освіти утверджує в суспільстві пріоритет наукового 
знання, дає молоді набагато ширшу світоглядну 

підготовку, тому категорично заперечував ігнорування 
загального значення університету, виступав проти за-
ходів, спрямованих на девальвацію сутності вищої 
освіти, утилітаризацію її функцій. 

• Автономія вищих закладів освіти. Розширення 
прав університетських рад, передача повноти виконав-
чої влади обраному правлінню, що забезпечує утверд-
ження свободи наукової творчості, свободи викладання 
та навчання, унеможливлює ідеологічний диктат в 
освіті, втручання держави у внутрішнє життя школи. 
Установлення принципу самоврядування він протиста-
вив державній авторитарності, жорстким урядовим рег-
ламентаціям і бюрократичним перепонам, що стриму-
вали темпи наукової роботи та позбавляли освітньо-
виховний процес необхідного змісту. 

• Розширення мережі вищих закладів освіти та їх 
ефективний розподіл відповідно до народонаселення та 
потреб економічного зростання регіонів. В.І.Вер-
надський відстоював ідею децентралізації при відкритті 
науково-освітніх установ, оскільки у стимулюванні 
національних культурних проявів бачив резерви 
інтенсифікації наукової роботи. Вчений уважав, що 
уникнути випадковості у розміщенні вищих шкіл мож-
ливо шляхом створення відповідних економічних 
планів та програм, їх державної підтримки. Він схваль-
но ставився до створення будь–яких центрів наукової і 
навчально-виховної роботи як за державною, так і за 
громадською ініціативою. 

• Розширення аспектів діяльності вищих шкіл. Пе-
дагог ставив питання про необхідність створення 
університетів нового типу, що поєднували б завдання 
наукової та професійної освіти, підтримував ідеї ство-
рення педагогічних інститутів при університетах, схва-
лював відкриття богословських факультетів, сприяв 
заснуванню народних університетів. 

• Необхідність державної підтримки наукової ро-
боти вищих шкіл та свободи наукової творчості. 
В.І.Вернадський уважав, що у справі створення та ре-
формування науково–освітніх установ доцільно йти 
шляхом державної організації, але державна ініціатива 
та допомога не повинні переходити межу, де почи-
нається регулювання та обмеження творчої наукової 
роботи, яка «жодних рамок не терпить». 

• Колегіальні форми вирішення питань освіти та 
науки. Освітньо–виховні питання не можуть цілковито 
віддаватися на розсуд поставлених на державну службу 
посадовців, вироблення стратегії реформи має бути 
винесене на розгляд освітян та науковців із залученням 
до обговорення широких кіл громадськості. Він неод-
норазово висловлював пропозиції про скликання з’їзду 
представників вищих навчальних закладів для 
підготовки реорганізації вищої освіти і про створення 
професійних об’єднань. 

В.І.Вернадський, обіймаючи посади з управління 
освітою та наукою, а саме – помічника ректора Мос-
ковського університету (1905), члена Комісії з реформи 
вищої школи (1917), голови Комісії з вчених установ і 
наукових закладів (1917), завідувача відділом вищої 
школи при Міністерстві народної освіти Тимчасового 
уряду (1917), голови Комісії з вищих учбових закладів і 
наукових установ України (1918), ректора Таврійського 
університету (1920), вирішував проблеми вищої освіти 
на колегіальних засадах, із позицій компетентності та 
професіоналізму. 

 
Зміст та шляхи громадсько-просвітницької  

роботи 
Громадська діяльність В.І.Вернадського була зу-

мовлена політизацією університетського питання в 
кінці ХІХ– на початку ХХ століття і необхідністю у 
зв’язку з цим активізації громадської думки. Нами 
виділені такі складові громадсько–педагогічної 
діяльності В.І.Вернадського: 

• Публіцистична творчість. Проблемам вищої 
освіти вченим присвячено понад тридцять записок, до-
повідей, нарисів і статей, що не втратили свого значення 
до сьогодні. Вони яскраво ілюструють важливі сторінки 
історії вищої школи. Висловлені в них ідеї та пропозиції 
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– це базова основа для розкриття його педагогічних 
поглядів, які мають характер перспективної дії та неми-
нуще значення. 

• Уведення освітньої проблематики у зміст 
політичної діяльності. Перетворення країни в 
цивілізовану демократичну державу він пов’язував із 
поширенням загальнолюдських цінностей, якому, на 
його думку, сприяє цілеспрямована просвіта, саме тому 
в політичній діяльності головну увагу приділяв пробле-
мам освіти: ним редагований спеціальний розділ про-
грами кадетської партії, основні її положення пропагу-
валися на сторінках газет та журналів, проводились у 
Державній Раді. 

• Підтримка громадських культурно–просвіт-
ницьких організацій. Учений був активним членом ряду 
громадських товариств, діяльність яких було спря-
мовано на демократизацію освітньої справи, під-
тримував проекти створення громадських та приватних 
вищих шкіл, зокрема жіночих, що будувалися за прин-
ципами доступності, гуманізму та свободи. 

• Правозахисні дії. В.І.Вернадський ставав на захист 
заарештованих із політичних міркувань студентів, 
підтримував акцію протесту професорів Московського 
університету проти реакційної урядової політики, 
ініціював утворення професійного об’єднання ака-
демічних діячів для протистояння адміністративному 
свавіллю у вищій школі, в умовах репресій наукової 
інтелігенції у 30-их роках звертався з листами-
протестами до високих інстанцій. 

Уся громадсько-педагогічна діяльність В.І.Вернад-
ського була спрямована на реалізацію його ін-
новаційних ідей та вирішення наступних нагальних 
завдань. 

Засудження ідеологічно забарвленої політики уряду 
в галузі освіти. Вузлові моменти критики педагогом 
урядового курсу були спрямовані проти руйнування 
основ університетської автономії, обмеження умов для 
наукової роботи, гальмування доступності вищої освіти, 
створення перешкод у відкритті нових вищих шкіл. 
Втручання держави в життя вищих навчальних закладів 
підривало їх академічне призначення й тим самим зу-
мовило кризовий стан вищої освіти, призвело до 
зіткнення інтересів держави та громадськості в питан-
нях освіти. 

Об’єднання академічних діячів на демократичній 
платформі. Вчений покладав надію на широке обгово-
рення механізмів реформування вищої школи в ака-
демічних товариствах та на з’їздах фахівців поза 
політичними уподобаннями. Основу консолідації ака-
демічних сил бачив у гаслах свободи наукової твор-
чості, сповнений віри у те, що вільна наукова думка 
сприяє активізації наукових процесів. 

Вирішення проблеми громадського виховання сту-
дентської молоді. Вернадський був переконаний, що 
зростання активних форм вияву студентського невдово-
лення зумовлене відсутністю законних засобів протесту, 
намаганням вплинути заходами поліційного порядку, 
кризою громадянського виховання. На його думку, 
енергія студентства має скеровуватися «для культурно-
го піднесення особистості та народу» на активізацію 
життєвої позиції, тому відстоював визнання законності 
студентських організацій, зібрань тощо. 

Підтримка українського культурно-освітнього руху. 
Національна освітня система, вважав він, повинна вра-
ховувати менталітет і виключну роль мови у вихованні. 
Будь-які обмеження в галузі національно-культурної 
роботи народу «мають бути скасовані». 
В.І.Вернадському притаманне розуміння національного 
руху як вияву прагнення ствердити перемогу демокра-
тичних ідей та непорушність загальнолюдських прав і 
норм. 

Піднесення педагогічної свідомості. Вчений вважав, 
що вона відображає стан певної освітньої системи. Він 
уособлював палке подвижницьке служіння розвитку 
навчально-виховного процесу, всебічної духовної сво-
боди особистості та прагнув «вселенської освіти», 
обґрунтовуючи залежність педагогічної свідомості на-
роду від навчання й виховання у вищій школі. 

Реалізація педагогічного потенціалу творчої 
спадщини В.І.Вернадського  

Визначені В.І.Вернадським фактори, що впливають 
на спрямування освітніх процесів – «1) розвиток знань 
та їх наукова організація, 2) демократизація громадсько-
го та державного життя, 3) поширення єдиної культури 
на всю земну кулю», – набувають глобально-
передбачувального звучання в сучасному світі. 
Інтернаціоналізація суспільного життя, розвиток 
інтеграційних процесів у науці, культурі, освіті, 
піднесення відповідальності людства за збереження 
природної рівноваги актуалізують наукові передбачення 
вченого щодо виключного значення вищої школи в 
духовному зближенні народів. Реалізація цієї мети ви-
магає вироблення єдиних принципів побудови освітньої 
системи, відповідності змісту, методів, технологій 
освіти до формування нового світогляду, специфічною 
рисою якого стане розуміння моральної єдності люди-
ни, людства та Всесвіту, втілене в концепції ноосфери.  

Таким чином, науково-педагогічна спадщина 
В.І.Вернадського надзвичайно важлива в обґрунтуванні 
нової філософії освіти й сучасної парадигми виховання. 
Перспективними напрямами впровадження педа-
гогічних ідей та досвіду В.І.Вернадського є розширення 
спектру завдань вищих закладів освіти; збагачення 
змісту, форм і методів навчально-виховного процесу у 
вузі; утвердження нових організаційно-змістовних засад 
діяльності вищої школи; піднесення громадської і 
просвітницької діяльності професорсько-викладацького 
корпусу і студентських колективів; зміцнення ма-
теріальної бази науково-освітніх установ та інші. 

Отже, В.І.Вернадський не лише висунув і активно 
захищав ті принципи організації вищої освіти, що зали-
шаються досягненням передової педагогічної думки і до 
сьогодні, але й визначив практичні шляхи розбудови 
вищої школи, що є неминущими цінностями в сучасних 
умовах реформування національної системи вищої 
освіти.   
The up-to-date questions of the pedagogic education and gen-
eral outlook forming methods interaction are under investiga-
tion in the article “Pedagogic interconnection between educa-
tion and general outlook of a pupil”. Here one can find the 
contemporary lifestyle demands towards school and, as a result, 
the necessity of contemporary education reforming. 
 
У статті “Педагогічна взаємодія освіти і формування 
цілісного світогляду учня” розглядаються актуальні 
питання взаємозв’язку педагогічної освіти і методів 
формування цілісного світогляду учня. Подається коротка 
характеристика вимог сучасного життя до школи, у 
зв’язку з чим виникає необхідність реформування сучасної 
освіти.  
 
В статье “Педагогическое взаимодействие образования и 
формирование целостного мировоззрения ученика” рас-
сматриваются актуальные вопросы взаимосвязи педаго-
гического образования и методов формирования целостно-
го мировоззрения ученика. Дается обзорная характери-
стика требований современной жизни к школе, в связи с 
чем возникает необходимость реформирования современ-
ного образования.  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИ-
РОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО МИРО-
ВОЗЗРЕНИЯ УЧЕНИКА 
Г.А.Молодцова 
Всевозрастающее развитие образования для удовле-

творения потребностей общества XXI века неопровер-
жимо связано с социально-экономическими условиями 
в Украине, с одной стороны, и построением стратегии и 
тактики украинской школы, с другой – на принципах 
гуманизации, гуманитаризации, дифференциации, стан-
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дартизации, многовариантности, компьютеризации, 
индивидуализации и непрерывности. 

В соответствии с Государственной национальной 
программой “Освіта” (“Україна XXI століття”) основ-
ными приоритетами в направлении образования опре-
делены: общенародное содействие его развитию, акти-
визация усилий общества для вывода образования на 
уровень достижений современной цивилизации, вне-
дрение в учебно-воспитательный процесс современных 
педагогических технологий, отход от основ авторитар-
ной педагогики, “реорганизация существующих и соз-
дание учебно-воспитательных учреждений нового по-
коления, региональных центров и экспериментальных 
площадок для обрабатывания и отбора эффективных 
педагогических инноваций и образовательных моду-
лей” [6]. 

Инновационные процессы в системе образования 
Украины вызвали к жизни различные типы средних 
учебно-воспитательных учреждений с целью подготов-
ки личности школьника к современной динамичной 
общественной жизни, профессиональной активности на 
основах личностно-ориентированных технологий вос-
питания. 

В определенных Законом Украины “Об общем об-
разовании” разнообразных типах средних школ (гимна-
зии, лицеи, коллежи и т.п.) осуществляется дифферен-
цированное обучение, которое призвано реализовать 
принцип профильности учебно-воспитательной дея-
тельности, и наряду с этим формировать целостную 
личность – воспитывать душу ребенка в гармоническом 
единении с природой и обществом. 

В педагогической теории и практике многократно 
исследована проблема воспитательной системы совре-
менной школы, но с точки зрения построения системы 
воспитания в среднем учебно-воспитательном учрежде-
нии на профильных основах эта проблема решена дале-
ко не полностью. 

Аксиоматично, формирование целостного мировоз-
зрения осуществляется через интеллект ученика, кото-
рый развивается по мере формирования личности в 
процессе обучения, к тому же, образование является 
общественным благом, и для обеспечения «принципа 
справедливости» общество должно обеспечить его дос-
тупность. Подтверждение такому подходу можно найти 
в мыслях академика В.И. Вернадского о ноосфере, ус-
ловием создания которой он считал научное и культур-
ное объединение всего человечества [1]. 

Ноосфера – это не идеальная сфера, не философская 
категория, а соответствующая ступень, определенный 
этап в развитии биосферы, где сознательная преобра-
зующая деятельность людей становится реальной дви-
жущей силой всего развития человечества. С точки зре-
ния Владимира Ивановича Вернадского, ноосфера – это 
высшая ступень интеграции всех форм существования 
материи, где всякая преобразующая деятельность чело-
века основывается на научном понимании естественных 
и социальных процессов и органически согласовывает-
ся с общими законами развития природы. Это означает, 
что человек должен взять на себя всю ответственность 
за дальнейшую эволюцию как биосферы в целом, так и 
самого себя [3]. 

Скорость прогресса такова, что индивидуальное че-
ловеческое бытие средней продолжительности жизни 
будет вынуждено столкнуться с неизведанными ситуа-
циями, не имеющими параллелей в прошлом. Неизмен-
ная личность с фиксированными обязанностями, кото-
рая в предшествующие времена была находкой для 
общества, в будущем может представлять собой соци-
альную опасность, превратится в тормоз прогресса. 
Новый путь прогресса требует больших усилий, коор-
динации, простора для социальной мудрости. Мудрость 
является результатом уравновешенного педагогическо-
го развития. Именно всестороннее гармоническое раз-
витие индивидуальности ученика должно быть целью 
образования. Наиболее полезные открытия ближайшего 

будущего должны способствовать продвижению к этой 
цели без ущерба для необходимого интеллектуального 
профессионализма. 

Не существует какого-либо одного простого реше-
ния практических проблем образования. Однако мы 
можем руководствоваться определенной «простотой» в 
общей теории образования, наряду с общегосударст-
венным ядром образования. Учащемуся следует скон-
центрировать внимание на какой-то конкретной облас-
ти. Такая концентрация подразумевает овладение всеми 
практическими и интеллектуальными навыками, необ-
ходимыми для нее, которые реализуются как в инвари-
антном, так и в вариативном компонентах содержания 
образования. С этой концентрацией соединяются неко-
торые вспомогательные занятия, такие, как, в частности, 
занятия языком науки (углубление содержания образо-
вания). Такая схема допрофессионального обучения 
должна быть направлена к ясной цели, интересующей 
учащегося (выбору дальнейшего обучения или профес-
сиональной деятельности). 

Объектом целостной окружающей среды является 
непосредственное восприятие. Тип всеобщности, кото-
рый больше всего необходим – это постижение разно-
образных ценностей. Автор имеет в виду прежде всего 
эстетическое развитие и воспитание подрастающего 
поколения. Философ образования С.Ф. Клепко отмеча-
ет, что по традиции хаотичная множественность види-
мостей структурировалась единством культуры, что и 
определяло общечеловеческую ориентацию. Сегодня 
мы отмечаем существенное отклонение от этой тради-
ции как полную потерю ориентации, полную множест-
венность и пестроту. Ни идеологии, ни религии, ни нау-
ки, ни искусства не способны предложить нам никакого 
надежного канона. Антиплатоновский поворот стал 
причиной невероятной сложности в систематизации 
элементов содержания образования. Они определяются 
перво-наперво преобладанием в развития науки дезин-
тегративных тенденций над интегративными [4].  

Отсутствие необходимого на современном этапе об-
разовательного уровня не позволяет сформировать но-
вую систему ценностей, и человек не может реализо-
вать себя в духовном мире, индивидуальность «потеря-
лась» в водовороте событий. Отсюда возникают неадек-
ватные формы реализации личности: авторитаризм и 
разрушительное поведение человека, конформизм и 
неустойчивость к манипулированию сознанием подрас-
тающего поколения.  

В современных условиях для обеспечения благосос-
тояния нации на первый план выдвигается фундамен-
тальное (научно-обоснованное) образование, обеспечи-
вающее способность к самореализации личности, её 
духовному самоутверждению. Современное украинское 
общество осознало потребность реформы сферы обра-
зования, внедряется интенсивная модель реформирова-
ния среднего школьного образования (к примеру, про-
фильно-дифференцированное обучение), разрабатыва-
ются механизмы совершенствования системы высшего 
образования в стране. 

Формирование целостного мироощущения ученика 
невозможно без формирования сознания сотрудничест-
ва и взаимопонимания. Дружелюбие и благожелатель-
ство ко всем живым существам несёт в себе мир и лю-
бовь. Они являются творческими началами, обнов-
ляющими жизнь непрестанным созиданием и строи-
тельством, ибо благие мысли о другом возвышают и 
созидают другого. Мы понимаем, что никогда ещё мир 
не нуждался в такой мере дружелюбия, как в наши 
дни, когда столько смущающего непонимания, взаим-
ного отрицания.  

Актуальность педагогического взаимодействия об-
разования и формирование целостного мировоззрения 
ученика обусловлена необходимостью:  

– применять имеющиеся знания в новых непредви-
денных ситуациях;  
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– нести ответственность за свои поступки (выбор 
поведения, образования, работы, образа жизни);  

– воспитывать понимание того, что личностное по-
ведение индивида, свобода слова и есть тот неотъемле-
мый, конструктивный компонент современного обще-
ства. 

Переход к новому информационному обществу 
предполагает, что ученик не просто должен придержи-
ваться строго определенной системы знаний, умений и 
навыков, выработанной предшествующими поколения-
ми; должен уметь адекватно реагировать на возникаю-
щие отклонения от заранее утвержденной программы, 
но и самостоятельно эффективно действовать без вся-
кой предварительной подготовки, в соответствии с ус-
ловиями непрерывно меняющегося мира. Современная 
система образования должна быть ориентирована не 
столько на передачу знаний и умений, сколько на фор-
мирование навыков практической деятельности учаще-
гося. Формирование целостного мировоззрения лично-
сти немыслимо без осознания того, что для сохранения 
своей квалификации и конкурентоспособности необхо-
димо учиться постоянно. Личным примером учитель 
должен утвердить в учениках постоянное стремление к 
самосовершенствованию, повышению профессиональ-
ного мастерства и педагогической культуры. 

Заслуживает внимания современная концепция по-
липрофильного дифференцированного образования, 
основанная на интеграции школы и высшего учебного 
заведения. Профильно-дифференцированное обучение 
(педагогический опыт формирования учебных профи-
лей в экспериментальной профильно-дифференциро-
ванной школе № 3 г. Кременчуга, описанный осно-
вателем школы, ныне профессором Института эконо-
мики и новых технологий Самодриным Анатолием 
Петровичем), позволяет обеспечить системность и пре-
емственность учебных программ. В системе непрерыв-
ного образования наиболее полно реализуются куль-
турные, социальные и экологические знания, накоплен-
ные человечеством. Учитывая индивидуальные склон-
ности и способности каждого ученика, концепция про-
фильно-дифференцированного обучения позволяет 
обеспечить оптимальное сочетание универсальности и 
ранней специализации в образовании. «Именно про-
фильно-дифференцированная школа и призвана гибко и 
оперативно реагировать на запросы педагогических 
услуг определенного регионального социума, в связи с 
целевыми установками его социальных прослоек на 
образование, разные стратегии получения общего сред-
него образования» [7]. Показательно, что воспитатель-
ная работа школы предусматривает ее общую ориента-
цию на выявление познавательных запросов личности, 
развитие ее задатков, формирование интересов, предос-
тавление ученикам возможностей проявить себя в раз-
нообразных видах деятельности [8]. 

Это, по сути, революция школьного образования. 
Сегодня особую актуальность приобрело понимание 
существа научных революций. По определению В.И. 
Вернадского, научная революция – это принципиальное 
изменение идей о строении мира и положения в нем 
отдельного человека, но в то же время – это естествен-
ный, закономерный процесс. Ученый писал, что в дали 
веков перед нами открываются другие такие же резкие 
перестройки духовного сознания человека, расширение 
его кругозора и охвата окружающего его мыслью. Во 
все растущей глубине веков с большой вероятностью 
«должны мы допускать многократное повторение таких 
же созидательных творческих подъемов, поворотов в 
биении разума, в росте понимания нас самих и нас ок-
ружающего». Владимир Иванович подчеркивал, что 
научная революция представляет собой достаточно 
длительный процесс, неоднозначно воспринимаемый 
несколькими поколениями. Ученый четко выделяет 
основные черты научных революций. Он отмечает их 
творческо-созидательный характер, в результате кото-

рого старые знания освещаются новым пониманием. 
«Во все такие периоды есть общие или характерные 
черты, связанные с чрезвычайной быстротой научного 
творчества, открывающие не тронутые раньше научной 
мыслью поля исследования. Научная работа этих эпох 
имеет яркий созидательный, а не разрушительный ха-
рактер. Строится и создается новое; оно для своего соз-
дания часто использует, перерабатывает до конца, ста-
рое. Обычно выясняется, неожиданно для современни-
ков, что в старом давно уже таились и подготовлялись 
элементы нового...». Ученый сам был активным участ-
ником научной революции XX столетия. Он писал: 
«Сейчас, когда область новых явлений, новых достиже-
ний научного творчества охватила нашу научную рабо-
ту еще в большем масштабе, мы не ощущаем хаоса и 
разрушения, хотя бы временного. Мы живем в периоде 
напряженного, непрерывного созидания, темп которого 
все усиливается» [2].  

Как актуальны мысли великого человека XX столе-
тия! Сегодня образование и воспитание должны обрес-
ти большую мобильность, способность к быстрому реа-
гированию на потребности времени и жизни. Необхо-
димо укрепление связи образования и формирования 
целостного мировоззрения ученика с современностью, 
усиление практической, прикладной направленности 
образования. Формирование целостного мировоззрения 
– главная воспитательная задача школы XXI века, века 
бурно развивающегося, мыслящего человека. Напра-
вить современные умы в русло созидания, творения 
добра и разума – вот к чему необходимо стремиться. 
Разрабатывая и внедряя новые методы и принципы обу-
чения, важно помнить, что роль образования заключа-
ется не только в том, чтобы передать учащимся знания 
и азы профессиональных навыков, но и привить им 
культурные, политические и национальные ценности, 
воспитывать личную и социальную ответственность, 
интеллектуальную свободу, высокие этические идеалы 
подрастающего поколения. 
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The question of advisability of non-medical psychotherapy ap-
plication in humanistic teaching practice is raised in the article. 
The main trends in the process of future teachers-facilitators 
professional training are thoroughly discussed. 
 
В статье поднимается вопрос о целесообразности приме-
нения немедицинской психотерапии в гуманистической 
педагогической практике. 
Подробно рассматриваются основные направления про-
цесса профессиональной подготовки будущих педагогов-
фасилитаторов. 
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Излагаются взгляды автора на следующие проблемы: 
-личностные качества педагога-фасилитатора; 
-границы применения немедицинской психотерапии в педа-
гогическом процессе; 
-пути развития специальных операциональных навыков у 
учителей, ориентированных на гуманистическую педаго-
гику. 
 

ДОЦIЛЬНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕМЕДИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПIЇ  
У ГУМАНICТИЧНIЙ 
ВИКЛАДАЦЬКIЙ ПРАКТИЦI 
Н.В.Носова  
Великомасштабна криза, що виникла в СНД на ру-

бежі століть і охопила всі сфери життєдіяльності наро-
дів, закономірно призвела до актуалізації у свідомості 
суспільства проблем гуманістичної освіти як головної 
умови виживання і прогресивного розвитку української 
нації в третьому тисячолітті. З вихованням духовно 
багатого, фізично здорового, психічно урівноваженого, 
інтелектуально розвинутого і соціально толерантного 
покоління громадян пов'язують надії на можливість 
кращого майбутнього для громадян України політики, 
економісти, діячі науки, культури й освіти. 

Українські психологи і педагоги Г.О.Бал, І.Д.Бех, 
В.О.Семіченко, М.С.Каган стверджують, що саме гума-
ністична освіта повинна стати засобом запобігання со-
ціальній деградації, гарантом громадянського миру, 
національної згоди, засобом відновлення суспільної 
моральності, сприяння визначенню шляхів становлення 
відкритого суспільства [1]. 

Однак це стане можливим, коли на зміну гуманізму, 
що декларується в освіті, яка за своєю суттю залишаєть-
ся авторитарною, прийде реальна особистісно орієнто-
вана освітня парадигма. Тому сучасна ситуація в школі 
характеризується увагою до світу особистості, внутріш-
ніх факторів її саморозвитку, самореалізації. Ця увага 
стане діючою, коли в існуючій системі освіти відбува-
тимуться зміни на рівні цінностей і коли на зміну інфор-
маційно-орієнтованій спрямованості прийде нова функ-
ція освіти – «бути генетичною матрицею суспільства, 
суб'єктом перетворення соціуму, породження нових 
форм суспільного, породження нових форм громадсь-
кого життя» (М.С.Каган ) 

Ядерним компонентом гуманістичної освіти, на  
думку І.Д.Бех і Е.В.Бондаревської, є індивідуально-
орієнтоване виховання, основна особливість якого по-
лягає в тому, що воно не тільки озброює учнів знаннями 
й уміннями, але, насамперед, звернене до розвитку по-
чуттєвої сфери і, що важливо, надає можливість особис-
тісного зростання, самоактуалізації, а це можливо тіль-
ки у відповідному психологічному кліматі. 

Тому практичну мету гуманістичної педагогіки мож-
на визначити як допомогу дітям у конструюванні їхньо-
го автономного внутрішнього світу – «суб'єктивної реа-
льності» (В.Слободчиков). 

Її предметом у прикладному аспекті повинні висту-
пити відносини, що допомагають дитині в саморозвит-
ку, а результатом – “свободоздатність особистості” (Ро-
джерс К.).  

У контексті гуманістичної педагогіки в даний час 
розробляються теорія і практика педагогічної підтримки 
дітей, у якій багато хто бачить альтернативу авторитар-
ного виховання. (Н.Е.Щуркова, В.П.Бедерханова, 
О.С.Газман, Н.Б.Крилова) за наявності авторитарності 
не може бути атмосфери повної довіри, а отже, і відно-
син, що допомагають, без яких неможливий рух уперед 
– до зрілості.  

Із погляду психології сутність педагогічної підтрим-
ки полягає у створенні між учнем і учителем фасілітую-
чих (тих, що допомагають) відносин, які спонукають 
особистість до самоактуалізації. Основний зміст цих 
відносин К.Роджерс визначив так: «...якщо я можу ство-
рити визначений тип відносин з іншою людиною, вона 

знайде в собі можливість використовувати ці відносини 
для свого розвитку, що викликає розвиток її особистос-
ті» [10,11]. Дитина чи підліток, що має досвід таких 
відносин протягом навіть дуже невеликого часу, стає 
більш цільною, більш діяльною. У неї змінюється 
сприйняття себе, вона стає більше схожою на ту, якою 
хоче бути. Вона більш упевнена у собі і краще володіє 
собою, більш відкрита до сприйняття досвіду. На неї 
менше діє стрес, вона більш адаптована, здатна творчо, 
нестандартно мислити, самостійно приймати рішення і 
брати за них відповідальність. 

Для реалізації даного типу відносин необхідні на-
ступні умови:  

• Правдивість, щирість, тому що тільки при ство-
ренні реально існуючого відношення дитина зможе 
шукати цю реальність у собі. 

• Прийняття дитини, тепле ставлення до неї, як до 
майбутньої особистості, яка має безумовну цінність, 
незалежно від її поводження чи почуттів. Довіра до ду-
мок, почуттів, вчинків учня, прийняття кожної мінливої 
частки внутрішнього світу дитини створює для неї теп-
лоту і безпеку, а почуття захищеності є базисним у роз-
витку свободоздатності в дитини. 

• Бажання зрозуміти іншого, тонка емпатія до його 
почуттів і думок, навіть якщо вони здаються незрозумі-
лими, жахливими чи сентиментальними [10, 12]. 

По суті, перераховані умови акцентують увагу на 
необхідності розвитку у педагога-фасилітатора визна-
чених особистісних якостей: конгруентності, автентич-
ності, толерантності, емпатійності, креативності і багато 
інших.  

Про фасилітуючі відношення та особистісні якості 
фасилітатора неодноразово згадується в психотерапев-
тичному індирективному методі К.Роджерса. Загально-
відомо, що цей метод спрямований на становлення в 
суб'єкта адекватної самооцінки, що не протистоїть  
реальному досвіду й орієнтована на внутрішні оцінні 
преси. (Rogers, 1969; Зейгарник, 1982). Тобто, позитив-
ної оцінки з боку власного «Я», яке уже не залежить від 
відношення оточуючих. Даний підхід лежить в основі 
особистісно орієнтованого фасилітуючого навчання, що 
виникло в рамках школи К.Роджерса [8]. 

Основна відмінність між традиційним і особистісно 
орієнтованим навчанням полягає, на думку К.Роджерса, 
у зміні відношення вчителя до учня. Сутність даної змі-
ни полягає, насамперед, в індивідуальному підході до 
учня й урахування його інтересів як особистості. 

Проведене психологами опитування учителів, пока-
зало, що у 98% з них дитячі спогади про процес навчан-
ня мають негативне емоційне забарвлення. Позитивні 
спогади про шкільне дитинство зв'язані в них із друзя-
ми, канікулами, відпочинком, але не з навчальним про-
цесом [8]. Тому одна із задач, що повинна стояти перед 
учителем-фасилітатором – це створення сприятливої 
(тієї, що допомагає) обстановки для учня в школі, орієн-
тованої на підвищення його самооцінки і розвиток «Я - 
концепції».  

Для здійснення особистістно орієнтованого навчан-
ня, відповідно до гуманістичної концепції К.Роджерса, 
необхідно визначити преморбідне особистісне тло, тоб-
то комплекс особистісних характеристик, що ми їх на-
зиваємо фасилітативним комплексом:  

1.Уміння вчителя добре розбиратися у власних по-
чуттях і переживаннях, атрибуція своїх почуттів. 

2.Постійна готовність надати підтримку учню, зро-
зуміти його ідеї і рішення. 

3.Уміння стати на місце учня при розв’язанні різних 
шкільних ситуацій [10]. 

Зрозуміло, що здатність до здійснення фасилітую-
чих відносин формується протягом визначеного часу, 
при цьому особливо важливо передбачити можливість її 
формування на етапі професійної підготовки. 

Професійну підготовку майбутніх педагогів-
фасилітаторів можливо розглядати, як деякий процес, у 
результаті якого формується інтегративна якість особи-
стості – готовність до ефективного здійснення педагогіч-
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ної діяльності відповідно до гуманістичної парадигми 
освіти. У цьому процесі можливо виокремити наступні 
напрями: 

• Розвиток специфічних особистісних якостей і 
установок майбутнього педагога. 

• Обізнаність із основними теоретичними положен-
нями гуманістичної психотерапії і її застосуванням у 
педагогіці. 

• Операціональні навички, що дають змогу ефекти-
вно використовувати отримані знання, тобто уміння 
створювати фасилітуючі відносини у педагогічному 
процесі. 

У процесі навчання майбутніх учителів відповідно 
до гуманістичної парадигми освіти необхідне створення 
більш сприятливої «Я - концепції» вчителя (за К.Род-
жерсом), а це можливе при участі їх у тренінгових гру-
пах особистісного зростання, психотерапевтичних гру-
пах. 

Це дасть реальну можливість розвитку особистісних 
якостей, необхідних педагогу-фасілитатору: високої 
емпатійності, толерантності, конгруентності, сензитив-
ності і т.д. Так само, участь у «Т-групах» допоможе, на 
думку К.Роджерса, виробити у майбутнього педагога 
ряд установок: 

- довіра до потенціалів учня, створення для учня тієї 
сприятливої атмосфери, у якій ці потенціали будуть 
виявлятися; 

- вироблення деякої непевності вчителя в собі, яка 
змусить його відмовитися від штампів і ярликів в 
оцінки учня і шкільної ситуації, що може бути бага-
тозначною. 

Формування таких установок і розвиток визначених 
особистісних якостей у майбутніх педагогів, орієнтова-
них на гуманістичну педагогіку, спрямоване на зрос-
тання особистісної значимості вчителя для учня, ство-
рення позитивного емоційного ставлення до вчителя-
фасилітатора, а через нього – і до навчальних предметів. 
І, що не менш важливо, дасть можливість учителю здій-
снювати підтримуючі (психотерапевтичні) відносини у 
взаємодії з учнем у деяких шкільних ситуаціях. 

У цьому зв'язку доречно згадати про другий напрям 
у процесі підготовки вчителів-фасилітаторів – теорети-
чні основи і границі застосування гуманістичної психо-
терапії у педагогіці. На цьому моменті зупинимося до-
кладніше. 

Справа в тому, що гуманістичну (клієнт-центро-
вану) психотерапію відносять до неманіпулятивної, 
немедичної психотерапії. Терапевтичний союз у цьому 
виді психотерапії не є відносинами лікаря і пацієнта (як 
у динамічній психотерапії), а становить собою відноси-
ни однієї людської істоти до іншої. У цьому виді психо-
терапії важливо не те, що терапевт робить, а що він со-
бою представляє [4, 11]. Це і зрозуміло, адже основу 
клієнт-центрованої психотерапії складає гуманістична 
психологія, відповідно до якої природа людини орієн-
тована на рух уперед до визначеної мети, конструктив-
на, реалістична і заслуговує на довіру. На відміну від 
такого погляду, психоаналітична психологія знаходить 
багато ірраціонального, егоїстичного і деструктивного в 
самій природі людини [14].  

Згідно з К.Роджерсом, мотивом, що керує життям 
людини є: тенденція актуалізації, тобто прагнення збе-
регти і розвинути себе, максимально виявити кращі 
якості своєї особистості, закладені від природи. Пере-
шкодити ж конструктивному розвитку особистості мо-
жуть значні зовнішні обмеження чи антагоністичні 
впливи, що найчастіше реалізується в авторитарній пе-
дагогіці. Знаючи основні механізми і рушійні сили роз-
витку особистості (у рамках гуманістичної психології), 
педагог-фасилітатор здатний запобігти деструктивним 
змінам в особистісній структурі учня. Це є можливим, 
якщо педагог створить визначені (допомагаючі) відно-
сини у взаємодії з учнем, забезпечивши тим самим пси-
хотерапевтичну підтримку.  

Дуже важливим, на наш погляд, є питання про гра-
ниці застосування немедичної психотерапії у педагогіці. 

Природно, що фасилітуючі відносини і прояв влади 
несумісні. Причини несумісності цілком очевидні. При 
наявності авторитарності не може бути атмосфери по-
вної довіри.  

Чи може, наприклад, класний керівник, який наділе-
ний визначеними повноваженнями в класі, застосовува-
ти терапевтичні методи при роботі з учнями? Найчасті-
ше його обов'язки суперечать тим стосункам, що їх йо-
му хотілося б установити з окремими дітьми. У цьому 
випадку вчитель-фасилітатор може вибудувати за ме-
жами школи справжню терапевтичну ситуацію, у якій 
його відносини з окремими учнями будуть різко відріз-
нятися від взаємин у класі. Але якщо це відбувається, то 
стає подвійно необхідним чітке визначення меж такої 
взаємодії, щоб, наприклад, учень не очікував, що визна-
чена специфіка сеансу психотерапевтичного консульту-
вання – повна зацікавленість вчителя, воля вираження, 
відсутність тиску і твердого контролю – буде поширена 
і на ситуацію в класі [12]. 

Поза сумнівом, у багатьох випадках така подвійна 
роль учителя може бути успішно реалізована. Це особ-
ливо справедливо для тих ситуацій, у яких психологічна 
проблема учня не пов'язана зі здійсненням командних 
повноважень учителя [12]. Таким чином, учитель ціл-
ком успішно може надати психотерапевтичну підтрим-
ку учню, якщо його проблема, наприклад, полягає у 
взаєминах з батьками. Але, якщо основною проблемою 
учня є невдоволення розкладом, то викладач, імовірно, 
стане захищатися і як психотерапевт виявиться не на 
висоті. 

Один із шляхів розв’язань проблеми сумісності спе-
цифічних (допомагаючих) психотерапевтичних відно-
син і проявом влади полягає у відмежуванні вчителя-
фасилітатора від функцій владних повноважень у школі 
[11, 12]. 

Однак, знання теоретичних основ гуманістичної 
психотерапії і розвиток визначених особистісних якос-
тей у майбутніх вчителів-фасилітаторів усе-таки не дає 
можливості педагогу здійснити на практиці справжні 
психотерапевтичні відносини, про які писав К.Роджерс. 
Для цього необхідний запас визначених операціональ-
них навичок, що дають змогу реалізувати фасилітуючі 
відносини у педагогічному процесі. Під операціональ-
ними навичками ми маємо на увазі деякі психотерапев-
тичні техніки і засоби, якими повинен володіти вчитель-
фасилітатор. При цьому не слід забувати, що в умовах 
педагогічного процесу це не спосіб дії, а спосіб існуван-
ня з особистістю дитини. 

Для того щоб педагог зміг опанувати навичками та-
кого існування, необхідне занурення самого педагога у 
досвід переживання якісних відносин. Такий досвід 
педагог може одержати ще у процесі навчання, якщо 
стане учасником спеціально розроблених тренінгів. 
Тренером у таких групах може бути тільки психолог-
фасилітатор. 

Цілями такого роду тренінгових занять є: 
- навчити майбутніх педагогів почувати, усвідомлю-

вати і приймати відповідальність за свої професійні 
проблеми; 

- опанування навичкою рефлексії у спілкуванні з ди-
тиною (аналіз власних установок при сприйнятті ін-
ших); 

- опанування техніками активного слухання; 
- навчання засобів “Я-висловлення” і “ТИ-

висловлення”; 
- розвиток навички емпатичного слухання (за  

М.Розенбергом) і емпатичних відповідей (за 
К.Роджерсом), освоєння елементів техніки повторів; 

- розвиток навички комунікативної культури у спіл-
куванні з підлітками, що мають різні акцентуації харак-
теру; 

- опанування навичкою конгруентного поводження 
в різних шкільних ситуаціях. 

У даний час на базі загальноосвітньої школи № 3  
м. Севастополя розроблена подібна тренінгова програма 
для вчителів. Деякі заняття поводилися в рамках психо-
лого-педагогічних семінарів. Найближчим часом буде 
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сформована тренінгова група для реалізації всієї про-
грами. 

Необхідно враховувати, що ефективність програми 
багато в чому визначається ступенем прийняття вчите-
лями принципів гуманістичної педагогіки. 
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У роботі С.М.Одарюк "Проблема педагогічної культури у 
вітчизняній науково-педагогічній літературі" проаналізо-
вано стан проблематики педагогічної культури в українсь-
кій науково-педагогічній літературі. Висвітлені існуючі та 
запропоновані нові практично значущі напрями науково-
практичної діяльності, пов’язані з подальшим розвитком і 
впровадженням передової педагогічної культури в зміст 
навчально-виховного процесу українських шкіл та вищих 
навчальних закладів. 
 
В работе С.Н.Одарюк "Проблема педагогической культу-
ры в отечественной научно-педагогической литературе" 
проанализировано состояние проблематики педагогиче-
ской культуры в украинской научно-педагогической лите-
ратуре. Раскрыты существующие и предложены новые 
практически значимые направления научно-педагогической 
деятельности, связанной с дальнейшим развитием и вне-
дрением передовой педагогической культуры в содержание 
учебно-воспитательного процесса украинских вузов и 
школ.  
 
The article of S.N.Odaruk "Pedagogical culture problem in the 
Ukrainian scientific periodicals" is devoted to the analysis of 
pedagogical culture problem’s condition in the Ukrainian sci-
entific periodicals and monographs. The basic elements of 
modern Ukrainian pedagogical culture were reviewed. The 
main directions of further pedagogical culture’s development 
and application into Ukrainian secondary and high schools’ 
teaching processing were proposed.  

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ  
КУЛЬТУРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ  
ЛІТЕРАТУРІ  
С.М.Одарюк  
Особливості перехідного періоду, який переживає 

Україна, зумовлюють необхідність філософсько-
соціологічного аналізу та переосмислення багатьох 
сфер суспільного життя, розробки стратегій їх розвитку 
відповідно до світових стандартів. Пріоритетним на-
прямом такої роботи є науково-педагогічна діяльність у 
галузі вітчизняної системи освіти [ 1], що об’єктивно 
відбиває і, водночас, зумовлює позитивні зміни і нега-
разди нашого сьогодення та потерпає від хаотичності, 
недостатнього теоретичного обгрунтування та дилета-
нтського практичного втілення нових прогресивних 
ідей або копіювання західних освітніх зразків. Виключ-
но актуальною у зв’язку з цим є проблема наукового 
висвітлення та впровадження в навчально-виховний 
процес закладів освіти передової педагогічної культури. 

Авторитарна педагогіка, що сформувалася в нашій 
країні за радянських часів, була розрахованою на "се-
реднього" учня і студента, готувала з них перш за все 
членів тоталітарного суспільства – "гвинтиків", голов-
ним завданням яких було сліпе й чітке виконання чужих 
вказівок. Демократизація суспільства сприяє становлен-
ню гармонійно розвиненої, творчої особистості, високо-
освіченого спеціаліста, громадянина-гуманіста. Але 
механічне внесення в навчальний процес демократич-
них засад привносить лише хаос, ознаками якого є ве-
лика кількість новоспечених гімназій, ліцеїв, 
університетів і академій та відсутність фахівців, які 
здатні вивести Україну із затяжної економічної кризи. 
Саме тому розвиток ідей гуманної педагогіки, яка вели-
кого значення надає формуванню вільної, самостійно 
мислячої особистості, зумовив проблему визначення і 
розробки основних положень педагогічної культури 
суб’єктів освітньої діяльності вищих навчальних за-
кладів, навчання їх за передовими технологіями отри-
мання і передачі знань. 

Звертаючися до досвіду країн із розвиненою ринко-
вою економікою, ми бачимо, яку велику увагу 
приділяють розробці і втіленню сучасних технологій 
освіти на засадах гуманізації та гуманітаризації навчан-
ня [3], [4]. Аналіз досвіду цих країн та проблем, що сто-
ять перед вітчизняною освітою, дозволяє зробити 
гіпотетичний висновок про те, що поряд із формуван-
ням традиційних знань, умінь і навичок та загальним 
інтелектуальним розвитком, метою освітнього процесу 
є формування всебічно розвиненої особистості, атрибу-
тивною рисою якої є цілісне системне мислення (еко-
номічне, педагогічне, етичне, біосферне тощо ). Ме-
ханізми досягнення цієї мети, на нашу думку, такі:  

1) школи нового типу –ліцеї, коледжі, гімназії;  
2) розроблення нового змісту освіти;  
3) створення нових методик на базі сучасної 

комп'ютерної техніки. 
Усе це сприяє демократизації системи освіти в 

цілому, зростанню творчої активності суб’єктів 
освітнього процесу. Система вищої освіти України для 
цього потребує нових технологій навчання, викладачів, 
нових студентів, і перш за все – нових фахівців у галузі 
економічної освіти, які здатні були б постійно здобувати 
і творчо втілювати нові знання, знати, що треба знати і 
що треба уміти. На думку автора, шлях до такої освіти – 
розвиток педагогічної культури суб’єктів освіти. Рівною 
мірою це стосується як викладачів, так і студентів.  

Але за свідченням А.С.Дем’янчук, Д.І.Пащенко пи-
тання педагогічної культури викладача у вітчизняній 
педагогічній науці можна вважати таким, що знахо-
диться в стадії висвітлення та розвитку. Найбільш 
відомі дослідження у цьому напрямі пов’язані з іменами 
В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка, І.А.Зязюна,  
Л.С.Нечепоренка, В.І.Лозової, В.М.Гриньової, М.М Бу-
кача, О.Любара, О.А.Кобенка, О.П.Рудницької, 
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М.П.Васильєвої, В.В.Полторацької, С.Д.Омельченка, 
М.І.Скрипник, А.Ф.Линенка. Вони акцентували увагу 
на педагогічній культурі вчителя школи або викладача 
та студента вищого педагогічного навчального закладу. 
Можна побачити, що проблема педагогічної культури 
була у полі зору даних науковців, але тільки відносно 
проблем того часу. На даний же час педагогічна культу-
ра студента залишається без уваги педагогів – 
дослідників.  

До того ж слід зауважити, що проблема феномена 
педагогічної культури та впровадження передових еле-
ментів такої культури в навчально-виховний процес 
українських закладів освіти є нагальною і має явно ви-
ражену практичну значущість. 

Слід відзначити, що феномен педагогічної культури, 
на жаль, ще не знайшов гідного висвітлення у 
вітчизняній науковій літературі. За радянських часів 
лише в окремих працях В.О.Сухомлинського та 
А.С.Макаренка йшла мова про педагогічну культуру та 
необхідність її дослідження, розвитку та вдосконалення. 
Розглянемо генезис педагогічної культури в сучасній 
вітчизняній педагогіці. Звернемося до роздумів про пе-
дагогічну культуру В.О.Сухомлинського. На запитання 
щодо складників педагогічної культури, він відповідав, 
що це насамперед глибоке знання вчителем свого пред-
мета. Першою ознакою цієї найважливішої риси педа-
гогічної культури є безпосереднє звернення вчителем до 
розуму і серця свого вихованця. У кожного вчителя є 
своя творча лабораторія, вона з року в рік збагачується, і 
це дуже важливий бік педагогічної культури. Мова йде 
про технологію педагогічної праці. Без твердого психо-
логічного грунту немає педагогічної культури. Також 
піклування керівника школи про педагогічну культуру 
вчителів — один із стимулів розвитку колективної дум-
ки, колективної творчості [7]. 

В.О.Сухомлинський не обмежувався турботами про 
підвищення педагогічної культури окремих учителів. 
Метою його директорської діяльності було створення 
вчительського колективу високої педагогічної культури. 
І досягти цього значною мірою йому вдалося. Досвід 
Павлиської школи приваблював багатьох вчителів і 
керівників шкіл, і вони були частими гостями Василя 
Олександровича та його колег. Двічі на місяць два-три 
дні відводилися на бесіди, відвідування уроків, перегляд 
учнівських робіт, зустрічі з учителями. Так виникла 
школа педагогічної культури. 

Як видно, В.О.Сухомлинський активно розробляв 
проблему педагогічної культури. Він без вагань увів у 
теорію виховання поняття "педагогічна культура", на-
магався розкрити зміст і складові частини цього явища, 
обгрунтувати шляхи і методи становлення вчительсько-
го колективу високої педагогічної культури. Він добре 
розумів, яке велике значення проблема педагогічної 
культури має для життя шкіл та інших навчально-
виховних закладів. Але на більш детальний розгляд 
питання педагогічної культури у майстра не вистачило 
часу. Його теоретичні положення і методичні настанови 
заслуговують сьогодні на більшу увагу як науковців, 
так і практичних працівників освіти.  

Прикро, що започаткована видатним педагогом 
справа майже не знайшла послідовників. Як і раніше, у 
посібниках із педагогіки автори не висвітлюють питан-
ня педагогічної культури, а за застарілою традицією 
обмежуються розглядом лише педагогічної майстер-
ності. Певною мірою така ситуація обумовлена тра-
диціями радянської педагогіки, започаткованими 
А.С.Макаренком, який вважав педагогічну майстерність 
базовою категорією в системі загальної і професійної 
культури вчителя, бо на її основі вибудовується весь 
комплекс знань, умінь, навичок, прийомів роботи з ви-
хованцями, стиль поведінки, спілкування, діяльності 
взагалі. Педагогічна майстерність за Макаренком ба-
зується на декількох основах – досконале володіння 
предметом, широка ерудиція з професійних питань та 
питань загальнокультурного розвитку, глибокий психо-
логізм, вишуканість і витонченість манер учителя, до-
ведені навіть до артистизму, вміння вести учнів за со-
бою силою особистого прикладу та виховувати за до-

помогою колективу [8]. У радянській науково-
педагогічній літературі названі основи були всебічно 
проаналізовані та доповнені [9], [10], але питання педа-
гогічної культури після В.О.Сухомлинського ніхто 
ретельно не розглядав. Авторові відома лише одна 
монографія О.В.Барабанщикова та С.С.Муцинова, що 
безпосередньо присвячена питанням педагогічної 
культури [11].  

У роботі розглянуто сім важливих компонентів пе-
дагогічної культури вчителя: 

а) ідейність і професійна підготовленість ; 
б) педагогічна спрямованість вчителя; 
в) гармонія розвиненого інтелекту, високої мораль-

ності і естетичної зрілості;  
г) творчі підвалини педагогічної майстерності;  
д) науковий потенціал викладача;  
е) педагогічно спрямоване спілкування і поведінка 

викладача;  
є) спрямованість на самовдосконалення.  
Таке бачення структури педагогічної культури – ва-

гомий внесок у розробку цієї проблеми. Але, на наш 
погляд, поза увагою авторів монографії залишився 
цілий ряд компонентів, без яких педагогічна культура 
не може існувати. Обов’язковою функцією вчителя є 
його організаторська діяльність на уроках і в позанав-
чальних заходах. Ця діяльність у багатьох випадках має 
виключне значення для вирішення навчально-виховних 
задач. Тому якості організатора треба розглядати як 
обов’язковий компонент педагогічної культури. Це ж 
треба сказати і про культуру волі. Без 
цілеспрямованості, наполегливості, ретельності, вит-
римки, енергійності, ініціативності, сміливості, муж-
ності, вимогливості та інших вольових якостей учитель 
не здатний успішно працювати в школі. Не можна вик-
лючати з педагогічної культури і високий рівень пра-
цездатності вчителя, яка великою мірою грунтується на 
його фізичній культурі. Тому цілком зрозуміло, що 
дослідження структури і змісту педагогічної культури 
було продовжено. 

 У роки перебудови та незалежності виникла 
хвиля нового інтересу до теми педагогічної культури 
[6]. Найбільш грунтовними виглядають дослідження 
Л.С.Нечепоренка [12], [13], О.А.Кобенка [14], [15], мо-
нографія та дисертаційна робота В.М.Гриньової [16], 
[17], дисертації М.П.Васильєвої, С.Д.Омельченка, 
В.В.Полторацької, М.І.Скрипник, Н.М.Стрельникової. 
Зокрема, в роботі О.А.Кобенко наведена повна схема 
складових частин педагогічної культури вчителя [14]: 

 
Науковий світогляд, міцність переконань 
Моральна чистота, гуманістична спрямованість 
Загальнонаукова фа-
хова 
ерудиція 

Педагогічні знання, навички і 
уміння, психологічна культу-
ра 

Творче мислення, 
почуття нового 

Педагогічне покликання, 
любов до дітей 

Риторичні здібності, 
культура мови 

Педагогічні спостереж-
ливість, мислення, уява, 
інтуїція 

Якості організатора Педагогічний такт, культура 
спілкування 

Вольові якості Педагогічний оптимізм, віра 
в себе, в могутню силу вихо-
вання 

Естетична і загальна 
культура 

Працездатність, фізична 
культура 

Потреба у самовихованні, досвід духовного, про-
фесійного і фізичного самовдосконалення 

 
Але автор акцентує увагу на дослідженні педа-

гогічної культури вчителя середньої школи, не 
відрізняючи її від педагогічної культури викладача ви-
щого навчального закладу. До того ж, зовсім не йдеться 
про педагогічну культуру школяра або студента. 

У роботах Л.С.Нечепоренка також зосереджується 
увага лише на педагогічній культурі вчителя середньої 
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школи [12], [13]. Зокрема, автор розвиває два напрями 
дослідження: 

висвітлення питання особистісної культури вчителя, 
під якою розуміє сукупність внутрішніх і зовнішніх 
характеристик, що позитивно впливають на виконання 
професійних службових обов’язків, забезпечують ком-
фортність у спілкуванні з іншими людьми різних рівнів 
і в різних ситуаціях і виключають будь-яку морально-
психологічну напругу в стосунках;  

особистісна культура вчителя складається з трьох 
структурних груп: 

– до першої входять складники, що визначають 
фізичне здоров’я людини, автор наголошує, що 
усвідомлене та цілеспрямоване прагнення до міцного 
здоров’я, здатність індивідуума запобігати захворюван-
ням є запорукою і умовою позитивного морально-
психологічного мікроклімату, встановлення 
відповідного рівня спілкування; 

– другу структурну групу складають фактори 
зовнішнього вираження фізичної міцності, моральної 
витриманості, естетичної завершеності та артистизму; 
автор є прихильником простої і лаконічної вимоги – 
вчитель повинен бути красивим; не зважаючи на безліч 
крилатих виразів про те, що основним критерієм вихо-
ваності, освіченості, культури особистості є її багата 
духовність, сила інтелекту, широта знань, загальна еру-
диція, Л.С.Нечепоренко, враховуючи фактор першого 
враження, наполягає: вчитель мусить мати належне 
зовнішнє вираження, тому що зовнішня привабливість – 
це не лише дотримання відповідних пропорцій і 
співвідношень у поставі та одязі, але це щось і більше. 
Оце "більше" і є виразником особистісної культури вчи-
теля, бо воно проступає і проглядається і через костюм, 
і через гармонію ліній тіла, і через безліч інших 
дрібниць; 

– третю структурну групу складає набір ко-
мунікативних прийомів і правил; сутність їх полягає не 
тільки в тому, як і що сказати, висловити реакцію, але й 
у тому, як слухати і чути співбесідника чи опонента; 
уміння слухати і чути, що говорять колеги і учні, є по-
казником високого рівня педагогічної майстерності і 
виявом гуманізму;   

дослідження питання педагогічної майстерності як 
основи професійної культури вчителя; 

 автор наголошує, що педагогічна майстерність учи-
теля включає в себе елементи акторського мистецтва 
(уміння володіти голосом, користуватися жестами, 
мімікою, пантомімікою, ходити, стояти, володіти 
вмінням навіювання та ін.). Без таких елементів не 
можна уявити собі вчителя-майстра. У діяльності актора 
і вчителя є багато спільного. Артистизм як вишуканість 
і витонченість манер, мови і мовлення, одягу, всього 
зовнішнього антуражу і екіпіровки передбачає не тільки 
витончене почуття місця, часу, обстановки, але й го-
товність до відповідних дій. Для розуміння артистизму 
як складника педагогічної майстерності вчителя автор 
пропонує звернутися за порадою до М.Й.Кнейбля, 
відомого у світі театральних працівників режисера і 
педагога, який в оригінальній книзі "Поезія педагогіки" 
тлумачить акторську майстерність не як підбір прий-
омів, правил, умов успішного формування митця, а як 
постійно діючу систему самовдосконалення шляхом 
титанічної праці над самим собою і над глибинним 
пізнанням світу. 

Помітне місце серед сучасних робіт із проблем пе-
дагогічної культури займають навчальний посібник та 
дисертаційна робота В.М.Гриньової [16], [17]. У цих 
працях найбільш грунтовно вирішене питання форму-
вання педагогічної культури студентів педагогічного 
ВНЗ. Визначені шляхи формування та система складо-
вих частин педагогічної культури майбутнього вчителя. 

У більшості дисертаційних робіт молодих нау-
ковців, що були прийняті до захисту за останні 5 років, 
досліджувалися питання формування окремих складо-
вих частин педагогічної культури майбутніх учителів: 
комунікативної культури та комунікативних умінь 
(В.В.Полторацька, М.П.Васильєва); формування у сту-
дентів педагогічних ВНЗ культури спілкування з бать-

ками учнів (Н.М.Стрельнікова); формування педа-
гогічної техніки як компонента педагогічної культури 
майбутнього вчителя (С.Д.Омельченко).  

Взагалі, ретельні бібліографічні дослідження автора 
дозволяють стверджувати, що в останній час інтерес 
українських науковців до теми педагогічної культури 
помітно зріс, особливо в другій половині 90-х років. Але 
загальна кількість публікацій та дисертаційних робіт, 
присвячених безпосередньо дослідженню феномена 
педагогічної культури та практичному впровадженню її 
прогресивних елементів у життя українських закладів 
освіти, ледве сягає двадцяти. Причому зусилля авторів 
сконцентровані переважно на висвітленні основних 
елементів педагогічної культури вчителя середньої 
школи та формуванні педагогічної культури студентів 
педагогічних інститутів. Декілька робіт присвячено 
формуванню музично-педагогічної культури майбутнь-
ого вчителя, зокрема, вчителя музики, та педагогічним 
пошукам в галузі мистецької освіти України 
(М.М.Букач, С.О.Дєніжна, Л.А.Дерев’янко, Т.В.Тка-
ченко, О.П.Рудницька). Цілком зрозуміло, що в таких 
роботах йдеться перш за все про педагогічну май-
стерність та технологічну культуру викладача, адже у 
справі музичної та мистецької освіти такі компоненти 
педагогічної культури є найголовнішими. 

На жаль, при розробці проблеми педагогічної куль-
тури автори не ведуть мову про українську педагогічну 
культуру як окремий педагогічний феномен. Незважаю-
чи на те, що український народ, маючи багатовікову 
історію, створив духовну культуру, у структурі якої 
помітне місце займає мудрий досвід навчання і вихо-
вання підростаючих поколінь, наше педагогічне багат-
ство не знайшло гідного відображення у науковій 
літературі. Приємним винятком можна вважати статтю 
проф. Олександра Любара [18] та монографію Д.І.Па-
щенка [6]. Проф. Любар зауважує, що за радянських 
часів більшість педагогічних праць П.Куліша, Б.Грін-
ченка, М.Костомарова, М.Драгоманова, І.Огієнка, 
С.Русової, Г.Ващенка, А.Волошина і багатьох інших 
були не доступними для громадськості, а українські 
педагогічні енциклопедії, словники, довідники, посіб-
ники, підручники не видавалися. Усе робилося, аби сту-
денти педагогічних навчальних закладів не опановували 
рідну педагогічну культуру, а формувалися як учителі 
на зразках зарубіжної, у першу чергу російської педа-
гогіки. Це призвело до безнаціонального, а то й анти-
національного виховання. Майбутня духовна еліта на-
шого народу зростала без усвідомлення набутків своєї 
нації, вважаючи себе меншвартісною, другосортного 
порівняно зі "старшим братом". Рідна історія вивчалася 
за підручниками, виданими не в Україні і трактувалися 
з чужого голосу.  

 У часи незалежності України виник намір перегля-
нути місце історії української педагогіки та педагогічної 
культури в педагогічній освіті. У 1992 р. з'явилася про-
грама з історії педагогіки України, укладачами якої є 
С.Д.Бабишин, Я.І.Бурлака, М.Г.Стельмахович, Ю.Д.Ру-
денко (К.: РНМК заг. серед, пед. освіти). У 1993 р. 
Я.І.Бурлака, Ю.Д.Руденко, М.П.Стельмахович укла-
дають програму з історії педагогіки, частина якої при-
свячена історії національної школи і педагогіки Украї-
ни. Є й інші проекти програм. 

Проте, як показує практика, у багатьох навчальних 
закладах цих програм не дотримуються. Історія ук-
раїнської школи і педагогіки подається безсистемно, 
вибірково, і таке її викладання не сприяє формуванню у 
студентів цілісної системи знань про історико-
педагогічні процеси, явища і факти, що мали місце в 
Україні. Оскільки для частини педагогів характерні 
поверхові знання про здобутки української педагогічної 
культури, викладання часто має спрощений характер.  

Проф. О.Любар вважає, що знання, які підлягають 
вивченню, мають подаватися не окремими уривками 
педагогічного процесу того чи іншого відрізку часу чи 
характеристиками педагогічної творчості окремих педа-
гогів, а системно, дидактичними одиницями, які є 
відносно самостійними змістовими утвореннями (бло-
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ками). Увесь навчальний матеріал виділено у дев'ять 
блоків: 

1. Виховання дітей людності, яка мешкала на терені 
сучасної України, у первісному суспільстві, у до-
християнський період. 

2. Освіта і педагогічна думка в Київській Русі 
(кінець Х – перша половина XIII ст). 

3. Школи в Україні у період її неволі (друга пол. XIII 
– перша пол. XVI ст). 

4. Школа й педагогічна думка епохи українського 
національного відродження у період Козаччини (друга 
пол. XVII – XVIII ст.). 

5. Розвиток української національної педагогіки у 
XIX – поч. XX ст. 

6. Національна школа й педагогіка в Українській 
Народній Республіці. 

7. Українська школа і педагогічна думка в УРСР. 
8. Відродження й розвиток національної системи 

освіти й виховання в Українській незалежній державі. 
9. Українська школа, педагогіка як складові світової 

педагогічної думки. 
Викладання навчального матеріалу за такими ди-

дактичними одиницями-блоками сприяє набуттю сту-
дентами цілісних системних знань з історії української 
педагогіки і шкільництва. Водночас це аж ніяк не 
ізолює минуле вітчизняної школи від історії 
європейського освітнього процесу. Навпаки, на тлі до-
сягнень української школи і педагогіки студенти ознай-
омлюються з кращими надбаннями зарубіжної педа-
гогічної думки, практики навчання й виховання. Так, 
вивчаючи стан освіти і виховання в античних містах 
Північного Причорномор'я і Приазов'я, вони прилуча-
ються до освітніх надбань Античного світу; практика 
братських шкіл України допомагає зрозуміти процес 
формування педагогічних ідей Яна Амоса Коменського; 
виховна ідея Г.Сковороди порівнюється з думками що-
до природовідповідного виховання Ж.Ж. Руссо; пара-
лельно з трактуванням К.Ушинським питань народності 
і виховання подаються теорія елементарної освіти Й.Г. 
Песталоцці та принцип культуровідповідності А.Г. 
Дістервега. Характеризуються школа і педагогіка Авст-
ро-Угорщини, Росії, Польщі, у складі яких перебували 
українські землі. Такі порівняння дають змогу зрозуміти 
вітчизняну педагогіку як складову частину європейської 
педагогічної думки, усвідомити, що українська педа-
гогіка розвивалася на національному грунті, виходячи з 
потреб українського суспільства на різних етапах його 
історії. 

Вивчення життя і педагогічної творчості великих 
українських просвітителів М.Смотрицького, П.Могили, 
Г.Сковороди, Т.Шевченка, О.Духновича, К.Ушин-
ського, Б.Грінченка, С.Русової, Г.Ващенка, В.Сухом-
линського та багатьох інших переконує студентів у то-
му, що український учитель був, є і завжди буде носієм, 
будителем духовності свого народу. У майбутніх учи-
телів зростає інтерес до вчительської професії, поси-
люється пізнавальна активність щодо оволодіння 
вітчизняною педагогічною культурою. 

Таким чином, аналіз вітчизняної науково-педа-
гогічної літератури з проблем педагогічної культури дає 
змогу дійти висновку, що тема розвитку та впровад-
ження передової педагогічної культури в навчально-
виховний процес закладів освіти є надзвичайно акту-
альною і практично значущою. Але на даний час вона 
перебуває у стадії початкового розгляду та висвітлення, 
науковці акцентують увагу на основних компонентах 
педагогічної культури вчителів середніх шкіл та сту-
дентів педагогічних навчальних закладів. Разом із тим 
бракує досліджень, присвячених філософсько-
соціологічному аналізу феномена педагогічної культу-
ри, висвітленню структурних елементів педагогічної 
культури конкретних суб’єктів освітньої діяльності, 
перш за все – вчителів-предметників, викладачів вищих 
навчальних закладів, студентів різних спеціальностей, а 
також методичних рекомендацій щодо впровадження 
елементів сучасної педагогічної культури в життя. На-
гальна потреба в таких дослідженнях об’єктивно обу-
мовлена дальшим розвитком молодої незалежної дер-

жави, яка не здатна рухатися вперед без докорінної пе-
ребудови системи освіти, без нової філософії освітньої 
діяльності, важливу роль у якій повинні відігравати 
теорія і практика педагогічної культури.  
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In the article the necessity of the off-the-shelf know-hows of 
teaching is esteemed. A role of problem teaching. In a ground 
(basis) of the off-the-shelf know-hows of teaching - training. The 
stages of progressing of trainings are reviewed. A place of a 
training in the system of formation. The differences between a 
training, teaching and formation are rotined. Reduced major 
principles. The methodological receptions (tricks) of a training 
are parsed: advantages, lacks, feature of applying. 
 
У статті розглядається підґрунтя новітніх технологій 
навчання, зокрема, роль проблемного навчання. Показано 
етапи розвитку тренінгів, їх місце у системі освіти, а 
також різниця між тренінгом, навчанням та освітою. 
Проаналізовано методичні прийоми тренінгу, його перева-
ги, недоліки, головні принципи та особливості застосуван-
ня. 
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В статье рассматривается необходимость новейших 
технологий обучения. Роль проблемного обучения. В осно-
ве новейших технологий обучения – тренинговые мето-
ды. Рассмотрены этапы развития тренингов. Место 
тренинга в системе образования. Показаны различия 
между тренингом, обучением и образованием. Приведен-
ные главные принципы. Проанализированы методические 
приемы тренинга: преимущества, недостатки, особен-
ности применения. 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ  
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В.М.Приходько  
У сучасних умовах життєдіяльності суспільства, що 

зазнають суттєвих змін, змінюються і вимоги до техно-
логій навчання, зокрема у вищих учбових закладах. На 
перший план виходить формування світогляду, вміння 
адаптуватись та виживати в будь-яких умовах, вміння 
швидко та ефективно приймати рішення у тій чи іншій 
проблемной ситуації. Швидкоплинність часу вимагає 
від фахівців постійної роботи над собою, самовдоскона-
лення, самоосвіти, у відповідності до вимог сьогодення. 
Саме такі навички повинні прививатись вищою шко-
лою. 

Враховуючи сказане, більшу увагу слід приділяти 
проблемному навчанню, задачами якого є: розвиток 
творчого мислення, вмінь; засвоєння знань та навичок, 
отриманих у ході самостійного вирішення проблем; 
виховання активної, творчої особистості, що здатна 
розпізнавати та ефективно вирішувати складні профе-
сійні задачі. 

Мета проблемного навчання – усвідомлення, розу-
міння та засвоєння самого процесу отримання наукових 
знань, формування пізнавальної активності та розвиток 
творчих здібностей студентів, шляхом вирішення конк-
ретних професійно значущих завдань засвоювати необ-
хідні знання. Засвоєння знань стає внутрішньою потре-
бою, метою. Ця мета – головний мотив навчальної дія-
льності, що сприяє інтенсивності засвоєння учбового 
матеріалу та емоційного задоволення від процесу на-
вчання. 

Очевидно, що традиційне навчання легше ре-
алізувати: запам’ятати готові висновки легше, чим дійти 
до них власним розумом. Проблемне навчання вимагає 
докладання більших зусиль і від викладачів: необхідний 
індивідуальний підхід до кожного студента, врахування 
його цінностей, установок, мотивів. 

Задача викладачів у зв’язку з цим полягає не тільки 
в тому, щоб дати знання, але й в тому, щоб навчити 
вчитися, мотивувати до постійного пошуку, самовдо-
сконалення, самоосвіти. 

В основі проблемного навчання лежать тренінгові 
методи, які набувають все більшої поширеності. Тре-
нінг – це форма проблемного навчання, що орієнтована 
на відпрацювання і закріплення ефективних моделей 
поведінки, максимально активну участь студентів, вза-
ємообмін досвідом та використання ефективної групо-
вої взаємодії. 

Тому новітні технології навчання у вищій школі ха-
рактеризуються поєднанням традиційного навчання 
(теоретичний блок) та тренінгових методів (практичний 
блок). 

Розглянемо сутність тренінгу, шляхи його розвитку 
переваги та недоліки головних його методичних прийо-
мів.  

 
Етапи розвитку тренінгових груп 
 
Одним із перших був тренінг, проведений Я. Море-

но у Відні ще до першої світової війни. 
Пізніше тренінгові групи, спрямовані на підвищення 

компетентності у спілкуванні, були проведені учнями 
К.Левіна в Бетелі (США) та отримали назву Т-груп.1 В 
їх основі містилась ідея: люди не усвідомлюють те, 
якими їх бачать інші люди, які реакції викликає їх пове-

дінка у інших людей. К.Левін стверджував, що біль-
шість ефективних змін в установках та поведінці людей 
відбувається не в індивідуальному, а в груповому кон-
тексті. Звідси, щоб сформувати нові форми поведінки, 
змінити установки, людина повинна навчитись бачити 
себе так, як її бачать інші люди. 

У 60-х роках виник рух тренінгу соціальних та жит-
тєвих вмінь, що спирався на традиції гуманістичної 
психології К.Роджерса та застосовувався з метою пси-
хологічної підтримки та розвитку, для професійної під-
готовки викладачів, консультантів, менеджерів.  

У тренінгу життєвих вмінь використовувались три 
основні моделі, що визначають своєрідність підходу до 
учасників тренінгу. 

Перша модель спирається на сім категорій життєвих 
умінь: рішення проблем, спілкування, наполегливість, 
впевненість у собі, критичність мислення, вміння само-
управління та розвитку Я-концепції. 

Друга модель класифікує життєві вміння на чотири 
категорії: між особистісне спілкування, підтримання 
здоров’я, розвиток ідентичності, рішення проблем та 
прийняття рішень. 

Третя модель включає тренінг емоційного самокон-
тролю, міжособистісних стосунків, саморозуміння, фі-
нансового самозахисту, само підтримки та концептуалі-
зації досвіду.2 

У 70-ті роки в Лейпцігському та Йенському універ-
ситетах під керівництвом М.Форверга було розроблено 
метод, названий соціально-психологічним тренінгом. 
Засобами тренінгу виступали рольові ігри з елементами 
драматизації, що створювали умови для формування 
ефективних комунікативних навичок. Практичною сфе-
рою застосування методів, розроблених М.Форвергом, 
стала соціально-психологічна підготовка керівників 
промислового виробництва.3  

Соціально-психологічний тренінг отримав широке 
розповсюдження також у вітчизняній практиці. Досвід 
його використання відображено в роботах Л.А.Петров-
ської, Х.Міккіна, В.П.Захарова, Ю.М.Ємельянова, 
Т.С.Яценко та ін. 

 
Місце тренінгу в системі освіти 
 
Соціально-психологічний тренінг – метод, що до-

зволяє активізувати процес навчання, його відносять у 
вітчизняній психології та педагогіці до активних мето-
дів навчання. На сьогоднішній день не існує загально-
прийнятого визначення поняття “тренінг”. Це приво-
дить до розширеного тлумачення методу і позначення 
цим терміном найрізноманітніших прийомів, форм, 
способів і засобів, що використовуються у процесі ви-
кладання.  

Термін “тренінг” (від англ. train, training) має ряд 
значень: навчання, виховання, тренування, дресируван-
ня. Звідси і неоднорідність наукових визначень тренін-
гу. Ю. Н. Ємельянов4 визначає його як групу методів 
розвитку здібностей до навчання й оволодіння будь-
яким складним видом діяльності.  

Тренінг визначається і як спосіб перепрограмування 
наявної в людині моделі керування поведінкою і діяль-
ністю. Є також визначення тренінгу як частини плано-
ваної активності організації, направленої на збільшення 
професійних знань і умінь.  

Як було вже зазначено, у вітчизняній психології 
поширені визначення тренінгу як одного з активних 
методів навчання, чи соціально-психологічного тренін-
гу. Л.А.Петровська5 розглядає соціально-психологічний 
тренінг “як засіб впливу, спрямований на розвиток 
знань, соціальних установок, умінь і досвіду в області 
міжособистісного спілкування”, “засіб розвитку компе-
тентності в спілкуванні”, “засіб психологічного впли-
ву”. Г.А.Ковальов відносить соціально-психологічний 
тренінг до методів активного соціально-психологічного 
навчання як комплексного соціально-дидактичного 
напрямку. Б.Д.Паригін розглядає методи групового 
консультування, описуючи їх як активне групове на-
вчання навичкам спілкування в житті і суспільстві вза-
галі: від навчання професійно- корисним навичкам до 
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адаптації до нової соціальної ролі з відповідною корек-
цією Я-концепції і самооцінки.  

На сьогодні для визначення тренінгу частіше вико-
ристовується термін “психологічний вплив”. У роботах 
С.І.Макшанова показано, що адекватність цього терміна 
визначенню тренінг як методу можна визнати лише 
частково: як поняття, що відбиває саме процес руху 
інформації від одного учасника взаємодії до іншого. У 
зв'язку з цим пропонується визначити тренінг як бага-
тофункціональний метод навмисних змін психологіч-
них феноменів людини, групи й організації з метою 
гармонізації професійного і особистісного буття люди-
ни.  

Існує також декілька підходів до визначення тренінг 
як певного шаблону, узагальнених принципів 
діяльності: 

1. Тренінг як специфічна форма дресирування, 
2. Тренінг як тренування,  
3. Тренінг як форма активного навчання,  
4. Тренінг я метод створення умов для саморозкрит-

тя особистості.6 
Розглядаючи місце тренінгу в системі освіти, слід 

розрізняти такі поняття, як тренінг, навчання та освіта.7 
Тренінг – це заплановані та систематичні зусилля по 

розвитку та вдосконаленню знань, навичок вмінь та 
установок людини за допомогою емпіричних засобів 
навчання. В ході тренінгу набуваються знання та навич-
ки для ефективного вирішення певного завдання. 

Навчання – це процес набуття знань, вмінь за допо-
могою досвіду, досліджень, інструктажу.  

Освіта – це процес засвоєння та відпрацювання сис-
тематизованих знань, вмінь, уявлень, цінностей, що 
дозволяють аналізувати та вирішувати широке коло 
проблем. 

До відмінностей між тренінгом та освітою можна 
віднести змістовну сторону. Мета тренінгу – забезпечи-
ти людину знаннями, вміннями, що необхідні для вико-
нання конкретних задач. Освіта забезпечує людину тео-
ретичною та концептуальною системою, що стимулює 
розвиток світогляду, критичного мислення тощо. 

Отже, тренінг можна розглядати, як один із голов-
них методів ефективного викладання гуманістичних 
дисциплін у вищій школі, не нехтуючи при цьому тра-
диційними методами. 

Тренінг та освіта – не ізольовані один від одного, 
більш того, вони тісно взаємопов’язані. Здатність лю-
дини до набуття знань, вмінь, навичок у процесі 
тренінгу може залежати від ступеню освіченості та 
якості освіти в минулому. Також успішність навчання 
може залежати від знань, вмінь, навичок, отриманих у 
процесі тренінгу. Крім того, освіту та тренінг об’єднує 
отримання практичного досвіду (емпірична модель 
освіти). 

Девід Колб виділив у емпіричній моделі навчання 
чотири стадії.8 Перша – фаза набуття конкретного 
досвіду. Друга – ретроспективне спостереження: сту-
дент проводить аналіз того, що з ним відбулося. Третя – 
активне експериментування. На цій стадії пе-
ревіряються нові моделі поведінки, застосовуються нові 
засоби вирішення задач. Четверта – інтегрування набу-
тих знань у систему понять та розробка власних планів 
їх застосування. Цей процес циклічний. Студент, що 
отримав певні навички, після додаткового навчання 
може отримати інші навички. Тому при побудові про-
грами тренінгу потрібно передбачити умови для а) тео-
ретичного пояснення, б) практичного досвіду, 
в)застосування теорії, г)генерації ідей. 

 
Головні принципи тренінгу 
 
Тренінг базується на принципах, що кардинально 

відрізняють його від традиційного навчання. До прин-
ципів, які покладено в основу тренінгу, відносять9:  

 
ПРИНЦИП АКТИВНОСТІ 
Активність учасників тренінгової групи носить 

особливий характер, відмінний від активності людини, 
що слухає лекцію або читає книгу. У тренінгу люди 

залучаються до спеціально розроблених дій. Це може 
бути програвання тієї чи іншої ситуації, виконання 
вправ, спостереження за поводженням інших за 
спеціальною схемою. Активність зростає в тому випад-
ку, якщо ми даємо учасникам установку на готовність 
включитися у здійснювані дії в будь-який момент.  

Особливо ефективними для досягнення цілей трені-
нгу є ті ситуації, що дозволяють приймати участь усім 
учасникам одночасно. Принцип активності спирається 
на ідею, що людина засвоює 10% того, що чує, 50% 
того, що бачить, 70% того, що промовляє та 90%, того, 
що робить сама. 

 
ПРИНЦИП ДОСЛІДНИЦЬКОЇ (ТВОРЧОЇ) 

ПОЗИЦІЇ 
Суть цього принципу полягає в тому, що у ході тре-

нінгу учасники групи знаходять, усвідомлюють ідеї, 
закономірності, вже відомі, а також свої особисті якості 
та здібності. Виходячи з цього принципу, викладач ор-
ганізовує такі ситуації, які сприяють розвитку творчості 
та дають можливість членам групи усвідомити, апробу-
вати нові способи поводження, експериментувати з 
ними. Реалізація цього принципу часом зустрічає силь-
ний опір з боку учасників тренінгу, оскільки вимагає 
дотримання моделей поведінки, що суттєво відрізня-
ються від тих, якими учасники до цього часу користу-
вались. 

 
ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВАЦІЇ (УСВІДОМЛЕННЯ) 

ПОВЕДІНКИ 
У процесі занять поведінка учасників переводиться з 

імпульсивного на об’єктивований рівень, що дозволяє 
здійснювати зміни в тренінгу. Універсальний засіб – 
зворотній зв’язок. У тих видах тренінгу, що спрямовані 
на формування умінь, навичок, установок, використо-
вуються додаткові засоби об'єктивації поводження. Од-
ним із них є відеозапис поводження учасників групи у 
тих чи інших ситуаціях з наступним переглядом і обго-
воренням. Слід враховувати, що відеозапис є дуже си-
льним засобом впливу, здатним вплинути і негативно, 
тому ним варто користуватися з великою обережністю, 
і, що найважливіше, – професійно.  

 
ПРИНЦИП ПАРТНЕРСЬКОГО (СУБ'ЄКТ-

СУБ'ЄКТНОГО) СПІЛКУВАННЯ 
Партнерським, чи суб'єкт-суб'єктним, спілкуванням 

є таке, при якому враховуються інтереси інших учасни-
ків взаємодії, їхні почуття, емоції, переживання, визна-
ється цінність особистості іншої людини.  

Реалізація цього принципу створює у групі атмос-
феру безпеки, довіри, відкритості, що дозволяє учасни-
кам експериментувати зі своєю поведінкою, не сором-
лячись помилок. Цей принцип тісно пов'язаний із прин-
ципом творчої, дослідницької позиції учасників групи.  

Послідовна реалізація названих принципів – одна з 
умов ефективної роботи групи соціально-
психологічного тренінгу. Ефективність тренінгу також 
багато в чому залежить від того, наскільки великим 
арсеналом засобів володіє викладач для досягнення тієї 
чи іншої мети.  

 
Характеристика головних методичних прийомів 

тренінгу 
 
Перший крок у рішенні задачі вибору засобів – це 

вибір методичного прийому. До найбільше часто засто-
совуваних методів відносяться групові дискусії, рольові 
ігри, психодрама і її модифікації, психогімнастика, ме-
тод конкретних ситуацій та ін.  

Вибір того чи іншого методичного прийому, а також 
конкретного засобу в рамках цього прийому визнача-
ється наступними факторами:  

• змістом тренінгу;  
• особливостями групи;  
• особливостями ситуації;  
• можливостями викладача.  
Серед безліч конкретних вправ, заходів, технік, що 

використовуються у тренінгах, прийнято виділяти декі-
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лька базових методів: лекція, метод кейсів, моделюван-
ня практичних ситуацій, мозкова атака, дискусія, ситуа-
ційно-рольові ігри. Застосування того чи іншого тренін-
гового методу залежить від багатьох зовнішніх та внут-
рішніх факторів. Розглянемо недоліки та переваги 
окремих методичних прийомів10. 

МІНІ-ЛЕКЦІЯ. Інформація (теоретичні відомості) 
йде від викладача-тренера до студентів. Тривалість 10-
15 хв. 

Переваги: ефективна для використання у великих 
групах; не потребує великих затрат; можливість струк-
турування матеріалу; контролювання логічної послідо-
вності матеріалу; розподіл часу взагалі та між окремими 
блоками зокрема; дозволяє здійснити систематизацію 
знань за короткий проміжок часу. 

Недоліки: пасивна роль учасників; відсутність або 
слабкість зворотного зв'язку; підвищені вимоги до тре-
нера-викладача; небезпека перевантаження аудиторії 
інформацією, діє тільки на слухові канали. 

ГРУПОВА ДИСКУСІЯ у психологічному тренінгу – 
це спільне обговорення будь-якого суперечного питан-
ня, що дозволяє прояснити (можливо, змінити) думки, 
позиції й установки учасників групи у процесі безпосе-
реднього спілкування. Дискусія дозволяє побачити про-
блему із двох боків, вчить обґрунтовувати свою думку 
та переконувати інших, з іншого боку, вона вчить куль-
турі полеміки, вмінню прислухатись до інших точок 
зору. Дискусії можуть бути структуровані (задається 
певна тема для обговорення) та неструктуровані.  

Переваги: демонстрація розуміння або нерозуміння 
обговорюваних питань; активна передача знань, активна 
взаємодія, швидкий зворотній зв’язок. 

Недоліки: потребує багато часу; важкість контролю-
вання; можливість відхилення від теми; сильна залеж-
ність від групи, рівня її підготовки; ймовірність затвер-
дитись в хибній позиції, можливе виникнення роздрату-
вання. 

ІГРОВІ МЕТОДИ. Їх можна поділити на ситуаційно-
рольові, дидактичні, творчі, організаційно-діяльнісні, 
ділові та імітаційні ігри. Гра допомагає зняти напругу 
учасників на початку тренінгів, може використовуватись 
для діагностики та самодіагностики труднощів і проблем, 
крім того, закріплюються певні навички поведінки, здій-
снюється пошук нових навиків, раніше невідомих, роз-
криваються творчі здібності учасників.  

Переваги: набутий досвід зберігається надовго; емо-
ційне забарвлення; виникнення розуміння, як поводять 
себе інші люди, як сприймають наші дії; безпечне сере-
довище. 

Недоліки: штучність, можливість легковажного ста-
влення зі сторони учасників та розхолодження; існує 
елемент ризику, оцінюється виступ, а не проблема.  

МЕТОД КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ (кейсів). Один 
із популярних зараз методів. Інформація подається у 
вигляді фактів, що базуються на реальній ситуації, слід 
проаналізувати питання та проблеми і дати рекоменда-
ції по їх вирішенню. Конкретна ситуація – це опис реа-
льної ситуації, в якій існує необхідність вирішення од-
нієї чи декількох проблем. Ці рішення, як правило, не 
очевидні, не однозначні. Іноді існує багато можливих 
рішень однієї і тієї ж проблеми, іноді такого рішення 
немає взагалі. 

Є багато різновидів цього методу. У загальному ви-
падку студент отримує текст з описанням конкретної 
проблеми. Йому потрібно вивчити ситуацію та намітити 
оптимальне рішення. Потім студенти об’єднуються у 
невеликі групи, обговорюють досягнення та недоліки 
запропонованих рішень та намагаються встановити 
найбільш оптимальне. У більшості випадків не буває 
якогось одного, єдино правильного рішення. Одночасне 
існування декількох альтернативних рішень та можли-
вість вибору формують у студентів гнучкість підходу до 
розгляду проблем. Перед студентами постає задача не 
стільки знайти єдину відповідь, скільки поставити пра-
вильні та корисні питання, які можуть передбачати іс-
нування декількох альтернативних рішень. 

Метод конкретних ситуацій упорядковує знання та 
факти, удосконалює вміння студентів аналізувати про-
блеми, спілкуватись та приймати рішення, формує вла-
сну думку, примушує усвідомити, що не завжди існує 
єдино правильне рішення. Метод орієнтовано на розви-
ток аналітичних здібностей. Це тренінги вирішення 
проблем, прийняття рішень, ведення переговорів та 
взаємодія з персоналом. 

Існує три основних методи застосування метода 
кейсів: 

1.Діагностика проблеми. 
2.Діагностика однієї або декількох проблем та виро-

блення учасниками методів їх вирішення. 
3.Оцінка учасниками застосованих дій по вирішен-

ню проблеми та їх наслідків. 
Переваги: реалізм; мінімізація тиску оточуючого се-

редовища; можливість розгляду різноманітних точок 
зору; зв’язок з реальним життям; активна взаємодія. 

Недоліки: виникнення ілюзій при зіткненні з подіб-
ною ситуацією в реальному житті з приводу наявності 
часу, знань, безпеки для її вирішення; відсутність ви-
сновків; правдоподібність. 

МОЗКОВА АТАКА. Це метод вирішення проблем, 
шляхом пошуку великої кількості різноманітних рі-
шень, протягом малого проміжку часу для подальшого 
їх аналізу та оцінювання. Головна функція – генерація 
ідей, а не аналіз та обговорення запропонованих рішень. 
Принципи методу: всіляка відсутність критики, заохо-
чення ідей, рівноправність учасників, свобода асоціацій, 
записування всіх ідей, час для обговорення ідей та їх 
селекції. 

Переваги: заохочення творчості мислення; вихід за 
межі стандартного мислення; простота, широкий збір 
інформації та ідей.  

Недоліки: залежить від ступеня залучення учасників 
до процесу, їх відповідальності та настроєності на ре-
зультат; неповнота процесу, потребує наявності певних 
навичок. 

Таким чином, підводячи підсумок, слід підкреслити, 
що новітні технології у вищій школі характеризуються 
ефективністю застосування, особливо, якщо потребу-
ється розвиток якостей мислення, особистих якостей та 
здатності використовувати загальні знання для вирі-
шення конкретних задач. Технологія характеризується 
тим, що студенти активно діють самі, виховують само-
відповідальність за освіту та вчаться застосовувати 
отримані знання на практиці.  

У ситуації, коли суспільство в цілому та економіка, 
зокрема, суттєво змінюються для виховання нового 
покоління, яке буде здатним до впровадження ефектив-
них дій, спрямованих на прогресивний розвиток усіх 
процесів у суспільстві, технології навчання повинні 
змінюватись у наступному напрямку: 

1.Орієнтація на отримання не тільки знань, але й, в 
більшій мірі, навичок, вмінь. 

2.Перехід до інтегрованого вивчення предметів. 
3.Не пошук єдино правильної відповіді, а вміння ви-

рішувати проблему. 
4.Застосування активних методів навчання, зокрема, 

тренінгів, де студенти – активні суб’єкти навчання (по-
шуку рішень, здобуття знань). 

5.Більш широке впровадження самоконтролю. 
6.Важливим повинен стати не лише сам зміст на-

вчання, а і процес його передачі. 
Таким чином, задача викладача зводиться до органі-

зації такого процесу навчання, при якому студенти ак-
тивно приймали б участь у проведенні занять, отриму-
вали знання, моделюючи та вирішуючи певні задачі, 
ситуації.  
 
1 Пэнто Р., Гравиц М. Методы социальных наук. – М.: 
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2 Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тре-
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The author analyses the using of the achievements of microbi-
ological science by V.Vernadsky in the process of creating the 
biosphere conception. It’s shown that he highly appreciated the 
works of L.Pasteur on molecular dissymmetry, S.Vinogradsky 
on chemosynthesis, N.Holodny on morphology and physiology 
of ironbacteria. 
 
Проаналізовано використання В.Вернадським досягнень 
мікробіологічної науки у npoцeci побудови концепції біо-
сфери. Показано, що особливо високу оцінку вченого діста-
ли роботи Л.Пастера з молекулярної дисиметрії, 
С.Виноградського з хемосинтезу, М.Холодного з морфоло-
гії та фізіології залізобактерій.  
 
Проанализировано использование В.Вернадским дости-
жений микробиологической науки в процессе создания им 
концепции биосферы. Показано, что особенно высокой 
оценки учёного удостоились работы Л.Пастера по моле-
кулярной диссимметрии, С.Виноградского по хемосинте-
зу, Н.Холодного по морфологии и физиологии железобак-
терий. 
 
 

МІКРООРГАНІЗМИ  
В БІОСФЕРОЛОГІЇ 
В.І.ВЕРНАДСЬКОГО 
С.П.Руда  
Володимир Вернадський належав до тієї плеяди 

вчених, яких називають енциклопедистами. Обравши 
основними напрямками досліджень геологію та 
мінералогію, він водночас виявляв глибоку обізнаність i 
в інших сферах наукової думки: xiмii, біології, 
філософії, історії науки тощо. Як зазначив відомий ук-
раїнський ботанік М.Г.Холодний, "він був справжнім 
натуралiстом-мислителем, який неухильно прагнув 
створити з незчисленних, але фрагментарних 
відомостей, якими володіє сучасна наука, струнку i по 
можливості повну картину величного та багатогранного 
життя космосу" [1, С.325]. 

Формуванню гуманістичних загальнонаукових ідей 
Вернадського сприяла бурхлива атмосфера духовно-
культурного життя, що склалася в суспільстві на межі 
XIX-XX ст., епоха, насичена економічними та 
соціальними катаклізмами (революції, війни, карди-
нальні зміни державного устрою). Змінювалися 
політичні орієнтації, наукові парадигми, виникали нові 
напрямки в науці, i все це надавало нових імпульсів 
творчій думці вченого. Одним із нових напрямків при-
родознавства, що сформувалися на зламі століть, стала 
мікробіологія – наука про невидимі живі істоти, яка 
саме в цей період оформилася як наукова дисципліна i 
відразу активно увійшла в yci сфери людського життя. 
В.Вернадський високо оцінював її вагомість у справі 
пізнання процесів виникнення i розвитку життя, завва-
жуючи: "Нині в біології тільки в одній галузі розуміння 
найтіснішого зв'язку зовнішнього середовища з життям 
організму проникло достатньо глибоко для того, щоб 

вплинути на характер наукової роботи. Це ми бачимо 
лише в мікробіології" [2, С.141]. 

Особливо близькими В.Вернадському за характером 
обраного предмету i високою напругою творчої думки 
виявилися роботи французького мікробіолога Л.Пастера 
в галузі молекулярної дисиметрії. Майбутній видатний 
вчений Луї Пастер (1822-1895), вступивши у 21-рiчному 
віці до Вищої нормальної школи (Ecole normale) у Па-
рижі, закінчив її, маючи спеціалізацію в галузі фізики i 
хімії. Вже під час першого року навчання його 
зацікавила стаття Мітчерлiха i Бio про те, що дві ор-
ганічні кислоти – винна i виноградна, які широко вико-
ристовуються у промисловості, будучи ідентичними за 
хімічним складом i формою кристалів, мають різні оп-
тичні властивості – перша відхиляє поляризований 
промінь направо, друга – оптично нейтральна. Вже тоді 
Пастер чітко розумів, що для з'ясування невирішених 
питань xiмiї доцільно звертатися до суміжних дис-
циплін – кристалографії та фізики. Знаючи про 
існування таких сполук, як вольфраміт натрію, який має 
три форми кристалів, він подумав, що щось подібне 
може мати місце i в цьому випадку. Уважно розглянув-
ши досліджувані кислоти під мікроскопом, він дійсно 
побачив, що серед кристалів виноградної кислоти є такі, 
маленькі грані яких спрямовані в різні боки, утворюючи 
наче дзеркальне відображення. Ретельно відсортувавши 
їх i дослідивши за допомогою поляризатора, він виявив, 
що лiвосиметричні відхиляють світло наліво, правоси-
метричні – направо, a суміш цих двох різновидів оптич-
но нейтральна. 25-рiчний вчений одразу зрозумів зна-
чення відкритого ним явища, а саме те, що наявність 
дзеркальних двійників залежить від розташування 
атомів у просторі молекули, i це відкриває новий, досі 
непередбачуваний шлях до розслідування молекулярної 
будови речовини. Російський хімік М.Д.Зелінський 
(1861-1953) вже у 90-х pp. XIX ст. оцінив цю роботу 
Пастера як найвидатнішу з ycix його праць у теоретич-
ному відношенні. Дійсно, через 20 років після відкриття 
Пастером явища дзеркальної поляризації воно стало 
наріжним каменем для створення голландським вченим 
Я.Вант-Гоффом (1852-1911) нової галузі науки – 
стepeoxiмiї. 

Проте значення явища, відкритого Пастером, цим не 
вичерпувалося. Як справедливо зазначив відомий 
англійський фізик i наукознавець Д.Бернал (1901-1971), 
"...у дослідженнях Пастера проблеми молекулярної xiмії 
можна знайти ключ як до всiх наступних робіт самого 
Пастера, так i до найважливіших галузей науки XIX та 
XX ст."[3, С.3]. Власне Пастера це відкриття надихнуло 
на роздуми щодо ролі симетрії та асиметрії, форми та 
функції речовини в організації Всесвіту, у походженні 
життя: "Всесвіт – це асиметричне ціле. Я схиляюся до 
думки, що життя, таке, яким воно нам уявляється, по-
винно бути не чим іншим, як функцією асиметрії 
Всесвіту або ж тих наслідків, які вона обумовлює" [Цит. 
за: 4, С. 60]. Працюючи по закінченні Вищої нормальної 
школи у Страсбурзькому університеті, Пастер задумав 
грандіозні дослідження, спрямовані на розкриття 
таємниці симетрії органічних речовин, i розгорнув ек-
сперименти на найменших живих організмах. Виявило-
ся, що плісеневий грибок викликає бродіння лише "пра-
вої" кислоти, тому у розчині з сумішшю кислот через 
деякий час залишається тільки "ліва". Отже, вирішив 
вчений, асиметричні кристали знаходяться виключно в 
тих органічних речовинах, що є продуктами життя, i, 
відповідно, молекулярна асиметрія – єдине, що 
відрізняє живу природу вед мертвої. Ця теорія Пастера, 
побудована на основі синтезу ідей i методів трьох при-
родознавчих наук – кристалографії, фізики i хімії, стала 
одним із перших в icтopii науки прикладів 
міждисциплінарної інтеграції, а також, за висловом 
В.Вернадського, "філософських пошуків i інтуїції» [5]. 

Згадані досліди Пастера привели його не тільки до 
загальних уявлень щодо природи живого, але й до 
цінних практичних результатів – наукового розуміння 
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процесів бродіння. Відмітивши той факт, що серед про-
дуктів бродіння зустрічаються численні сполуки, які 
утворюють асиметричні кристали, він дійшов думки, 
що бродіння найтіснішим чином пов'язане з життям: 
"Керівною ідеєю моїх досліджень протягом довгого 
часу була думка про те, що структура сполук з точки 
зору наявності молекулярної дисиметрії або її 
відсутності, що по суті є тим самим, відіграє значну 
роль у найважливіших законах організації живих істот i 
визначає їх найпотаємніші фізіологічні властивості" [6, 
С.50]. 

Як зазначив В.Вернадський, першу спробу виявлен-
ня розбіжності у властивостях живої та мертвої матерії 
у зв'язку з явищами молекулярної дисиметрії Л.Пастер 
здійснив ще в 1848 р., а в 1880 р. він остаточно визна-
чився у цьому питанні. Проте ще довго вчений не 
зустрічав розуміння в колах наукової спільноти, i, 
більше того, "дивним чином найвеличніше узагальнен-
ня Пастера до цього часу (ці слова були написані 
В.Вернадським в 1930 р. – С.Р.) не увійшло до наукової 
свідомості, хоча він вірно вказував, що спонтанне за-
родження, виникнення з косної матерії могло мати 
місце тільки в дисиметричному правому середовищі» 
[7, С.256-257]. Однак, констатує Вернадський, тільки в 
живих організмах нашої планети можуть утворюватися 
такі сполуки, молекулярні структури яких позбавлені 
елементів складної (дзеркальної) симетрії. "Чи можливе 
взагалі утворення на нашій планеті молекулярних угру-
повань, позбавлених елементів складної симетрії, окрім 
живої речовини?" – ставить питання вчений, i відпо-
відає, що поки ми повинні відповісти на нього негатив-
но, як це зробив свого часу Пастер [2, С.175]. Водночас 
ми маємо погодитися з Пастером в тому, що в інших 
світах можлива інша структура живої речовини, де 
існують умови, сприятливі для створення правих 
ізомерів. В.Вернадський не просто сприйняв, а творчо 
розвинув концепцію Л.Пастера щодо дисиметричної 
будови живої речовини. Він висунув "робочу гіпотезу" 
(за його власним виразом) про можливий неевклідовий 
характер геометричної структури простору живих ор-
ганізмів. Припускаючи, що у просторі, зайнятому жи-
вою матерією, виявляються геометричні властивості, які 
відповідають геометрiям Евкліда, Лобачевського i Ри-
мана, В.Вернадський робить наступний висновок: "... 
очевидно, всередині організмів ми маємо справу з про-
стором, який не відповідає простору Евкліда" [8, С.24]. 

25 жовтня 1938 р. В.Вернадський виступив на 
засіданні Московського товариства дослідників приро-
ди із вступним словом, яке згодом лягло в основу його 
роботи "О правизне и левизне" (1940) [9]. Подібно до 
Пастера, Вернадський у пошуках причини "живої диси-
метрії" звернувся до дисиметричних явищ у Космосі, 
вбачаючи аналогію між спіральними туманностями та 
скупченнями зірок i дисиметричністю простору, зайня-
того життям [10]. Наголошуючи на принциповому зна-
ченні явищ дисиметрії, він вказує: "Необхідно 
підкреслити основний висновок: явища життя дозволя-
ють тут йти у вивченні простору i космосу так далеко, 
як це досі неможливо ніяким іншим шляхом. У цьому 
виявляється косність життя. Це ясно бачив Л.Пастер" 
[11, С.273]. 

До найважливіших питань, розроблюваних Вер-
надським, слід віднести дослідження "живої речовини", 
розпочаті під час його перебування в Україні (1918-
1920). До кола вcix живих істот планети він неодмінно 
включав мікроскопічні організми: "...беручи все рос-
линне угруповання разом з його тваринним, грибним i 
мікроскопічним життям, ми насправді маємо справу з 
новим поняттям, що є відмінним від рослинного угру-
повання ботаніків, виходить за межi зоогеографії... Воно 
може бути названим новим ім'ям згущення живої речо-
вини" [2, С.67]. За термінологією французького біолога i 
гуманіста XX ст. П.Тейяра де Шардена, якого теж 
цікавили ці питання, всепланетне згущення живої речо-
вини утворює єдиний суперорганiзм: "Взята в цілому, 

жива речовина, що розповзлася по Землі, з перших же 
стадій своєї еволюції вимальовує контури єдиного 
гігантського організму" [12, С.96]. 

Роздуми видатних представників природознавства 
щодо повсюдності поширення життя знайшли під-
тримку завдяки надбанням мікробіологічної науки. 
"Відкриття Левенгука, – писав В.Вернадський, – надало 
новий імпульс ідеї про повсюдність життя. Та лише XIX 
століття дозволило нам глибше зрозуміти її загальність. 
Вивчення мікробів дивним чином поглибило старі уяв-
лення" [13, С.182]. Зокрема, зазначає вчений, відкриття 
Пастером анаеробних організмів, яке довело мож-
ливість існування життя в середовищі, позбавленому 
вільного кисню, значно поширило припустимі раніше 
межі розповсюдження живої речовини [14]. 

Кількість живої речовини, відмічає В.Вернадський, 
нерівномірно розподілена на поверхні Землі. Її зосеред-
ження в згущеннях у багато разів перевищує кількість у 
розрідженнях, але в цілому ця речовина утворює 
суцільну плівку, що вкриває всю планету. Цілком зро-
зуміло, що цілісність гігантської живої плівки була б 
неможлива без участі в її складі мікроорганізмів. Протя-
гом мільйонів років жива речовина повільно, але не-
ухильно змінює земний ландшафт, i в цій роботі зна-
чення мікробів неоціненне, що вперше визначив Пастер. 
Мікроорганізми мають найменші розміри з ycix живих 
істот, але їм притаманна найвища швидкість розмно-
ження i найбільша величина співвідношення поверхні 
тіла до його маси, а, отже, найшвидший приріст маси 
живої речовини i найвища енергія перетворення ор-
ганічної та неорганічної матерії. В.Вернадський, відзна-
чаючи вплив мікроорганізмів на процеси трансформації 
земної кори, утворення корисних копалин, ґрунту, 
цілющих грязей (у встановленні біохімічного характеру 
процесів грязеутворення він особливо підкреслював 
роль професора Новоросійського університету 
O.Bepiгo), вважав важливим те, що мікробіологи беруть 
до уваги результат діяльності не окремих організмів, a 
їх масових скупчень, i висловив побажання, щоб на цей 
шлях стали представники інших розділів біології. 

Одним із важливих природних геохімічних процесів 
В.Вернадський вважав автотрофність, або синтез їжі без 
посередництва організованих живих істот. До роботи 
над осмисленням цієї проблеми його підштовхнуло 
відкрите в 1889-1990 pp. відомим мікробіологом 
С.М.Виноградським (1856-1953) явище хемосинтезу у 
мікроорганізмів. Як писав Вернадський, "Виноградсь-
кий зробив велике відкриття нової форми автотрофних 
організмів, незалежних у своїх проявах від променевої 
енергії Сонця. Ці нижчі форми життя – світ своєрідних 
бактерій – отримують з мінералів цілком всю енергію 
свого життя; вони користуються для цього природними 
сполуками, багатими на кисень. Відкриття Виноградсь-
кого має величезне значення...в ycix проблемах, 
пов'язаних із геохiмiчною історією живої речовини" [2, 
С.98]. На жаль, як вважав Вернадський, відкриття Вино-
градського, зроблене в кінці XIX ст., i через півстоліття 
ще не вплинуло на наукову думку тією мipою, на яку 
можна було чекати, i знайшло застосування лише в га-
лузі ґрунтової мікробіології. Сам же Вернадський, ви-
ходячи з можливостей, які відкриває хемосинтез, поба-
чив у новому світі проблему майбутнього життя люди-
ни на планеті. Адже людина – гетеротрофна істота, хар-
чування якої полягає виключно у використанні інших 
живих організмів або продуктів їх життєдіяльності. 
Можливості вивільнення її від цієї залежності завжди 
цікавили вченого. Хімічний синтез їжі, здійснюваний 
без участі організованих істот, вважав він, може 
вирішити проблему. Створення такого синтезу 
"...вивільнило б людину від її залежності від іншої жи-
вої речовини. 3 істоти соціально гетеротрофної вона 
стала б істотою соціально автотрофною" [15, С. 73]. 
Відому статтю вченого, з якої взято наведену цитату, 
можна розглядати як один із програмних документів 
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для розробки оптимальної стратегії взаємодії людини з 
природою [16]. 

Активно використовуючи досягнення мікробіології 
у своєму науковому пошуку, В.Вернадський сприяв 
розширенню спектра її досліджень. Працюючи у 1918-
1919 pp. на Старосільській біологічній станції під 
Києвом, він заприятелював з відомим українським 
мікробіологом М.Г.Холодним (1882-1953). За 
свідченням Холодного, саме Вернадський надихнув 
його на вивчення залізобактерії, звернувши увагу на 
зміну вигляду зелених водоростей, які розмножилися в 
колодязній воді старосільського лісництва, багатій на 
залізо [17]. Результати своїх всесвітньовідомих 
досліджень в галузі морфології та фізіології нової групи 
мікроорганізмів – залізобактерій – М.Холодний виклав 
у монографії "Железобактерии" (1921). Подальші творчі 
стосунки i особиста дружба двох вчених продовжува-
лась довгі роки: вони переписувались, обмінювались 
відбитками статей та книгами, радилися з різних питань 
мікробіології, геохімії тощо. 

Отже, як випливає з аналізу робіт В.Вернадського, 
підтверджених досягненнями минулої i сучасної науки, 
роль мікроорганізмів у системі біосфери величезна. 
Подальші розробки щодо їх внеску у процеси перетво-
рення живої i косної матерії, щодо збереження їx гено-
фонду як неодмінної складової "живої речовини" по-
винна залишатися у фокусі уваги майбутніх дослідників 
природи. 
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The article deals with the vital questions of the development of 
the creative personality. It focuses on the modern approaches to 
the definition of creative self-expression, influence of the differ-
ent types of surroundings on the personality.  
 
У статті розглядаються актуальні питання розвитку 
творчої особистості, аналізуються сучасні підходи до 
визначення творчого самовираження, визначені 
особливості впливу різних типів середовища на 
особистість 

 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Н.С.Смагло  
Питання розвитку творчої особистості набуває осо-

бливої ваги в умовах зміцнення та вдосконалення украї-
нської державності, становлення України на міжнарод-
ній арені, що зумовлює необхідність підвищення інте-
лектуально-культурного потенціалу суспільства та вдо-
сконалення всіх ланок навчально-виховного процесу. 
Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють по-
требу у розвитку і використанні на благо суспільства 
творчих здібностей особистості, диктують необхідність 
оновлення сфери освіти. Одним із пріоритетних її 
напрямків стає формування творчої особистості, здатної 
до гнучкої адаптації в будь-яких умовах. 

У загальному вигляді розвиток особистості визна-
чається як процес і результат входження її в соціокуль-
турне оточення, що включає освоєння чинних цінностей, 
норм поведінки, орієнтацію на максимальну персо-
налізацію, сформованість творчих можливостей, що спо-
нукають до особистісного „Я” [1]. 

Свідомість, духовний світ людини формується всім 
укладом життя, визначеним соціальним середовищем, 
що діє сукупно з цілеспрямованим вихованням. Вихо-
вання – процес соціальний, що складається із 
цілеспрямованих впливів на особистість усіх виховних 
інститутів суспільства, впливів середовища й участі 
самої особистості як активного суб’єкта цього процесу. 
Виховання має бути побудовано так, щоб людина весь 
час відчувала себе його суб’єктом, розвивала свої кращі 
здібності, вкладені в неї природою, виковувалася твор-
чою, повноцінною особистістю. Основною метою вихо-
вання на сучасному етапі є передача молодому по-
колінню соціального досвіду, багатства, духовної куль-
тури народу, світогляду і формування на цій основі осо-
бистісних рис, що включають у себе самосвідомість, 
розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, 
правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розви-
ток індивідуальних здібностей і таланту. 

Основою формування творчої особистості є про-
блема індивідуальності. У поняття індивідуальності 
А.С. Макаренко включав прояв соціальної своєрідності 
людини, повноту сформованості її особистості. За-
своюючи суспільні цінності, людина оволодіває певни-
ми знаннями, вміннями, еталонами діяльності і 
відносин, що забезпечують їй орієнтацію в оточуючому 
світі і творчу взаємодію з природою і суспільством. 
Щоб ефективно виховувати, потрібно знайти 
індивідуальність, зберегти її своєрідність, підняти осо-
бистість до рівня творчості. “Гідним нашої епохи ор-
ганізаційним завданням може бути тільки створення 
методу, який, будучи загальним і єдиним, у той же час 
дає можливість кожній окремій особистості розвивати 
свої здібності, зберегти свою індивідуальність, іти впе-
ред за лініями своїх схильностей ”[2]. 

Суть виховання – у вихованні спрямованості на 
інших, котра є джерелом духовного розвитку особи-
стості. Цілісність виховного процесу повинна полягати 
в тому, щоб забезпечити умови для піднесення потреб, 
їх рух по висхідній лінії до рівня ідеальних (духовних) 
потреб, адже „...найбільшу цінність мають такі потреби, 
що максимально сприяють розвитку суспільства в 
цілому, а отже, і розвитку складових особистості”[3]. 
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Система виховання як цілісна сукупність 
взаємозалежних і взаємодіючих елементів має єдину 
структуру виховного процесу, що передбачає 
функціонування підсистем виховання в кожній сфері 
діяльності як частин єдиного цілого, що органічно до-
повнюють і розвивають одна одну. Недооцінка виховної 
ролі того чи іншого соціального інституту у формуванні 
особистості, впливу тих чи інших сфер життєдіяльності 
як фактора становлення особистості, порушує 
цілісність, системність виховання. 

У науковій літературі існують різні підходи до обу-
мовлення розвитку особистості. Дослідники Л.І.Бо-
жович, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн 
розглядають особистість з позицій соціальних умов, що 
її формують, і аналізують структуру цієї досить склад-
ної властивості особистості (С.Л.Рубінштейн), що 
включає потреби, інтереси, ідеали людини. 

Необхідною умовою наукового обгрунтування ха-
рактерних рис розвинутої творчої особистості та шляхів 
її формування є розкриття суті творчості як філо-
софської категорії, визначення психолого-педагогічних 
особливостей творчої особистості та її місця в розвитку 
суспільства. 

У філософській та психолого-педагогічній лі-
тературі є різні трактування творчості, висловлюються 
різноманітні думки про природу, об’єктивну основу та 
структуру творчого процесу, форми творчого синтезу, 
формування творчих здібностей людини та ін. І тут слід 
звернути увагу на багатоплановість вживання поняття 
„творчість”. Його тлумачать як „діяльність”, „процес”, 
„конструктивний принцип пізнання”, „самореалізація”. 
Різноманітні аспекти відбиваються і в поняттях творчий 
потенціал, творчі здібності, творчі можливості, творча 
особистість. Творчість як культурно-історичне явище 
має психологічний аспект. Вона передбачає наявність в 
особистості здібностей, мотивів, знань та умінь, завдяки 
яким створюється продукт, що відрізняється новизною, 
оригінальністю та унікальністю. Виняткову роль при 
цьому відіграє уява, інтуїція, неусвідомлювані компо-
ненти розумової активності, а також потреба особи-
стості в самоактуалізації і розкритті своїх творчих мож-
ливостей. 

Творчість своєю сутністю, внутрішньою логікою 
переплітається з такими поняттями, як свідомість, мис-
лення, пізнання, практика, соціальний ідеал, утворюючи 
таким чином, глибоку філософську проблему. Згідно з 
нею, творчість – не тільки створення нових продуктів, 
цінностей, ідей або відкриттів. Творчим може бути жит-
тя будь-якої людини, яка у справу намагається внести 
відбиток своєї особистості, свою думку.  

Процес розвитку особистості визначається її 
взаємодією з обставинами життя. Звідси, щоб зрозуміти 
розвиток особистості, необхідно проаналізувати історію 
процесу й взаємодії з обставинами життя та із 
соціальним оточенням. Тому сьогодні особливо акту-
альним є вчення В.Вернадського про особистість, що 
по-новому поставиться до двох вирішальних і 
взаємозв’язаних моментів: характеру впливів обставин 
життя і активності особистості, яка впливає на обстави-
ни, усвідомить необхідність нових ідеалів і цінностей, 
що здатні змінити людину і суспільство. Суспільне се-
редовище як сукупність природних і соціальних умов, у 
яких протікає розвиток і діяльність людського 
суспільства, виступає стосовно особистості як не-
обхідна умова її становлення і розвитку. Дослідження 
вчених 80-90-х років розглядають створення середови-
ща і вплив процесів, що відбуваються в ньому, на фор-
мування способу життя [4], виділяючи природне, 
діяльнісне, соціальне і культурне середовище. 
Взаємозв’язок, взаємозалежність між способом життя 
людини і навколишнім середовищем виявляється у то-
му, що спосіб життя людини відображає властивості 
навколишнього середовища. Воно опосередковане 
впливом людини через її діяльність, що призводить 
найчастіше до порушення екологічної рівноваги. Тому 
сьогодні актуалізується питання екологічної освіти, 
метою якої є емоційне сприйняття природи, формуван-
ня бережливого ставлення до неї.  

Екологічна освіта повинна сприяти вирішенню зав-
дань гуманізації стосунків людини із природним сере-
довищем. Адже цілісність способу життя людини зале-
жить, з одного боку, від відповідності між її потребами 
як живої істоти, культурною орієнтацією як індивіда, 
особистісною спрямованістю і метою діяльності як 
суб’єкта, а з іншого боку, від того, наскільки „узгодже-
ними” є вимоги до людини природного, діяльнісного, 
соціального і культурного середовища. 

Виходячи з цього, необхідно зробити розмежування. 
Соціальне середовище виступає необхідною ланкою 
опосередкованого впливу суспільства на особистість. 
Воно являє собою визначену, конкретну частину 
суспільства і, таким чином, знаходиться в межах по-
чуттєвого сприйняття соціального оточення суб’єкта, 
сфери його безпосередньої діяльності. Якщо визначити 
сукупність соціальних зв’язків суб’єкта з речами і 
людьми як речові й особистісні елементи соціального 
середовища, стає очевидним, що соціальне середовище 
– це порівняно стійка сукупність речових і особистісних 
елементів, з якими безпосередньо взаємодіє соціальний 
суб’єкт і які впливають на його діяльність. Однак, важ-
ливо відзначити, що в поняття „середовище”, поряд з 
матеріальними компонентами, включаються і духовні – 
ідейне середовище особистості, яке є об’єктивним фак-
тором її формування. Виділення духовного компоненту 
середовища особистості важливо саме в сучасних умо-
вах, коли кардинальні зміни всіх сторін громадського 
життя сприяють духовному удосконаленню і збагачен-
ню соціальних відносин. 

Будь-яке соціальне середовище бере участь у фор-
муванні особистості, тому будь-який вид соціального 
середовища є середовищем виховання. Виховне сере-
довище – це стійка сукупність речових і особистісних 
елементів, з якими безпосередньо взаємодіє со-
ціальний суб’єкт в установах і організаціях, що 
здійснюють навчання і виховання особистості. Вихов-
не середовище, формує особистість і є основою всього 
впливу суспільства на її становлення на всіх рівнях: 
матеріальному, організаційному, кадровому, 
змістовному і т.д. 

Формування творчої особистості залежить ще й від 
позитивних мотивацій, зокрема, потреби у вирішенні 
певної проблеми. Відсутність такої мотивації практично 
не залишає шансів на успіх. Окремі компоненти моти-
вації, як і особисті характеристики, впливають на ото-
чуюче середовище й самі підпадають під його вплив. 

Взаємозв’язок оточуючого середовища, осо-
бистісних характеристик та мотивації відіграє головну 
роль у створенні сприятливого внутрішнього творчого 
середовища, яке визначає, в свою чергу шляхи 
вирішення проблеми. Однак знати, що внутрішнє твор-
че середовище знаходиться у потрібному стані чи по-
требує змін, ще недостатньо. Необхідно мати чіткі уяв-
лення про фактори, що його формують. На нашу думку 
найбільш важливими і значущими є наступні фактори, 
які безпосередньо впливають на формування 
внутрішнього „клімату” особистості. 

Самооцінка, що залежить від глибини самопізнання. 
Інформація, яку ми отримуємо, пізнаючи своє „я”, важ-
лива, оскільки вона знаходиться поза свідомістю, і її 
отримання завжди проблематичне, а використання у 
повсякденному житті – обов’язкове. 

Мотивація – другий компонент внутрішнього твор-
чого середовища. Вона повинна бути у нашій 
свідомості. Фактором, що визначає мотивацію людини, 
виступає пізнавальна активність суб’єкта щодо осмислен-
ня життя і цілей. Основні напрями активності суб’єкта по 
лінії мотиваційного самовизначення: інтеграція, внутрішня 
узгодженість мотиваційної сфери, усунення протиріч, а 
також перевірка можливостей і доцільності життєвих 
цілей, що формуються. 

Здатність до критичного аналізу корисна під час 
пошуку розв’язку задачі серед множини його варіантів. 
І він же призводить до негативних наслідків, якщо ви-
користовується задля ще несформованої ідеї. 

Цілеспрямованість – одна з характерних рис розвину-
того внутрішнього творчого середовища. Постановка пе-
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ред собою певної мети та прагнення її досягнути – єдиний 
спосіб покращення свого внутрішнього клімату, не-
обхідність до самовдосконалення. 

Впевненість у своїх силах – це те, що відрізняє лю-
дей, які досягли успіху, від невдах. Якщо ви хочете 
зміцнити впевненість у собі, згадайте, яких результатів 
ви могли досягти, знайдіть позитивне у своїх діях. 

Здатність правильно формулювати проблему. Ре-
тельно перевіряйте всі припущення та гіпотези. 
Аналізуйте підсумки своєї попередньої діяльності. 

Оптимізм. Здатність знаходити позитивні сторони 
речей – найважливіший компонент внутрішнього твор-
чого середовища. Досягти мети дуже важко, якщо 
відповідати на критику з усіх боків і пояснювати всім 
свої дії. Без оптимізму ви не звернете уваги на численні 
цінні ідеї. 

Гнучкість думки. Творчі особистості швидко знахо-
дять в проблемі нові аспекти та перспективи її 
вирішення, здатні міняти підходи у процесі такого по-
шуку. А застосування різних підходів зазвичай призво-
дить до розробки унікального шляху вирішення про-
блеми. 

Толерантність. Ми повинні бути терпимі до ідей 
інших людей, якщо вони навіть не відповідають нашим 
переконанням. Багато яскравих ідей не прийняті тільки 
через це. Без правильного сприймання чужих думок 
дуже важко повністю використати свій внутрішній по-
тенціал. 

Образність мислення. Ви повинні вірити, що во-
лодієте унікальною можливістю розрізняти те, чого 
іншим не дано бачити. Образи мають бути перенесені 
на папір чи виражені у вербальній формі, щоб їх можна 
було використовувати практично. 

Концентрація уваги. Творчий розвиток особистості 
потребує високого ступеня концентрації уваги, тому що 
тільки таким чином ми отримуємо доступ до 
інформації, що зберігається у нашій підсвідомості, де 
часто і знаходимо ключ до вирішення. 

Дисципліна. Яскраві ідеї не з’являються занадто 
часто і випадково. Необхідно цілеспрямовано направля-
ти свої зусилля у потрібне русло. 

Враховуючи вищезазначені складові внутрішнього 
творчого середовища, можна починати вико-
ристовувати свою креативність на повну силу, не забу-
ваючи про особистісну мотивацію. Креативність робить 
можливою адаптацію до світу, що вдосконалюється з 
кожним днем. Результати спеціальних досліджень обу-
мовили появу наступних рекомендацій: суспільству слід 
забезпечити захист творчої самобутності індивідів, сти-
мулювати творчий розвиток особистості з метою ефек-
тивного вирішення проблем навчання й виховання. Як 
відзначає А.П.Буєва, у загальному процесі розвитку 
особистості діють „...дві тенденції: засвоєння індивідом 
соціальних норм, традицій і функцій як своєрідний ас-
пект пристосування особистості до існуючих 
соціальних умов і тенденція їхнього розвитку, перетво-
рення, в якій яскравіше всього виявляється людська, 
творча індивідуальність [5]. У цьому процесі людина – 
не пасивний об’єкт впливу, а активний суб’єкт форму-
вання своєї особистості. Вона не тільки сприймає вплив 
середовища, але й сама активно творить себе, виходячи 
із внутрішніх можливостей особистості” [6]. Отже, вся-
ка абсолютизація впливу середовища принижує роль 
активних дій людини до виховання і самовиховання. 
Надія на те, що будь-яке сприятливе середовище саме 
формує необхідний тип особистості, веде до переоцінки 
ролі стихійності і до заперечення активної позиції самої 
особистості. Розуміння соціального середовища як ви-
ховного фактора можливе лише у тому випадку, якщо 
особистість розглядається не як пасивний об’єкт впливу 
середовища, а як суб’єкт активної перетворюючої прак-
тичної діяльності. Між особистістю і середовищем існує 
функціональний взаємозв’язок: якщо середовище впли-
ває на особистість, то і особистість, у свою чергу, завдя-
ки своїй практичній діяльності, змінює, перетворює 
середовище. 

Відповідно до розуміння сутності середовища як 
сфери потреб особистості, можна визначити цілісність 

середовища особистості як єдність „світу людини” і 
людини з „її світом”. Тут цілісність середовища особи-
стості розглядається як уся сукупність її 
життєдіяльності, забезпечуючи існування й активне 
життя в суспільстві. Формування особистості як зовні 
(вихователями), та зсередини (самовиховання) прохо-
дить діалектично – у постійному русі і подоланні себе. 
Тому постає завдання допомогти людині „вирости” в 
особистість і озброїтись необхідними засобами життєвої 
компетентності. 

Як відзначає Ю.В.Сичов, індивідуальний світ осо-
бистості формується не тільки в залежності від відносин 
у межах усього суспільства, а і значною мірою від без-
посередніх, конкретних умов, системи цінностей, тра-
дицій і правил, що діють у цій малій групі, під впливом 
прямих контактів з близькими людьми [7]. 

У соціально-філософському контексті для позна-
чення взаємозв’язку людини і суспільства широко ви-
користовується категорія „суспільні відносини”, які, у 
свою чергу, є загальними умовами, формами та переду-
мовами діяльності. У психологічній структурі особисті 
відносини виступають необхідними умовами сус-
пільного становлення особистості; формою діагно-
стичної взаємодії людини зі світом (свідомість і 
діяльність); способом перекладу суспільного життя в 
індивідуальний зміст особистості; стійкою внутріш-
ньою якістю, суттєвою основою життя людини; уні-
версальною формою самопізнання, самовизначення, 
самореалізації людини у світі; одним із способів збага-
чення суспільних відносин. 

Творчі процеси забезпечують зрушення в розвитку 
особистості – її мотивації, характерологічних особливо-
стей, творчих умінь та навичок, що впливають на ефек-
тивність самої творчої діяльності.  
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МОДУЛЬНА ПОБУДОВА КУРСУ 
ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗМЕН-
ШЕННЯ АУДИТОРНОГО НАВАН-
ТАЖЕННЯ 
В.В.Соловйов, Л.П.Давиденко 
 Фізика – це дисципліна, яка традиційно є базовою 

для вивчення багатьох професійно-орієнтованих дис-
циплін: теоретичної механіки, опору матеріалів, основ 
матеріалознавства тощо. Це зумовлює необхідність 
глибокого опанування студентами ВНЗ курсу фізики. 
Розглянемо деякі можливості розв’язання проблеми 
підвищення ефективності навчання фізики в умовах 
перерозподілу навчального навантаження між аудитор-
ним і самостійним. Так, за останні десять років ауди-
торна кількість годин, які виділяються на вивчення кур-
су фізики зменшилась з 280 до 140 годин, що виключає 
можливість висвітлення навіть всіх основних питань 
програми на лекційних заняттях, а самостійно опанува-
ти 40-60 відсотків складного теоретичного матеріалу 
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студенти першого курсу неспроможні. Разом з тим на 
практичні заняття виділяється незначна кількість годин, 
що вимагає застосування інноваційних технологій ор-
ганізації навчального процесу для ефективного за-
своєння практичного матеріалу і набуття практичних 
навичок розв`язання задач. З цією метою на кафедрі 
фізики університету впроваджена модульна побудова 
курсу фізики. 

 Модуль (наприклад "Механіка", "Молекулярна 
фізика і термодинаміка") містить теоретичні питання 
програми, 8-10 індивідуальних задач, цикл лаборатор-
них робіт та один колоквіум. У рамках модуля 
лекційний курс будується таким чином, щоб забезпечи-
ти можливість опанування фундаментальних законів 
розділу. На першому етапі вивчення фізики студенти 
самостійно опрацьовують питання, які в достатньому 
обсязі розглядалися в курсі фізики середньої школи. 
Наприклад, "Елементи кінематики поступального ру-
ху", "Елементи динаміки поступального руху", 
"Кінематика гармонічних коливань" тощо. Для того, 
щоб зміст матеріалу, що виділений на самостійне опра-
цювання, і характер його подання узгоджувалися з 
іншими лекційними темами, студенти забезпечуються 
опорними конспектами та переліком питань з чіткими 
посиланнями на літе-ратурні джерела.  

 Під час проведення практичних занять особлива 
увага приділяється тим задачам, розв’язання яких вима-
гає поєднання лекційного матеріалу з тим, що вивчався 
самостійно. Розв’язання типових комплексних задач 
вимагає узагальнення матеріалу, а якість засвоєння пе-
ревіряється під час розв’язання індивідуальних задач, 
захист яких відбувається після закінчення лекцій з дано-
го циклу і декількох практичних занять.  

При проведенні лабораторних робіт виконується не 
тільки експериментальна та розрахункова частини, а й 
захист лабораторних робіт, який передбачає спіл-
кування студента з викладачем, висвітлення й обгово-
рення найбільш суттєвих питань як теоретичного, так і 
експериментального плану. 

Таким чином, опанування студентом теоретичного 
курсу відбувається не тільки під час лекцій, а й при про-
веденні практичних та лабораторних робіт. Цей ком-
плексний підхід дозволяє зменшити кількість матеріалу, 
що виноситься на самостійне вивчення з 40-60 до 10-15 
відсотків. Зрозуміло, що така стратегія вивчення курсу 
вимагає чіткого методичного забезпечення. Наприклад, 
професорсько-викладацьким складом кафедри фізики 
підготовлено понад 40 методичних розробок. Перевірка 
свідчить, що студент у середньому 2-3 рази на тиждень 
звертається саме до кафедральних розробок, які сприя-
ють якісній самостійній підготовці до практичних, ла-
бораторних робіт, колоквіумів та екзаменів. 

Контроль якості засвоєння матеріалу, окрім екзаме-
ну, відбувається під час захисту лабораторних робіт, 
захисту індивідуальних задач та колоквіуму. Наприк-
лад, індивідуальні задачі з певної теми (" Молекулярна 
фізика" , "Оптика" тощо) оформлюються в окремому 
зошиті і захищаються студентом. Оскільки такий захист 
робіт відбувається після закінчення лекцій з даного 
циклу, після декількох практичних і лабораторних 
робіт, то він дозволяє узагальнити матеріал, усвідомити 
його значення для майбутньої спеціальності й сприяє 
значному підвищенню ефективності навчальної 
діяльності студентів.  

Проведення колоквіуму, який завершує модуль, 
сприяє узагальненню, впорядкуванню набутих знань в 
єдину систему з розумінням взаємозв’язків і логіки по-
будови розділу фізики, і забезпечує контроль за ефек-
тивністю навчального процесу. Відомо, що студентам 
(особливо першокурсникам) набагато легше вивчити й 
усвідомити окремі питання розділу фізики, ніж узагаль-
нити і впорядкувати набуті знання й уявлення в єдину 
систему з розумінням взаємозв’язків і логіки побудови 
цілого розділу фізики. Проведення колоквіуму сприяє 

тому, що студент усвідомлює складність і важливість 
створення саме цілісної системи знань. 

Протягом тижня та по суботах на кафедрі прово-
дяться консультації, додаткові лабораторні заняття для 
тих студентів, які при обробці експериментальних ре-
зультатів зіткнулися з ускладненнями або мають ба-
жання більш детально ознайомитися з фізичним прак-
тикумом. На консультаціях надається допомога по 
розв’язанню домашніх задач та окремим питанням 
лекційного курсу тощо. Слід зазначити, що певна час-
тина студентів саме на консультаціях ставить питання, 
що виходять за межі програми, проявляючи 
зацікавленість у більш поглибленому вивченні курсу. 
Саме з числа таких студентів відбираються ті, що бе-
руть участь у науково-практичних конференціях 
університету та науково-дослідній роботі кафедр. 

 Аналіз якості й успішності вивчення фізики, прове-
дений шляхом порівняння екзаменаційних оцінок за 
останні чотири роки свідчить про підвищення якості 
навчання в середньому на 8-12% завдяки впровадженню 
модульної побудови курсу фізики. 
 
 
 
 
In this work the peculiarities of  automated teaching systems 
algorithmic and structural construction depending upon their 
fixing and functional particularity are considered. The common 
classification and  chief ways of ATS development is described.  
 
   В данной работе рассмотрены особенности алгоритми-
ческого и структурного построения автоматизированных 
обучающих систем, в зависимости от их назначения и 
особенностей функционирования. Приведена общая клас-
сификация и  основные направления развития АОС.  
 
У даній роботі розглянуто особливості алгоритмічної та 
структурної побудови автоматизованих навчаючих сис-
тем,  залежно від їх призначення та особливостей 
функціонування. Приведена загальна класифікація і основні 
напрями розвитку  АНС. 
 

СТРУКТУРНОЕ И АЛГОРИТМИ-
ЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ АВТОМА-
ТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ 
СИСТЕМ 
А.А.Стенин, Е.В.Иванова, А.В.Путыля, 
Н.И.Гученко 
Основная цель любой АОС носит качественный ха-

рактер и определяется обеспечением требуемого уровня 
подготовки обучаемого. При этом под уровнем подго-
товки мы будем понимать, во-первых, его адекватность 
требованиям со стороны обучающей системы в целом и, 
во-вторых, возможностью определения его в количест-
венных показателях [1]. Очевидно, что количественная 
оценка может иметь либо непрерывную нормирован-
ную шкалу, либо дискретную шкалу (5-бальную, 12-
бальную и др. ). В первом случае, шкала используется 
как математический инструмент сопряжения различных 
уровней контроля знаний обучаемого с привлечением 
математических методов анализа и синтеза. Во втором 
случае, шкала является интерпретацией количествен-
ных оценок на каждом уровне в качественной форме. 
Соотношение между этими шкалами может носить ли-
нейный и нелинейный характеры [2]. Оценка знаний 
учащихся формируется в любой АОС, как некоторое 
отклонение текущих знаний учащегося от эталонных. 
Отсюда формирование учебных эталонных процедур 
порождает целый ряд структур АОС и соответствующее 
им алгоритмическое обеспечение. 

Структуры АОС можно классифицировать следую-
щим образом: 

 АОС Учащийся 
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Рис.1. Классификация структурного построения АОС.  

По структурным признакам взаимодействия обу-
чающей системы с пользователем АОС подразделяются 
на два базовых класса (рис.1): разомкнутые (без обрат-
ной связи) и замкнутые (с обратной связью) системы, 
которые отличаются принципиальным подходом к про-
цессу обучения.  

В разомкнутых АОС не учитываются отклики уча-
щихся на поставленные вопросы и не корректируется 
последовательность предъявления учебного материала в 
функции степени усвоения учащимся изучаемой темы. 
Здесь лишь выполняется определенная заранее заданная 
программным путем последовательность изложения 
урока или контрольных вопросов. При этом наиболее 
простыми из числа разомкнутых АОС являются систе-
мы с презентационной структурой, представляющей 
собой последовательное включение звеньев "АОС" и 
"Учащийся" (рис. 2). 

 
Рис 2. Структурная схема презентационной системы 

обучения 

В АОС данного типа присутствует только прямая 
информационная связь между системой и учащимся, 
которому последовательно предоставляется визуальная 
информация с монитора ЭВМ. При этом обучаемый 
находится в режиме пассивного наблюдателя, от кото-
рого не требуется никаких откликов по взаимодействию 
с АОС. Примером презентационной АОС может слу-
жить обучающая программа по курсу Visual Basic, раз-
работанная автором, представляющая набор слайдов с 
демонстрационными примерами.  

В тестирующих АОС без обратной связи (рис.3) ос-
новной упор делается на выявление уровня знаний уча-
щихся в определенный период учебного процесса. Ис-
пользуя различную методику, такие системы предъяв-
ляют обучаемому открытый или закрытый вариант  
вопроса (вопрос с вариантами выбора ответа). От уча-
щегося ожидается отклик в виде ответа (управляющего 
воздействия) на поставленный вопрос. Ответ фиксиру-
ется в блоке фиксатора ошибок. По результатам опроса 
выставляется определенный балл, который служит кри-
терием для результирующей оценки по степени усвое-
ния учащимся требуемого учебного материала.  

 

 
Рис. 3. Структурная схема тестирующей системы. 

Примером разомкнутой тестирующей АОС является 
программная система компании Drake Prometric, кото-
рая ориентированна на простое предъявление вопросов, 

для выявления знаний претендентов на тот или иной 
сертификат той или иной фирмы.  

Наиболее широкими функциональными возмож- 
ностями и высокой эффективностью в учебном процес-
се обладают АОС, где организована обратная связь ме-
жду учащимся и обучающей системой.  

Рассмотрим обобщенный принцип функционирова-
ния системы "АОС-учащийся". Процесс взаимодейст-
вия учащегося с АОС может быть представлен в виде 
системы с внешней обратной связью, где АОС направ-
лена на повышение уровня знаний пользователя, и тем 
самым уменьшение количество ошибок им совершае-
мых (рис.1.6 б). Звеном прямого канала регулирования 
здесь выступает АОС, объектом регулирования - "Уча-
щийся". Генерация воздействий на учащегося со сторо-
ны АОС строится в соответствии со знаниями учащего-
ся на основе накопленного им ранее опыта и входным 
заданием, а также в зависимости от принятых в про-
граммном обеспечении критериев достоверности оцен-
ки знаний обучаемого. В зависимости от характера воз-
действия со стороны АОС учащийся принимает опре-
деленное, достоверное с его точки зрения, решение, 
доказывающее, по его мнению, факт усвоения им по-
данного материала, и генерирует его на вход ЭВМ.  

Если пренебречь дискретностью, очевидной для 
системы "АОС-учащийся", и рассматривать ее в виде 
некоторой линейной системы (рис.4 а), то реакция уча-
щегося на воздействия со стороны АОС можно рас-
сматривать в виде некоторой функции уровня количе-
ства ошибок в зависимости от предъявляемого задания. 
Задание, здесь совокупность задач, которые должен 
решить пользователь. Вид этой функции зависит от 
индивидуальных свойств обучаемого и программного 
обеспечения. Первый случай (кривая 1, рис 4 ) свиде-
тельствует о полной несовместимости АОС и обучаемо-
го, так как решения, принимаемые учеником в процессе 
взаимодействия с АОС, носят характер все более гру-
бых с каждым новым заданием ошибок. Это может 
быть причиной как полной неготовности ученика к ус-
воению предлагаемого материала, так и результатом 
методических ошибок, заложенных в программное 
обеспечение АОС. Последний фактор выявляется дос-
таточно просто в случае массового характера подобного 
явления, методически проявляющего себя в группе 
учащихся. Второй вариант (кривая 2, рис 4) свидетель-
ствует в пользу неспособности учащегося оперативно 
применять ранее полученные знания. Очевидно, что в 
любой АОС в первую очередь необходимо задать мак-
симально допустимое время на принятие учащимся 
решения на предоставляемый ему вопрос. Как правило, 
для квалифицированного преподавателя с достаточно 
большим опытом учебно-методической работы данное 
обстоятельство не вызывает особых затруднений.  

Самым сложным процессом в рассматриваемой мо-
дели является выявление критерия степени достоверно-
сти усвоения учащимся полученной информации и ис-
ключения фактора случайности, когда АОС делает 
ошибочный вывод о правильном усвоении учащимся 
предложенного материала. Поступившая от АОС ин-
формация рассматривается учащимся в совокупности с 
имеющимися в его памяти данными путем их обновле-
ния, сопоставления, взаимного дополнения и коррек-
ции. На основании этого процесса ученик приходит к 
принятию соответствующего решения, анализируя ко-
торое АОС должна подтвердить или опровергнуть факт 
усвоения учеником текущей и предыдущих порций 
учебного материала.  

 

 
 

Автоматизированные обучающие системы

Без обратной связи 
(разомкнутые) 

С обратной связью 
(замкнутые) 

Презентационные 

Тестирующие 

Имитационные

Тестирующие-
обучающие 

Без игровых 
элементов 

С игровыми 
элементами 
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Рис 4. Обобщенная структурная схема замкнутой систе-
мы "АОС – учащийся" и качественный вид процесса усвое-

ния учебного материала . 

Функции решений (откликов) ученика в АОС обыч-
но выполняют ответы на вопрос и/или выбор той или 
иной ссылки для получения учащимся дополнительной 
развернутой информации об изучаемом предмете. Как 
результат действия АОС предъявляет новую порцию 
информации, после чего весь цикл повторяется.  

Весьма распространенным типом АОС среди замк-
нутых систем являются имитационные автоматизиро-
ванные обучающие системы. Здесь функции ведущего 
"элемента" выполняет фактор моделирования реальной 
ситуации в той или иной сфере предметной области. 
Элемент обратной связью в виде реакции ученика на 
предъявляемый АОС учебный материал является осно-
вой непрерывного взаимодействия системы "АОС-
обучаемый", так как то или иное воздействие на систе-
му со стороны пользователя ведет сразу к ответной ре-
акции со стороны обучающей системы. Примером по-
добных АОС могут служить всевозможные игровые 
тренажеры, имитаторы и т.п. В частности, имитацион-
ная программа компании Maxis позволяет имитировать 
развитие и управление городом. Здесь имитируются 
различные ситуации, начиная от размещения промыш-
ленных предприятий и транспортных сетей и заканчи-
вая моделированием экстремальных ситуаций и путей 
их ликвидации.  

В нотационных АОС используется комплексный 
подход в обучении. Программа не только обучает, но и 
одновременно проверяет полученные на текущий мо-
мент знания учащимся. Здесь важным фактором служит 
отклик учащегося на то или иное информационное воз-
действие. В зависимости от отклика, обучающая систе-
ма может перестроить ход урока в том или ином на-
правлении. В АОС данной структуры очень часто вво-
дят игровые элементы. Как правило, такие АОС рассчи-
таны на учащихся младших возрастов, для которых 
игра является важным инструментом обучения. Здесь 
вопрос (информационное воздействие) ставится в виде 
игровой ситуации, на основании которой учащийся 
может находить верный или неверный выход (отклик). 
На основании принятого учащимся решения, АОС 
формирует следующий вариант игровой ситуации. 
Примером такой системы может служить курс обучения 
английскому языку Bridge to English.  

Таким образом, является очевидным, что наиболее 
широкими возможностями с учетом современных тре-
бований к АОС обладают замкнутые обучающие систе-
мы, обеспечивающие максимальную "гибкость" в об-
щении с пользователем.  

При реализации любой из ранее рассмотренных 
структур АОС используются вполне определенные ал-
горитмические подходы, диктуемые методикой прове-
дения учебного занятия. Обычно любая обучающая 
система представляет собой совокупность порций ин-
формации, называемой слайдами, которые в той или 
иной форме предъявляются ученику. Современная вы-
числительная техника обладает широкими функцио-
нальными возможностями и позволяет использовать в 
слайдах информацию, представленную в виде обычного 
текста, графического изображения, аудио- и видео-
фрагментов. При этом в слайдах можно сосредоточить 
все средства представления информации, существую-
щие в настоящее время для повышения эффективности 

учебного процесса. С другой стороны, использование 
звукового представления и видеозаписей ведет к удо-
рожанию персонального компьютера, что не всегда 
является оправданным. В настоящее время, как наибо-
лее оптимальный вариант в большинстве курсов про-
граммированного обучения, применяют текстовое и 
графическое представление информации.  

Классификация АОС по алгоритмическому по-
строению представлена на рис.5.  

При использовании линейных алгоритмов АОС 
(рис.6) учащемуся, согласно методики, последовательно 
предъявляются слайды, заложенные в АОС. В качестве 
достоинств линейного алгоритма АОС можно отметить 
простоту разработки такой системы, а в качестве недос-
татков – трудоемкость раскрытия некоторых тем и не-
возможность гарантированного закрепления получен-
ных знаний. В АОС построенных с использованием 
нелинейных алгоритмов появляется возможность изме-
нять последовательность предъявления слайдов в зави-
симости от того или иного отклика учащегося на ин-
формационное воздействие. Здесь важнейшую роль 
играют слайды, содержащие вопросы и требующие 
принятия решения учащимся. В таких слайдах, которые 
назовем слайдами выбора, используются следующие 
средства выбора направления обучения:  

При использовании линейных алгоритмов АОС 
(рис.6) учащемуся, согласно методики, последовательно 
предъявляются слайды, заложенные в АОС. В качестве 
достоинств линейного алгоритма АОС можно отметить 
простоту разработки такой системы, а в качестве недос-
татков – трудоемкость раскрытия некоторых тем и не-
возможность гарантированного закрепления получен-
ных знаний.  

В АОС, построенных с использованием нелиней-
ных алгоритмов появляется возможность изменять 
последовательность предъявления слайдов в зависимо-
сти от того или иного отклика учащегося на информа-
ционное воздействие. Здесь важнейшую роль играют 
слайды, содержащие вопросы и требующие принятия 
решения учащимся. В таких слайдах, которые назовем 
слайдами выбора, используются следующие средства 
выбора направления обучения:  

 

 
Рис. 5. Классификация АОС по принципам алгоритмическо-

го построения 

 
Рис. 6. Линейный алгоритм АОС  

• открытые вопросы;  
• закрытые вопросы (вопросы типа «меню»);  
• гиперссылки.  
 
Открытые вопросы – это вопросы, состоящие 

только из формулировки вопроса. Ответ должен ввести 
ученик. В качестве ответа выступает числовое значение, 
которое может быть однозначным или лежать в некото-
ром заданном допустимом диапазоне. Не допускаются в 
качестве ответов на открытые вопросы символьные 
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строки, содержащие буквы, пробелы и другие символы, 
так как в этом случае затруднено определение правиль-
ности ответа из-за возможных ошибок пользователя при 
вводе информации (например, ввод двух вместо одного 
пробелов). Обучающая программа определяет правиль-
ность ответа и выбирает ту или иную дальнейшую по-
следовательность предъявления слайдов.  

Закрытые вопросы – это вопросы, состоящие из 
формулировки вопросов и нескольких вариантов отве-
та. Ученику ставится задача выбрать один или несколь-
ко правильных вариантов ответа. Допускается наличие 
от 3 до 6 вариантов ответов, причем правильными мо-
гут быть некоторые, все, или только один из ответов. Не 
допускается ситуация, когда все ответы на закрытый 
вопрос являются неправильными. В закрытых вопросах 
нельзя применять наличие открытых вариантов, напри-
мер, формулировки "другие ответы", хотя допускается 
формулировка "нет правильных ответов". Выбор дол-
жен производиться только из предлагаемого списка 
ответов. Правильность ответа можно засчитывать по 
сумме правильно выбранных вариантов или по одному 
правильно выбранному варианту. В соответствии с ре-
зультатом ответа обучающая программа выбирает ту 
или иную последовательность слайдов для дальнейшего 
предъявления.  

Гиперссылки – новый способ выбора последова-
тельности предъявления слайдов, осуществляемый са-
мим учеником. Применяется в курсах программирован-
ного обучения, созданных с использованием методов 
международной сети Internet. Определенная часть слай-
да ставится в соответствие другому слайду. При указа-
нии пользователем на эту гиперссылку обучающая про-
грамма открывает поставленный в соответствие этой 
гиперссылке слайд.  

Нелинейные алгоритмы, в свою очередь, делятся на 
циклические, направленные и комбинированные.  

Циклические алгоритмы предполагают повторный 
возврат к слайдам, отражающим темы, которые уча-
щийся недостаточно усвоил. Как показано (рис. 7), если 
ученик принимает неверное решение задачи, постав-
ленной ему слайдом выбора, то АОС может повторно 
предъявить слайды, которые уже ранее были показаны, 
для повторного прохождения темы или ее закрепления.  

 
Рис. 7. Циклический алгоритм АОС  

 
Рис. 8. Направленный алгоритм АОС 

Направленные алгоритмы (Рис 8) по-прежнему 
предполагают наличие слайдов выбора, однако в зави-
симости от принятого решения учащимся выбирается та 
или иная последовательность, и возврата обратно не 
предполагается. В комбинированных алгоритмах ис-
пользуется оба принципа. По результатам решения 
принятого учащимся для ответа на вопрос слайда выбо-
ра, АОС изменяет последовательность предъявления 
слайда, однако на N-ом шаге возможен возврат к пре-
дыдущим слайдам .  

Таким образом, каждая из представленных структур 
позволяет предъявлять учебный материал, в соответст-
вии с последовательностью, который обеспечивает при-

емлемое предъявление учебного материала в соответст-
вии с требованием предметной области  

Рассмотренные принципы классификации алгорит-
мического и структурного построения охватывают 
практически весь спектр существующих АОС и позво-
ляют автоматизировать процесс построения обучающих 
систем, путем разработки стандартных программных 
элементов, учитывая основные положения, рассмотрен-
ные в этой статье.  
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структуры критериев контроля деятельности операто-
ров эргатических систем. В сб.: Проблемы создания новых 
машин и технологий / Сборник трудов Кременчугского 
государственного политехнического института. –1999. – 
№ 2. – С. 227-233. 
 
 
Рассматриваются дополнительные формы активизации 
деятельности студентов через увеличение числа каналов 
восприятия учебной информации. На конкретном факти-
ческом материале показано фрагментарное содержание 
различных видов занятий с использованием аудиовизуаль-
ной техники. 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АКТИ-
ВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ОБЩЕЙ 
ФИЗИКИ») 
Н.В.Топилина  
Национальная доктрина развития образования Ук-

раины в 21 веке предполагает дальнейшую модерниза-
цию системы образования, в частности, использование 
компьютерных телекоммуникационных и информаци-
онных систем, а также средств мультимедиа, базирую-
щихся на электронных носителях информации. Вместе 
с тем, по-прежнему остается актуальной задача дидак-
тического обеспечения уже имеющихся компьютерных 
продуктов при проведении различных видов занятий в 
вузе.  

Так, при изучении конкретной темы в курсе «Общей 
физики» «Явление дифракции» на первом этапе лекции 
предлагается учебный фильм (на 5-10 мин). Затем пре-
подаватель сообщает, что наиболее простые и нагляд-
ные методы изучения дифракции были предложены 
Юнгом и Френелем, и демонстрирует видеослайд с изо-
бражением модели явления. При этом студентам пред-
лагается ответить на вопрос: «Что будет на экране – 
свет или затемнение?». Как правило, аудитория в своих 
рассуждениях основывается на законах геометрической 
оптики [1]. Лектор сообщает, что однозначного ответа 
на этот вопрос нет, и переходит к изложению метода 
зон Френеля, демонстрируя при этом видеослайд, пред-
ставленный на рис.1. Подобная визуальная поддержка 
изучаемого материала через увеличение каналов воспри-
ятия помогает нагляднее раскрыть суть вопроса и спо-
собствует активизации деятельности студентов. 

 

                                               b+λ  
                                                           b+ λ/2           
 S                           0                                          P 
 

   a        b 
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( )( )vm abm a b= +λ  

Рис.1. Демонстрация метода зон Френеля 

Далее, по ходу лекции, создается ряд проблемных 
ситуаций [1], которые также подкрепляются соответст-
вующими видеослайдами. 

Следующим аспектом активизации может быть ис-
пользование аудиовизуальных и мультимедийных 
средств, которые позволяют демонстрировать рисунки, 
насыщенные цветом и дополненные анимационными и 
звуковыми эффектами. Примером является знакомство 
студентов на лекции со многими понятиями, (в частно-
сти такими, как угол дифракции, постоянная решетки, 
зонная пластинка, пятно Пуассона, распределение ин-
тенсивности излучения и т.д.) с помощью показа фраг-
мента обучающей компьютерной программы из сбор-
ника НЦ «Физикона» (1993 г.), представленного на 
рис.2. Таким образом, преподаватель уже на лекции 
имеет возможность моделировать изучаемые понятия, 
способствуя созданию у учащихся более адекватного 
образа изучаемого понятия. 

 
Рис. 2. Фрагмент обучающей программы 

 

В случае отсутствия в физическом кабинете аудио-
визуальных и мультимедийных средств для демонстра-
ции учебных компьютерных программ, видео-, аудио-
материала на различных видах занятий может быть 
использовано техническое средство обучения (ТСО), 
которое работает в режиме проекционной техники, но 
не требует дорогостоящего проектора. Оно состоит из 
стационарной части – телевизора с большой диагона-
лью и переносной – компьютера, содержание которого 
подобрано только для демонстрации различных изо-
бражений (см. рис.3). 

 

Рис. 3. ТСО для демонстрации мультимедийных программ 

В качестве мультимедийных дидактических посо-
бий выступают: обучающие программы; отсканирован-
ные материалы; видеослайды, изготовленные в различ-
ных редакторах ( Word, Excel, Power Point, Paint); а так-
же материалы, извлеченные из сети INTERNET, кото-
рые в комплексе с представленным ТСО образуют про-
граммно-технический комплекс (ПТК).  

Одним из дидактических приемов при проведении 
лабораторно-практических занятий является фронталь-
ное решение типовой задачи с использованием визуаль-
ной поддержки, что также способствует активизации 
через распознавание наглядных образов изучаемых 
понятий и явлений, демонстрируемых ранее на лекции. 
Далее, в контексте вышесказанного, целесообразно ре-
шить многовариантную матрицу-задачу [2], высвечи-
ваемую на экране перед аудиторией (см. рис.4.), обеспе-
чивая при этом оперативный контроль и реализуя прин-
цип обратной связи. 

 

Рис. 4. Матрица-задача по изучаемой теме  

 
В заключении отметим, что предлагаемые нами 

подходы к активизации познавательной деятельности 
студентов фактически дополняют уже имеющиеся [3] и 
позволяют, в определенной степени, увеличить каналы 
восприятия учебной информации, с опорой на нагляд-
но-образный компонент мышления учащихся [4]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1 Кагерманьян В.С., Маригодов В.В., Слободянюк А.А., 
Гарунов М.Г. Формирование творческой личности будуще-
го инженера: Учебное пособие. – Москва , 1993. – 295 с. 
2. IKIZLI M., NAZAROV M., TCHEBOTAREV M. PROBLEME 
DE PHYSIQUE. OPTQUE, partie III. Annaba. – 1983, 42 c. 

3. Маригодов В.К., Слободянюк А.А. Эргономико – эврис-
тический подход к вузовской педагогике: Учебн. пособие 
для вузов. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 1998. – 171 с.: ил. 
4. Растопчинова Г.И., Топилина Н.В. Формирование уме-
ний наглядно-образного мышления в рамках межпредмет-
ных связей // Збiрник наукових матерiалiв (за пiдсумками 
роботи Мiжнародноï науково-практичноï конференцiї 
«Проблема iмiтацiйно-iгрового пiдходу до органiзацiї на-
вчального процесу у вищiй школi» 27-28 вересня 2001 р.). 
 
 
Main approaches to modern English as a foreign language 
teaching are observed in the context of historical development 
of the subject affected with society philosophy and economical 
situation.  

Телевизор с 
большой дагональю 

Переносной 
демонстрацион-
ный компьютер 

мышь 

3.13. Точечный источник, расположенный на расстоянии а от диафрагмы, имеет r-й радиус для дли-
ны волны света λ. Расстояние между диафрагмой и точкой наблюдения равно b. m– число зон Френеля в 
точке наблюдения дифракционной картины. Найти неизвестную величину. 

 
В а р и а н т ы Величины и еди-

ницы измерения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ (10 -7 m) ? 6,0 5,0 7,2 5,07 ? 7,0 7,0 5,0 5,6 
a (m) 1,5 ? 1,0 1,2 0,5 1,4 ? 2,85 1,0 1,6 
b (m) 3,00 2,00 ? 2,80 2,50 2,60 2,85 ? 1,00 2,40 
r ( 10 –3 m) 1,50 2,00 1,00 ? 1,30 1,41 1,73 1,73 ? 1,46 
m 3 4 3 2 ? 4 3 3 2 ? 
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Nowadays teaching of foreign languages in Ukrainian higher 
educational establishments for teaching economists is done 
according to the curriculum, developed in Moscow in 1990. 
Obviously, Ukraine needs a new Curriculum for higher eco-
nomical educational establishments. The Council of Europe 
would like the new Curriculum to correspond world’s modern 
requirements.  
The contest of such Curriculum is provided in the article. 
 
У статті розглядаються основні підходи до викладання 
англійської мови як іноземної в контексті її історичного 
розвитку. Філософія суспільства та його економічна си-
туація завжди впливали на визначення змісту, методів та 
прийомів викладання іноземної мови. 
Сьогодні викладання іноземної мови у вищих навчальних 
закладах економічного профілю України здійснюється 
відповідно до програми, розробленої в Москві у 1990 році. 
Очевидно, Україна потребує нової програми для економіч-
них вищих закладів освіти, яка, на думку представників 
Ради Європи, повинна відповідати сучасним світовим ви-
могам.  
Основні принципи організації такої програми розгляда-
ються у статті. Висловлюється пропозиція щодо 
організації конкурсу на кращу базову програму з іноземної 
мови для немовних вищих закладів освіти. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-
ДАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Н.В.Ужвак 
Завдяки якісним змінам у характері міжнародних 

зв’язків нашої держави та їх розширенню, інтернаціона-
лізації усіх сфер суспільного життя володіння інозем-
ною мовою стає нагальною потребою інтелектуальної 
та практичної діяльності людини і, як наслідок, критері-
єм освіченості індивіда. З метою зміцнення міжнарод-
ного співробітництва слід забезпечити умови для опа-
нування іноземними мовами учнівською та студент- 
ською молоддю. 

Серед найважливіших умов ефективного вивчення 
мови є визначення стратегії і тактики навчання, тобто 
вибору шляхів оптимальної організації навчального 
процесу. 

Оскільки поняття “організація навчального проце-
су” складається з цілей навчання, його змісту, методів, 
прийомів та засобів навчання, аналіз поглядів на мету, 
рівень опанування іноземними мовами та врахування 
сучасних вимог дозволить краще орієнтуватись при 
виборі прийомів навчання і, таким чином, сприятиме 
вдосконаленню освітньої діяльності з нашого предмета. 

Оскільки вчені та вчителі-практики не можуть при-
йти до спільної думки навіть з основних питань, існу-
ють численні теорії, присвячені проблемам викладання 
іноземної мови, зокрема не раз увага зверталися на про-
цес оволодіння іноземними мовами як базове питання, 
адже від нього залежить вибір змісту, методів та прийо-
мів навчання. 

Чимало дослідників вважають, що людина має до-
статньо могутні здібності для набуття навичок і рецеп-
тивної, і продуктивної діяльності за умови зрозумілого 
їй мовного середовища, в якому процес оволодіння іно-
земною мовою здійснюватиметься без формального 
навчання. Інші вчені доводять, що без активного спіл-
кування у цьому мовному середовищі процес опануван-
ня іноземною мовою не буде ефективним. 

Одні переконані, що досягти бажаної мети можна за 
допомогою систематичних вправ для вироблення авто-
матизму використання мови. Інші твердять про недоре-
чність практикування мовних вмінь та навичок, оскіль-
ки когнітивна діяльність є достатньою для використан-
ня мови після оволодіння певними граматичними пра-
вилами та певним лексичним запасом. 

І викладачі-практики, і студенти, інтегруючи зазна-
чені ідеї, схиляються до думки про необхідність ство-

рення штучного мовного середовища з численними 
можливостями для інтерактивного спілкування. Вони 
переконані, що штучні умови класної кімнати дозволя-
ють зменшити довільну увагу, спрямовану на контроль 
граматичної правильності побудови власних суджень, 
та сприяти підвищенню комунікативного потенціалу 
студента. 

Найголовнішою умовою правильної організації на-
вчального процесу з іноземної мови деякі дослідники 
вбачають у впровадженні принципу обов’язкового ви-
користання та раціонального співвідношення коммуні-
кативно-алгоритмічних, коммунікативно-напівеврис-
тичних та коммунікативно-евристичних вправ під час 
вивчення граматики. (Тарнопольський, Давиденко) 

Методисти розглядають професійну спрямованість 
навчання як мотиваційну сторону навчального процесу, 
підкреслюють необхідність максимального наближення 
іноземної мови з профільними дисциплінами (Тарно-
польський, Мирошниченко). 

Філософія суспільства та його економічна ситуація 
завжди впливали на визначення змісту, методів та при-
йомів навчання іноземної мови, оскільки у різні часи 
цінувались різні вміння та навички студентів. Переко-
натись у цьому можна, якщо здійснити короткий екс-
курс в історію розвитку методики викладання інозем-
них мов. 

Ще в епохи Стародавнього Єгипту, Греції та Риму 
іноземні мови активно вивчали через необхідність нала-
годження політичних та торговельних зв’язків з інозем-
ними країнами. Приватно та у школах вивчались мови і 
в період Середньовіччя. Навчання проводилось шляхом 
імітації запропонованих зразків, багаторазового повто-
рення та відтворення нового матеріалу за аналогією з 
вивченим. 

За епохи Відродження домінував граматико-
перекладний метод, в межах якого навчали граматики 
та читанню і перекладу текстів на рідну мову, оскільки 
основною метою навчання в той час було “просвітити 
маси”, за визначенням Девіда Гласса. Це розуміли як 
розвиток логічного мислення в результаті вивчення 
граматики або як загальний розвиток шляхом читання і 
перекладу текстів. 

 З кінця ХІХ століття у період бурхливого розвитку 
капіталізму і міжнародних зв’язків через нагальну по-
требу в людях, які практично могли б здійснювати ко-
мунікативну діяльність іноземною мовою запроваджу-
ється усний метод. 

Аудіо-візуальний та метод програмованого навчан-
ня були провідними в більшості країн у ХХ столітті і 
використовувались для інтенсифікації навчання (пере-
важно дорослих) із використанням технічних засобів 
навчання. 

Шість урядових постанов було присвячено різнома-
нітним аспектам удосконалення системи викладання 
іноземних мов у колишньому СРСР. Директиви ЦК 
ВКП(б) початку 30-х років, як і постанова Ради Мініст-
рів СРСР від 27 травня 1961 року з вимогами забезпечи-
ти випускникам шкіл знання іноземної мови, виявились 
такими, що не могли бути здійснені об’єктивно через 
брак шкіл з поглибленим вивченням мов. 

Суспільство вимагало забезпечення можливостей 
для спеціалістів оперативно знайомитись із рівнем роз-
витку науки і техніки за кордоном та критично 
оцінювати досвід закордону. Як наслідок, програми з 
іноземних мов для студентів вищих технічних навчаль-
них закладів передбачали: 

•  Опанування читанням літератури за фахом; 
•  Оволодіння навичками розмовної мови (у межах 
тем, визначених програмою). 

Спроби в 20-30-х роках використати прямий метод 
вивчення ІМ у вищих технічних закладах освіти не дали 
позитивних результатів. Головна мета курсу – навчити 
читати оригінальні тексти – не могла бути досягнена без 
перекладу багатьох слів та пояснення граматичних пра-
вил рідною мовою. 

У 70-90-х роках активно використовувались 
технічні засоби навчання та альтернативні методи для 
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навчання студентів І-ІІ курсів вищих технічних нав-
чальних закладів. На жаль, студентам, що навчались за 
даною методикою, бракувало вмінь користування 
іноземною мовою для здійснення комунікації. 

Не зважаючи на дослідження психологів, які дово-
дять, що розвиток довільної пам’яті повинен бути об-
меженим, а найефективніший спосіб формування інте-
лекту – це опора на мимовільну пам’ять, в Україні та 
країнах колишнього СРСР на практиці процес оволо-
діння іноземними мовами зводився до схоластичного 
відтворення авторитарно визначеного навчального ма-
теріалу, що призвело до диктатури викладача, предмета 
і безправності студента. Студент лише вивчав напам’ять 
і в результаті припиняв самостійно міркувати. За експе-
риментальними даними психологів, від 100% інформа-
ції, вивченої напам’ять, у пам’яті студента за 3 роки 
залишається лише 6%.  

Сучасний погляд на освіту в Україні докорінно змі-
нився. Головним ціннісним орієнтиром, метою вихо-
вання та освіти визначається власне людина, її внутрі-
шній світ, моральне, фізичне, інтелектуальне та естети-
чне здоров’я.  

Досвід викладання у ВНЗ показує, що для оптиміза-
ції навчального процесу система навчання іноземної 
мови повинна містити спеціальні прийоми, що врахову-
вали б не лише особливості рідної мови, але й психоло-
гічні та етнокультурні властивості окремих груп сту- 
дентів, а також їх професійну орієнтацію. 

Таким чином, кожна епоха визначала свої критерії 
освіченості, а на сучасному етапі – це не лише володін-
ня теорією та практикою за фахом, але і вміння корис-
туватися персональним комп’ютером та спілкуватись 
іноземною мовою. 

Головне призначення іноземної мови як освітнього 
предмета визначається проектом Концепції викладання 
іноземних мов в Україні у формуванні особистості уч-
ня/студента через оволодіння спілкуванням – говорін-
ням, розумінням на слух, читанням та письмом.  

Система науково-методичного забезпечення викла-
дання іноземних мов повинна містити державні програ-
ми, в яких висвітлюються базові питання (мета, зміст, 
засоби навчання). 

Навчальна програма – це частина діалогу, що триває 
між людьми з різними поглядами на засади освіти, на 
те, що слід вивчати в школі. Це – продукт роботи групи 
людей, що постали перед вирішенням політичних, еко-
номічних та загальнонаукових питань, втілюючи вод-
ночас свої власні погляди на навколишній світ. Тому 
цей документ несе в собі не лише особистісні, але й 
суспільні риси. 

Програма курсу передбачає відразу п’ять концепцій: 
базова, робоча, прихована, нульова та додаткова. 

Базова навчальна програма розробляється для пе-
редачі того навчального досвіду, який дозволяє краще 
використати всі існуючи прийоми і заохотити студентів 
до діяльності, котра спрямує їх професійний ріст до 
результатів, очікуваних суспільством. Вона повинна 
запропонувати широкий вибір видів роботи, заснований 
на реальних можливостях, інтересах та актуальних по-
требах студентів. Звичайно, вимоги та потреби суспіль-
ства повинні враховуватись авторами програми при її 
укладанні та викладачами на практиці. 

Робоча програма складається з матеріалу, який ви-
кладається на заняттях, та з вимог до знань, умінь і на-
вичок студентів у вигляді контрольних запитань та тес-
тових завдань. 

Прихована програма – це моральні, етичні та есте-
тичні норми і цінності навчального закладу, які відкри-
то не інформуються, але які формують за допомогою 

різноманітного навчального матеріалу та власного при-
кладу персоналу. 

Нульова програма містить ту інформацію, яку не 
вивчають на заняттях. Для студентів вищих навчальних 
закладів економічного профілю це можуть бути як дані 
окремих дисциплін (лексикології, стилістики), так і де-
яких аспектів предмета.  

Додаткова програма містить той матеріал, який не 
входить до офіційної програми, але пропонується на-
вчальним закладам із поглибленим вивченням іноземної 
мови, які зацікавлені у здійсненні ґрунтовнішої підгото-
вки з предмету.  

На практиці викладачам необхідно постійно узго-
джувати всі п’ять елементів для досягнення найбільш 
оптимального результату.  

Не зважаючи на великий обсяг робіт, проведений на 
освітній ниві, залишається ще багато проблем, з якими 
стикаються викладачі-практики, викладаючи, напри-
клад, у ВНЗ економічного профілю. В усі часи виклада-
чі небезпідставно скаржились на брак часу. Досить 
складно забезпечити грунтовну підготовку з іноземної 
мови за 1-2 заняття на тиждень на першому та другому 
курсі, коли студенти ще не готові спілкуватися на фахо-
ві теми через відсутність власних базових знань зі спе-
ціальних дисциплін, які викладаються на старших кур-
сах. Найсуттєвішою проблемою для викладачів, на наш 
погляд, є відсутність сучасної базової програми з 
іноземної мови для немовних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, рекомендованої Міністерством 
освіти та науки України. Документу, який відповідав би 
сучасним поглядам на зміст, мету та засоби освіти та 
вимогам Ради Європи. 

На даний момент навчання іноземних мов на немов-
них спеціальностях ВНЗ здійснюється відповідно до 
Типової програми з іноземних мов, що була затвердже-
на в Москві у 1990 році, або програм, розроблених пев-
ними вищими навчальними закладами для внутрішніх 
потреб.  

Нині в Україні виникла необхідність визначитись із 
рівнем тих вимог до цілей та результатів навчання іно-
земних мов, які суспільство вважає необхідними для 
спеціалістів народного господарства, та з рівнем мож-
ливостей та потребами студентів оволодіти іноземною 
мовою. Існує актуальна потреба у створенні офіційної 
програми з іноземних мов для немовних спеціальностей 
ВНЗ, фахова підготовка у яких передбачає опанування 
іноземною мовою. 

Програма з іноземних мов для мовних спеціальнос-
тей вузів є заслугою кафедри методики викладання іно-
земних мов Київського національного лінгвістичного 
університету, колектив якої на чолі з С.Ю.Ніколаєвою 
розробив базову програму, що відповідає вимогам Ради 
Європи. 

Оскільки певні вузи теж уже створили навчальні та 
робочі програми для забезпечення внутрішніх потреб, 
узгодження цілей та змісту навчання на рівні Міністерс-
тва освіти та науки дозволило б вирішити проблему 
викладачів, які постійно відчувають цю потребу. Зва-
жаючи на сказане нагальним є питання про організацію 
конкурсу на кращу базову програму з іноземних мов 
для немовних вузів. 

Сучасна навчальна програма повинна містити таку 
інформацію: 

1. Відомості про проблему, якій присвячена програ-
ма, принципи її укладання та про авторів проекту. 

2. Ясно викладені для кожного етапу дані про те, що 
студенти повинні вміти, тобто цілі навчання, чому ви-
кладач повинен навчити, тобто зміст навчання, основи 
його відбору, та в якому порядку повинен бути пода-
ний матеріал, тобто послідовність навчання. 
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3. Обгрунтування важливості саме цієї інформації 
для опанування студентами іноземної мови. 

4. Методичні рекомендації щодо використання ме-
тодів та прийомів навчання. 

5. Рекомендації щодо форм і методів контролю та 
критерії оцінювання студентів. 

6. Поради щодо застосування навчальних матеріалів 
у процесі викладання іноземної мови. 

7. Розробки робочих програм для всіх курсів. 
8. Приклади завдань та тестів для практичної реалі-

зації програми. 
9. Інформація про те, для яких студентів програма 

призначається, про рівень володіння мовою на початко-
вому етапі та результати, які вони повинні досягнути 
або досягали після її проходження. 

10. Дані про те, чи застосовувалась ця програма ра-
ніше, в яких ситуаціях вона підходить найкраще, в чому 
переваги її використання. 

 
Організація конкурсу не має на меті заперечити чи 

звузити права викладача іноземної мови на вільний 
вибір засобів навчання. Для оптимізації роботи по 
підготовці спеціалістів нового покоління необхідна ли-
ше корекція та узгодження основних засад навчання у 
різних навчальних закладах. Нова програма повинна 
враховувати уроки попередніх дослідників. Водночас 
потрібен такий документ, який відповідав би новітнім 
вимогам суспільства, сучасним педагогічним ідеям, 
узгоджувався з потребами наших студентів та забезпе-
чував їм основу для активної комунікативної діяльності 
іноземною мовою як засобом формування та формулю-
вання думок у галузі повсякденного спілкування та в 
галузі відповідної спеціальності. 
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Teachers’ individual style of communication is considered to be 
an important factor that influences learners’ motivation. The 
authors consider democratization of higher education as a 
condition for resolving students’ demotivation problem. 
Possible ways of bringing educational intercourse to the 
optimal state are considered in the article. Data of sociological 
research are given. 
 
Стиль спілкування педагога розглядають як один із важли-
вих факторів впливу на мотивацію учіння студентів. Ав-
тори статті пов’язують успішне розв’язання проблеми 
мотиваційного забезпечення учбової праці з процесом де-
мократизації вищої школи. Розглядаються шляхи оптимі-
зації педагогічного спілкування. У статті наводяться дані 
соціологічного дослідження. 
 

СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА 
ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА МОТИ-
ВАЦІЮ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ВУЗУ 
В.М.Яцишина, О.М.Яцишин 
Соціальне та професійне становлення особистості 

студента в сучасній педагогіці вищої школи розгля-
дажється як форма його психічного розвитку. У зв’язку 
з цим особливого значення набуває завдання розвитку 
системи потреб і мотивів майбутніх спеціалістів. 

Як підкреслюють дослідники, викладач не повинен 
займати позицію байдужого спостерігача за тим, як 
стихійно розвивається мотиваційна сфера слухача, а має 
стимулювати її розвиток системою психологічно про-
думаних прийомів [11, с. 6].  

У той же час, як зауважує О.В.Сидоренко, часто на-
ші дії по мотивуванню інших є неусвідомленими, а ча-
сом і несвідомими, тобто такими, які ми самі погано 
розуміємо, безвідповідальні [17, с. 53]. 

Прикладом подібного впливу є поведінка педагога, 
що полягає в "неусвідомленій спробі контролювати 
ситуацію, підкоряти собі волю учнів, слухачів для дося-
гнення власної мети, і називається маніпулятивною. 
Вона дуже шкодить як самому вчителю, викладачеві, 
так і розвитку тих, хто його слухає" [6, с. 129]. 

Очевидно, що відмовитись від маніпулювання у на-
вчанні неможливо та й недоцільно. Вибір же конкрет-
них засобів маніпулювання у роботі викладача залежить 
від його ставлення до студентів та власної професійної 
діяльності в цілому і характеризує стиль спілкування 
педагога.  

У своїй роботі ми ставили за мету дослідити харак-
тер і міру впливу педагогічного стилю спілкування ви-
кладачів вищої школи на мотивацію учбової діяльності 
студентів і виявити роль та місце даного фактора серед 
інших, які активізують особистість у процесі пізнання. 
Обгрунтовуючи доцільність розгляду зазначеної про-
блеми, ми спирались на висунуте К.О.Абульхановою-
Славською положення, згідно з якими причини обме-
ження особистісної активності у більшості випадків слід 
шукати як у сфері дефіциту спілкування, так і в різних 
формах його спотворення (у порушенні пропорцій, у 
домінуванні) [1, с. 93]; а також тезу О.О.Леонтьєва про 
те, що педагогічне спілкування, будучи повноцінним, є 
спрямованим не тільки на створення сприятливого пси-
хологічного клімату, але й на будь-яку іншу психологі-
чну оптимізацію навчальної діяльності [10, с. 3].  

Досягнення поставленої мети передбачає розгляд 
ряду взаємопов’язаних питань, основними з яких є на-
ступні: 

1. Яким чином спілкування, у тому числі між учас-
никами навчального процесу, пов’язане зі становленням 
мотиваційної сфери особистості? 
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2. Що у психологічному плані являє собою взаємо-
дія викладача і студента у рамках навчально-виховного 
процесу? 

3. Якими є основні стилі педагогічного спілкування і 
їх відповідні характеристики? 

4. Якими є основні види мотиваційного забезпе-
чення навчального процесу у вузі, їхні переваги та 
недоліки? 

5. Який тип взаємодії викладача зі студентами най-
більшою мірою сприятиме становленню їх мотивацій-
ної сфери, забезпечуючи особистісне зростання та про-
фесійний розвиток? 

6. Якими є місце і роль стилю педагогічного спілку-
вання викладача серед інших факторів впливу на моти-
ваційну сферу студентів? 

7. Які є шляхи оптимізації педагогічного спіл-
кування?  

У психолого-педагогічній літературі спілкування 
визначають як зв’язок між людьми, що спричиняє взає-
мний психічний контакт, який виявляється у передачі 
партнерові по спілкуванню інформації (вербальної та 
невербальної) і має за мету встановлення взаєморозу-
міння і взаємопереживання [5, с.205]. 

Як зазначає Є.П.Ільїн, в усі часи задоволення люди-
ною своїх потреб відбувалося, як правило, з викорис-
танням спілкування. "Вже тому спілкування має відно-
шення до проблеми мотивації, адже є вибірковим і пла-
нованим способом, засобом задоволення потреб, потя-
гів, бажань" [5, с.205].  

Автор особливо підкреслює, що потреба у спілку-
ванні – це лише одна із причин даного виду активності 
особистості. Через спілкування людина задовольняє 
потребу у враженнях, у визнанні та підтримці, пізнава-
льну та багато інших духовних потреб [там само, с.209].  

При цьому, як наголошує К.О.Абульханова-
Славська, особистість у процесі спілкування не просто 
задовольняє свою потребу в дружбі, у допомозі тощо, а 
розвиває здатність стверджувати в іншому людину, 
враховувати чужі інтереси, тим самим розвиваючи і 
задовольняючи свою найвищу потребу – потребу в лю-
дяності [1, с. 172]. 

Дані положення справедливі і для навчання та ви-
ховання, що є опосередкованою спілкуванням спіль-
ною діяльністю людей, одні з яких передають, а інші 
засвоюють накопичений людством суспільний досвід. 
Як зауважує В.О.Якунін, оскільки головним органі-
затором спілкування у навчанні є педагог, то саме ним 
переважно визначається характер взаємозв’язків, котрі 
складатимуться між учасниками навчального процесу 
[21, с.559]. 

Вплив – це той психологічний механізм, через який 
викладач взаємодіє зі студентами. Як вважає 
А.В.Петровський, пропонуючи з наміром чи без зраз-
ки своєї активності, особистість специфічним чином 
продовжує себе в інших людях, здійснює перетво-
рення їх особистісних смислів, поведінки, мотивів 
[15, c.178-179]. Дана закономірність, на думку автора, 
особливо виразно виявляється саме в ситуації педаго-
гічної взаємодії. 

У нормативній моделі педагогічного спілкування 
вплив здійснюється як взаєморозкриття суб’єктивних 
світів викладача та студента, в якому обидва щирі і  
обидва суб’єктивно цінні, проте спрямовує цей процес 
педагог. Реалізується вплив у зустрічі двох моделей 
розуміння світу, тлумачення смисловідносин – моделі, 
властивої студенту, та моделі, яку викладач обрав для 
даної взаємодії. При цьому вплив не передбачає ніякого 
насильства над індивідуальністю людини, він є благо-
родним і за формою, і за змістом [13, с.281].  

На жаль, у реальній практиці функціонування вищої 
школи зазначені умови досить часто не виконуються, і 
це стало приводом для тривожних висловлювань про те, 
що педагогічне спілкування "захворіло" (А.О.Реан, 
Я.Л.Коломинський), а взаємодія учасників навчального 
процесу перетворилася на "велику педагогічну битву" 
(А.Л.Крупєнін). Симптомами "хвороби" є, зокрема, те, 
що викладачі не завжди виявляють до студентів еле- 
ментарну повагу та доброзичливість. На зверхність пе-
дагогів ті відповідають зневагою або запобігливістю. 
Особливо чітко проявляються такі взаємини під час 
іспитів: на них часто панує авторитарність, суб’єктивізм 
екзаменаторів і страх, нещирість студентів [19, с.8]. 

Як тут не згадати слова К.О.Абульханової-Славської 
про те, що характер спілкування особистості є її проб-
ним каменем? Якщо людина здатна на справжню пова-
гу до іншого, на визнання в ньому особистості, індиві-
дуальності, якщо вона ще не може визнати особистос-
тями всіх, з ким їй доводиться спілкуватися, то це, у 
першу чергу, характеризує її саму [1, с.178].  

Подібною характеристикою для педагога є його 
стиль спілкування. Стиль – це усталена система спосо-
бів та прийомів, які викладач використовує у взаємодії. 
Він залежить від особистісних якостей педагога і пара-
метрів ситуації спілкування. Щодо якостей, які визна-
чають стиль спілкування педагога, то тут дослідники 
виділяють ставлення викладача до студентів та воло-
діння організаторською технікою [14, с.215]. При цьому 
ставлення педагога до слухачів може бути активно-
позитивним, пасивно-позитивним, ситуативно-нега-
тивним, стійким негативним [3, с.31-33]. 

Залежно від ставлення викладач обирає найзручніші 
для себе способи організації діяльності студентів: або 
захоплює власним прикладом, або вміло радиться з 
приводу справи, або ж наказує зробити. Таким чином, у 
контексті поведінкового компоненту педагогічного спі-
лкування, тобто у плані взаємодії педагога зі слухачами, 
значна роль у мотиваційному забезпеченні навчального 
процесу належить стилю педагогічного керівництва. 
Стиль керівництва, як і ставлення, є складовою части-
ною загального стилю спілкування. 

Поширеною у наш час є класифікація основних сти-
лів керівництва, яка була введена у 1938 році німецьким 
психологом Куртом Левіном: авторитарний, демокра-
тичний, ліберальний (потурання). Їх відмінність один 
від одного полягає в особливостях стратегії діяльності 
керівника, формі організації ним взаємодії, педагогіч-
них наслідках. На думку А.Л.Крупєніна, в основі того 
чи іншого стилю керування лежить міжособистісна 
потреба в контролі, що виявляється у поведінці, 
пов’язаній зі встановленням та підтриманням задовіль-
них відносин з людьми у сфері влади і впливу [9, с.56].  

Характеристики основних стилів педагогічного ке-
рування знайшли детальне висвітлення в педагогічній 
літературі. Отже, авторитарний стиль – це стиль дикта-
ту, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний 
виконавець, і йому фактично відмовлено у праві на са-
мостійність та ініціативу. Демократичний стиль грунту-
ється на глибокій повазі до особистості кожного; заса-
дою для нього є довіра й орієнтація на самоорганізацію, 
самоуправління особистості та колективу. Ліберальний 
стиль характеризується браком стійкої педагогічної 
позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні ви-
мог, формальному розв’язанні проблем [14, с.216-217]. 

Аналіз характеру соціально-етичних установок ви-
кладача та способів їх виявлення в організації діяльності 
слухачів дозволив В.А.Кан-Каліку [7] виділити п’ять 
основних стилів педагогічного спілкування: 

1. Спілкування на підставі захоплення спільною 
творчою діяльністю. Засадовим для нього є активно-
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позитивне ставлення до студентів, закоханість у справу, 
що передається слухачам, співроздуми та співпережи-
вання щодо цікавих і корисних заходів.  

2. Стиль педагогічного спілкування, що грунтується 
на дружньому ставленні. Цей стиль базується на особи-
стісному позитивному сприйнятті студентами виклада-
ча, який виявляє приязнь, повагу до слухачів. Це пози-
тивний стиль спілкування, проте у перспективі його 
розвитку слід мати творчий союз на підставі захоплення 
справою. 

3. Стиль спілкування-дистанція полягає в обмеженні 
спілкування формальними взаєминами між учасниками 
навчального процесу. У педагога в цілому може бути 
позитивне ставлення до слухачів, але організація діяль-
ності ближча до авторитарного стилю, що знижує зага-
льний творчий рівень спільної зі студентами роботи. 

4. Спілкування-залякування поєднує в собі негатив-
не ставлення до студентів і авторитарність у способах 
організації діяльності.  

5. Загравання – це стиль спілкування, який поєднує в 
собі позитивне ставлення до студентів із лібералізмом. 
У педагога є прагнення завоювати авторитет, але при 
цьому він не намагається відшукати доцільних способів 
організації взаємодії.  

Очевидно, що взаємодія з викладачами, схильними 
до того чи іншого стилю спілкування, різною мірою 
сприятиме реалізації основних потреб студентів, а отже, 
виявлятиме свій специфічний вплив на їхню мотивацій-
ну сферу. При цьому більшість психологів погоджуєть-
ся з виділенням двох типів мотивації і відповідних їм 
двох типів поведінки: 1) зовнішньої мотивації і відпові-
дно зовнішньо мотивованої поведінки; 2) внутрішньої 
мотивації і внутрішньо мотивованої поведінки. 

Зовнішня мотивація ("зовнішньоорганізована" у 
концепції Є.П.Ільїна) – поняття для опису процесу фор-
мування мотивів (завжди внутрішнього за своєю приро-
дою), яке "запускається" зовнішніми факторами (впли-
вом інших осіб, привабливістю якогось об’єкта тощо). 
Загальновизнаним є положення про те, що даний вид 
детермінації поведінки грунтується перш за все на ви-
нагородах, заохоченнях, покараннях та інших видах 
зовнішньої стимуляції, які ініціюють і спрямовують 
бажану або гальмують небажану поведінку.  

Внутрішня мотивація, на думку Е.Десі, є прагнен-
ням здійснювати діяльність заради неї самої, заради 
винагороди, котра міститься у самій цій діяльності [22]. 
Відомо, що у концепції інтинсивної мотивації досить 
важливим є процесуальний елемент, хоча її ядром є не 
він. Ядро ж її – у тому, що для людини життєво важливо 
бути такою, що самовизначається, незалежною, діючою 
відповідно до своєї внутрішньої мотивації, а не контро-
льованої ззовні. 

Не випадково даний тип детермінації поведінки ще 
визначають як такий, що "спонукає індивіда до дії з 
метою покращити стан упевненості та незалежності, на 
відміну від зовнішньої відносно до нього мети" [18, 
c.311-312]. 

Сам Е.Десі зазначає: "Очевидно існує внутрішня, та, 
що походить зсередини, потреба переживати почуття 
особистої автономності або самовизначення – почуття, 
котре де Чармс назвав особистісною обумовленістю" 
[23, с. 30-31].  

Аналогічну точку зору висловлює й І.Дементьєв, 
який підкреслює, що володіння можливістю вибору й 
контролю є підсвідомою потребою людини. Дослідник 
переконаний, що свобода дій і можливість контролю 
позитивно мотивують людей, збільшують їх емоційне 
задоволення, почуття упевненості у своїх силах, сприя-
ють продуктивності інтелектуальної праці [4, с. 88].  

Авторитаризм в освіті, і перш за все спілкування-
залякування, ігнорує потребу студента в автономності й 
самовизначенні. Погрози, нав’язані цілі, жорсткі строки, 
нагляд, негативні оцінки сприймаються як такі, що су-
перечать свободі дій, тому ентузіазм та інтерес у конт-
рольованих видах активності зменшується.  

У зв’язку з цим Е.Десі вважає, що надання вибору, в 
широкому розумінні цього слова, є основоположним у 
підтриманні автономності особистості [23, с.34]. Це, 
однак, не означає, що втручанню у життя і діяльність 
людини протистоїть невтручання, і педагог вибирає між 
ними. "Мудрість, – зазначають психологи, – не у відмо-
ві від впливу, а у впливові ефективному й доброму" [8, 
с.102]. Отже, центральне місце у "мотиваційному мене-
джменті" (О.В.Сидоренко) займає співвідношення між 
позитивним і негативним підкріпленням результатів 
діяльності. 

При цьому В.Е.Мільман нагадує, що в реальній пе-
дагогічній практиці як серед батьків, так і серед педаго-
гів, досить часто використовуються такі "педагогічні 
підкріплення", котрі забезпечують стійкий регрес моти-
вації учіння слухачів. Серед них автор називає: надмір-
ну увагу і нещирі похвали, невиправдано завищені оці-
нки, матеріальне заохочення та використання престиж-
них цінностей з одного боку; суворі покарання, приниз-
лива критика та ігнорування увагою, невиправдано за-
нижені оцінки і позбавлення матеріальних та інших 
цінностей, з іншого боку [12, с.137].  

 Поширення негативних засобів підкріплення учбо-
вої праці учнів (студентів) призвело до появи імперати-
вного типу навчання. В основі імперативності, вважає 
Ш.О.Амонашвілі, міститься положення про те, що без 
примусу неможливо залучити слухачів до учіння [2, 
с.6]; єдиний процес навчання у такому разі являє собою 
"єдність" протиріч: педагоги, спонукувані найбільш 
добрими та величними намірами й наділені суспільною 
владою, примушують слухачів (зрозуміло, для їхнього 
ж блага) засвоювати знання, вчитися, останні ж праг-
нуть по можливості звільнитися від цієї залежності [Там 
саме, с.8].  

Дана позиція знаходить підтримку і серед психоло-
гів. М.І.Козлов, зокрема, пише: "Я засмучуюсь, коли 
мені доводиться застосовувати жорсткість і насилля, 
але, якщо я не буду цього робити, засмучуватимуться 
інші" [8, с.100].  

Критикуючи імперативність як інструмент маніпу-
лювання в руках автократів дослідники наголошують, 
що "подібна стратегія зовсім не враховує особливостей 
людської психіки: завдає удару по самооцінці, сковує 
активність, викликає негативні емоції, нерідко створює 
стресові ситуації. Не кажучи про те, що така стратегія 
негуманна, вона ще й неефективна, оскільки покарання 
не стримує бажання "робити погано" [4, с. 86]. 

Більше того, як переконаний американський психо-
лог Дуглас Мак-Грегор, автор відомої мотиваційної 
концепції, надмірне використання негативних засобів 
підкріплення (жорстка версія теорії X) може призвести 
до пророкувань, що самоздійснюються: якщо ви стави-
теся до людей як до лінивих і таких, що потребують 
керування, вони починають відповідати вашим очіку-
ванням [24]. У психології, завдяки дослідженням 
Р.Розенталя й Л.Якобсона [25], цей феномен отримав 
назву "ефект Пігмаліона".  

Звичайно, у педагогічному спілкуванні дане явище 
може мати іншу, позитивну, модальність, як, власне, і в 
античному міфові, від якого походить назва феномену. 
Зокрема, Х.Хекхаузен інтерпретує ефект Пігмаліона з 
позицій теорії атрибуції, згідно з якою успіхи у навчанні 
(та навіть IQ) повинні підвищитися в тих учнів (сту-
дентів), у яких під впливом змін у поведінці викладача 
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змінюється несприятливий тип атрибуцїї успіху та не-
вдачі. У результаті підвищується мотивація суб’єктів 
учбової діяльності, більш повно використовуються 
можливості для досягнення ними успіху. "Ефект 
Пігмаліона, – вважає автор, – повинен виникнути, якщо 
викладач змінить у кращий бік свою думку про 
здібності слухача з поганою успішністю, пояснюючи 
його невдачі браком зусиль, а не здібностей, а той, у 
свою чергу, сприйме зміни в атрибуції педагога, посту-
пово їх засвоїть, буде відповідно до цього з цим докла-
дати більше зусиль і старанності, більш повно, ніж 
раніше, використовуючи свої можливості для досягнен-
ня кращих успіхів і врешті-решт підтверджуючи 
змінену атрибуцію викладача" [20, с. 333-334]. 

І.Дементьєв, як і Х.Хекхаузен, вважає, що, заохоти-
вши успішне виконання людиною якого-небудь завдан-
ня, давши їй зрозуміти, що віримо в її здібності і споді-
ваємося на успішне виконання і надалі, ми можемо з 
упевненістю сказати: вона виявить ще більше старанно-
сті при виконанні даного виду завдань. Позитивне під-
кріплення формує відповідні установки, завдяки яким 
бажана поведінка починає займати все більшу частину 
часу, а небажана почне скорочуватися через те, що стає 
менш привабливою [4, с.87]. 

Як уже зазначалося, надмірне використання пози-
тивного підкріплення діяльності учіння, матиме  
настільки ж деструктивні наслідки для становлення 
мотиваційної сфери слухачів, як і зловживання імпера-
тивними методами. Гіпертрофована віра викладача в 
потенційні можливості студента може призвести до 
потурання, і, відповідно, стати причиною його пасив-
ності та самозаспокоєння. 

Таким чином, крайніми точками континууму стилів 
педагогічного спілкування є авторитарний стиль спіл-
кування-залякування і ліберальний стиль-загравання, 
які характеризуються вибором неадекватних з точки 
зору розвитку мотиваційної сфери слухачів засобів під-
кріплення їх учбової діяльності. "Золотою серединою" в 
такому разі є демократичний стиль спілкування, який, 
інтерпретуючи слова Монтеск’є, дозволяє "не гнати 
студентів у навчанні, а вести їх за собою".  

Переваги педагогічного спілкування на підставі за-
хоплення спільною творчою діяльністю викладача і 
студентів є очевидними. Така співпраця "закладає міц-
не підгрунтя розвитку особистості" [14, с.217]. Що-
правда, йдеться про роботу педагога "на перспективу" 
і фактично про відмову від отримання предметного 
результату (високих показників навченості вихован-
ців) "тут і зараз".  

Таким чином, обираючи той чи інший стиль спілку-
ваня зі студентами, викладач не в останню чергу керу-
ється власними пріоритететами у професійній діяльнос-
ті: 1) отримання швидкого предметного результату 
(знань та умінь слухачів) за рахунок їх можливого пси-
хологічного дискомфорту; 2) підтримання власного 
психологічного комфорту та відмова від впливу, що не 
забезпечує досягнення предметного результату; 3) ство-
рення психологічно сприятливого клімату у співпраці зі 
студентами та орієнтація на отримання у перспективі 
високого предметного результату за рахунок перебудо-
ви мотиваційної сфери останніх. Крім того, обираючи 
стратегію мотиваційного менеджменту, педагогу важ-
ливо мати адекватне уявлення про "мотиваційний про-
філь" тих, на кого спрямований виховний вплив.  

У зв’язку з цим певний інтерес мають отримані на-
ми дані соціологічного опитування студентів молодших 
курсів торгівельно-економічного інституту (n = 192). 
Висловлюючись щодо проблеми впливу характеру їх 
взаємостосунків із викладачами на мотивацію учіння, 

юнаки і дівчата згідно з даними нашого дослідження 
дотримуються трьох основних позицій. 

Точка зору майже 30% респондентів може бути ре-
презентована наступними відповідями. Галина Г. (сту-
дентка I курсу): "Я вважаю, що найкращим стимулом 
для студентів у навчанні є ставлення до них як до людей 
геніальних. Необхідно повсякчас виявляти і сприяти 
розвитку їх найкращих якостей, здібностей. Людину 
потрібно називати розумною, здібною, талановитою, і 
тоді вона сама повірить у себе й буде прагнути до само-
удосконалення". 

Дещо по-іншому розставляє акценти Інна В. (студе-
нтка II курсу): "Коли викладач демонструє повагу до 
студентів, здатний їх зрозуміти, то це є для мене най-
кращим стимулом учитися: з’являється інтерес до да-
ного предмету; зникає бажання пропускати заняття. 
Якщо навчатимусь не на повну силу, буде соромно 
дивитися викладачеві у вічі, адже цим я можу втратити 
його довіру". 

Іншої точки зору дотримуються 37% опитаних нами 
студентів I-II курсів. Їх позиція стає зрозумілою з на-
ступних відповідей: 

Наталія Д. (II курс): "Викладач повинен суворо ко-
нтролювати роботу студентів, примушувати їх учитися, 
а не потурати лінощам поблажливим ставленням і за-
вищеними оцінками, тим більше, що вся відповідаль-
ність за можливі наслідки такого лібералізму лягає саме 
на педагога. Коли за навчання береться людина, якій 
вже за тридцять, упевнена, вона робить це з великою 
старанністю, оскільки вже знає реальну ціну знань (або 
їх відсутності) в житті. Колишнім же випускникам шко-
ли потрібний постійний суворий нагляд". 

Віталій З. (I курс): "Я вважаю, що будь-якому сту-
дентові потрібен контроль. Для того слухачі й відвіду-
ють вуз. Самостійно примусити себе вчитись старанно 
дуже важко". 

 Позиція третьої групи респондентів характеризу-
ється еклектичністю: 33% учасників дослідження вказа-
ли, що високо цінують лояльне до себе ставлення з боку 
педагогів, водночас визнавши, що часто через відсут-
ність внутрішньої мотивації вважали б за краще відчути 
їх тиск і владу. 

Як бачимо, позиція студентів щодо мотиваційного 
аспекту проблеми педагогічного спілкування характе-
ризується двояко: з одного боку – це природне бажання 
відчувати увагу, довіру й повагу викладача, що посилює 
в молодої людини почуття власної гідності, особистої 
значущості й компетентності, які здатні енергетизувати 
навчальну діяльність, а з іншого – досить чітко вираже-
ний абдикратизм (у термінології А.Л.Крупєніна), що 
виявляється в нездатності або/та небажанні багатьох 
юнаків і дівчат регулювати власну пізнавальну актив-
ність, прагненні підкорятися волі педагога, очікуванні 
стимулюючих та контролюючих дій з його боку, і, вре-
шті-решт, приписуванні саме йому відповідальності за 
результати своєї учбової праці. У першому випадку 
йдеться про посилення внутрішньої мотивації, у друго-
му – про необхідність зовнішньої (зовнішньоорганізо-
ваної). 

Цілком очевидно, що наявність у студентському се-
редовищі двох зазначених тенденцій вимагає такої ор-
ганізації педагогічного спілкування, де зовнішні важелі 
впливу на мотиваційний процес суб’єктів учіння вико-
ристовувалися б у педагогічно та психологічно доціль-
ній формі та обсягах. І альтернативи демократичному 
стилю спілкування в реалізації педагогічної влади не-
має. Це основа, передумова здійснення ефективного 
виховного впливу на студентську молодь, у тому числі 
мотиваційну сферу майбутніх спеціалістів. 
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Демократизація педагогічного процесу вимагає від 
викладача самоаналізу, переосмислення власної ролі у 
становленні мотиваційної сфери вихованців, відмови 
від стереотипів, що заважають йому стати фасилітато-
ром у навчанні. "Не маніпулювати, а самоудосконалю-
ватися!" – саме так сьогодні формулюється завдання 
щодо перебудови роботи педагога зі слухачами [6]. 
Удосконалення психологічних знань працівників вищої 
школи, оволодіння ними технікою мотиваційного мене-
джменту є запорукою того, що автократизм і лібералізм, 
які домінують у навчанні, поступляться місцем справді 
демократичним взаємовідносинам між учасниками пе-
дагогічного процесу.  

Однак, помилково було б вважати, що оптимізація 
процесу педагогічного спілкування є виключно пробле-
мою самоудосконалення викладачів. Навчання й вихо-
вання є спільною справою, в тому розумінні, що колек-
тив учнів (студентів) виступає в якості загального поля 
діяльності всіх викладачів навчального закладу: кожний 
із них, за висловом А.О.Реана і Я.Л.Коломинського, 
"попадає аж ніяк не на педагогічну "цілину", але на 
"культурний грунт", оброблений колегою. При цьому 
він повинен знати, що, коли і ким "засіяно" – по-перше, 
для того, щоб не затоптати "розумне, добре, вічне", що 
залишилось від попередника, а, по-друге, щоб викорис-
тати результати його зусиль у своїх і спільних інтересах 
…" [16, с. 306]. 

Зважаючи на це, та враховуючи той факт, що в будь-
якому педколективі є "свої" демократи, автократи й 
ліберали, чий стиль спілкування є добре відомим як 
колегам, так і слухачам, можна припустити, що мотива-
ція навчання останніх зазнає "сукупного" педагогічного 
впливу. Оскільки мотивація учбової діяльності суб’єкта 
і його ставлення до окремих навчальних дисциплін пе-
ребувають у діалектичному зв’язку, що передбачає мо-
жливість їх взаємовпливу [21], можна стверджувати, що 
активність студентів із вивчення конкретних предметів 
значною мірою визначатиметься всім контекстом їх 
спілкування з викладачами навчального закладу. 

Цю обставину слід враховувати як окремим педаго-
гам, які часто вибудовують власні стратегії мотивацій-
ного менеджменту, ілюзорно вважаючи своє спілкуван-
ня з академічною групою парним, монопедагогічним, а 
також адміністрації закладів освіти, чиїм завданням є 
формування "педагогічних команд" (А.О.Реан, 
Я.Л.Коломинський), оптимального, з точки зору розви-
тку мотиваційної сфери слухачів, складу. Створення 
таких "команд" є абсолютно необхідним кроком на 
шляху оптимізації процесу педагогічного спілкування.  
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Статья посвящена влиянию стиля поведения тренера в 
социально-психологическом тренинге на формирование лич-
ностных качеств участников тренинга. В статье автор 
рассматривает, каким образом происходят изменения по-
ведения участников тренинга, развиваются их личностные 
качества и умения, которые они потом используют в реаль-
ной жизни. 

 
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ТРЕНЕРА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВ ЧЛЕНОВ  
ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЫ 
Л.И.Изотова 
В литературе, описывающей методологию социально-

психологического тренинга (далее: тренинг) особое внима-
ние всегда уделяется личности тренера, его индивидуаль-
ному стилю. Упражнения и приемы, используемые в тре-
нинге, являются всего лишь инструментом, результат при-
менения которого зависит не столько от качества этого 
инструмента, сколько от личности тренера, с ним рабо-
тающего [1]. 

Одним из важнейших результатов тренинга является 
формирование групповой сплоченности. Ее уровень зави-
сит как от целей, которых хочет добиться тренер, так и от 
его личностных качеств и профессиональных умений. 
Опираясь на мнение известных специалистов [4, 6, 7, 8], 
можно выделить общие цели, которые объединяют различ-
ные по направленности и содержанию тренинговые груп-
пы: 
 исследование психологических проблем участников 
группы и оказание помощи в их разрешении; 

 содействие личностному росту, реализации личностных 
качеств и умений участников группы с целью достижения 
оптимального уровня их жизнедеятельности; 

 повышение социально-психологического комфорта уча-
стников группы; 

 развитие способности более полного познания себя и 
окружающих людей, эффективного и гармоничного 
межличностного взаимодействия. 
Считается, что группа является сплоченной, а члены 

группы могут идти дальше по пути самосовершенствова-
ния, когда у них сформировано единство ценностных ори-
ентацией, т.е. когда у всех участников складывается при-
мерно одинаковое отношение к самым важным в жизни 
человека вещам. Такое единство возможно лишь тогда, 
когда каждый из участников знает мнение всех остальных 
по этому поводу. Чтобы этого добиться, тренеру необхо-
димо создать атмосферу взаимного доверия, открытости и 
доброжелательности в группе. Поэтому, именно личность 
тренера, а не уровень его профессиональной подготовки 
или подход им применяемый, является важнейшим факто-
ром, определяющим успешность тренинга. 

Авторы методологии тренинга указывают на разнооб-
разие ролей, используемых тренером группы: технический 
эксперт, эталонный участник, аналитик, опекун, дидактик, 
поверенный и т.д. [5]. Деятельностный смысл этих ролей 
можно описать пятью основными функциями тренера. 
1. Руководящая функция. Тренер задает программу обуче-
ния, правила, цели работы. Он же осуществляет и методи-
ческое обеспечение занятий. 
2. Экспертная функция. Тренер помогает участникам аде-
кватно оценить свое поведение и увидеть, как оно воздей-
ствует на других, какую реакцию и почему оно вызывает. 

3. Аналитическая функция. Тренер комментирует и 
обобщает происходящее в группе. Анализ зависит от тех 
интерпретационных схем, на которые опирается тренер. 
Это может быть гештальт-интерпретация, клиент-
центрированная интерпретация, психоанализ и т.д.  

4. Посредническая функция. Это функция заключа-
ется в организации групповых процессов. В ходе тренин-
га участники могут испытывать различные затруднения: 
от неумения выразить свои позитивные чувства до явной 
агрессии. Создание эффективных коммуникаций – основ-
ное содержание посреднической функции тренера. 

5. Поведенческая функция. Тренер должен быть об-
разцом поведения. Подражание тренеру – закономерное 
явление в тренинге, поэтому он не только не должен удив-
ляться тому, что участники группы используют такую воз-

можность, но и всячески поощрять их, предлагая повторить 
что-либо сделать или сказать, как это делает и говорит он 
сам. И здесь существенную роль играют личностные каче-
ства тренера: его искренность, эмпатия, уверенность в себе, 
артистичность, настойчивость, уважение к точке зрения 
другого и др.  

При этом необходимо учитывать следующее: 
– руководящая функция тренера не должна подавлять 

активность участников группы, иначе за происходящее в 
ней ответственность будет нести тренер, а не сами участ-
ники; 

– анализ происходящего тренер осуществляет через на-
блюдения, о которых он говорит группе, а также через 
обсуждение того, что может произойти и почему [4]. 

Успешность выполнения функций тренера тесно связа-
на с его стилем руководства. При разных стилях руково-
дства группой и исполнение функций будет разным. Со-
гласно универсальной классификации существует три сти-
ля управления малой группой: авторитарный, демократи-
ческий и попустительский [1]. На основании данной типо-
логии и проведенных исследований, выделено шесть важ-
нейших стилей руководства тренинговой группой [9]: 
1. "Агрессивный лидер". Это требовательный тренер, 
склонный к конфронтации, навязывающий свое мнение, но 
в тоже время проявляющий заботу об участниках группы. 
Свои усилия он направляет на разрешения проблем от-
дельных участников, а не группы в целом. Он авторитарен, 
но в тоже время открыт. Это харизматическая личность. 
2. "Холодный агрессивный лидер". Он менее агрессивен, 
чем первый тип, оказывает меньшее влияние на ход работы 
группы, его усилия направлены не на разрешение проблем 
отдельных участников, а на групповой процесс как единое 
целое. 
3. "Любящий лидер". Это заботливый тренер, внимательно 
реагирующий на потребности участников группы, "мудрый 
и заботливый отец" [9, с. 223]. 
4. "Невмешивающийся лидер". Это не требовательный, не 
конфронтирующий, не помогающий, держащийся на рас-
стоянии от участников лидер. В действиях группы участву-
ет номинально. 
5. "Социальный инженер". Индивидуальные потребности 
участников, их межличностные отношения у такого тренера 
на втором плане. Он руководит группой как одним целым, 
редко вступает в конфронтацию с группой, не очень требо-
вателен к участникам, не авторитарен. 
6. "Техник". Это авторитарный тренер, контролирующий 
ход работы группы. Он предлагает группе большое коли-
чество групповых упражнений и игр. 

Как видим, стили руководства могут быть различными. 
Соответственно, и результаты тренингов также будут от-
личаться друг от друга. Выбор стиля руководства группой 
зависит как от целей, так и от содержания тренинга.  

На факультете психологии Донецкого института соци-
ального образования тренинги проводятся со студентами І 
и ІІ курсов. Студенты І курса участвуют в тренинге парт-
нерского общения и тренинге уверенного поведения. Цель 
первого тренинга: формирование навыков установления и 
поддержания контакта, развитие способности к адекватной 
оценке себя и других, изменения отношения к себе и фор-
мирование способности самостоятельно решать свои про-
блемы. Участники группы учатся высказывать, не боясь, 
свою точку зрения по поводу поведения остальных членов 
группы, адекватно реагировать на высказывания в свой 
адрес – выражать свои как положительные, так и отрица-
тельные эмоции. На этом тренинге они начинают пони-
мать, что их проблемы не уникальны, нечто похожее испы-
тывает практически каждый участник группы. Следова-
тельно, тренер тренинга партнерского общения должен 
быть скорее "любящим лидером" (демонстрирующим 
стиль мягкого, заботливого, эмпатичного руководителя, 
который полностью принимает ценности, потребности, 
установки членов группы, чутко реагирует на эмоциональ-
ный спектр каждого из присутствующих), чем авторитар-
ным, требующим лидером, вступающим в постоянную 
конфронтацию с членами группы. Такое поведение не при-
ведет его к тем целям, которые он поставил перед собой и 
группой. Студенты приходят на первое занятие, не имея 
представления, что такое тренинг, в состоянии ожидания 
"чего-то удивительного", с чем они еще никогда не сталки-
вались. Это вызывает у них и интерес, и тревожность. Лич-
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ность психолога загадочна, "он видит нас насквозь, это так 
страшно!" (из высказываний студентов). Поэтому, первое, с 
чего начинает тренер – знакомство участников с принци-
пами и целями тренинга, что позволяет снять напряжение. 
О целях тренинга было сказано выше. А основными прин-
ципами в тренинге являются: 

– принцип "здесь и теперь". Он ориентирует участни-
ков на анализ чувств, переживаний, мыслей в данный кон-
кретный момент. Этот принцип способствует глубокому 
самопознанию участников, развитию навыков самоанализа; 

– принцип искренности и открытости. Чем искреннее 
каждый из участников, тем успешнее будет работа группы 
в целом. Искренность и открытость одного участника по 
отношению к другим предполагает такую же искреннюю и 
открытую обратную связь, которая так важна каждому из 
присутствующих; 

– принцип активности. Активное участие абсолютно 
каждого члена группы является обязательным, лишь при 
соблюдении этого принципа, когда все участники имеют 
безусловное право высказаться после каждого упражнения, 
возможно создание атмосферы полного доверия и откры-
тости участников тренинга; 

– принцип "Я". Поскольку основное внимание в тре-
нинге сосредотачивается на процессах самопознания, са-
моанализе и рефлексии, то все высказывания должны 
строиться с использованием местоимения "я": "Я чувст-
вую...", "Мне кажется...", "Я думаю..." Это важно, прежде 
всего потому, что напрямую связанно с одной из задач 
тренинга – научиться участникам группы брать ответст-
венность за свои слова и поступки, а также принимать себя 
такими, какие есть; 

– принцип конфиденциальности. Это этическое требо-
вание обязывает всех участников не выносить за порог 
тренинговой комнаты все то, что говорится в группе. Такое 
требование способствует созданию атмосферы психологи-
ческой безопасности, открытости и тесно связано с преды-
дущими принципами.  

Для того, чтобы все выше перечисленные принципы 
соблюдались, тренер должен быть сам образцом поведения 
в группе: открытым, искренним, говорить только от своего 
имени, не связывая свое мнение с мнением группы, соблю-
дать конфиденциальность и т.д. Участникам не всегда лег-
ко соблюдать эти принципы, особенно на первой фазе раз-
вития группы. Следует сказать, что методологи тренинга, 
как правило, указывают три основные фазы тренинга: фаза 
ориентации и зависимости, фаза конфликта, фаза сотруд-
ничества и целенаправленной деятельности. У каждой 
фазы своя задача. Соответственно и стиль работы тренера 
будет разным. 

I. Фаза ориентации и зависимости. На этой фазе уча-
стники ориентируются в ситуации. Настрой у большинства 
участников группы заинтересованный, у некоторых – скеп-
тический. На этой фазе группа находится в сильной зави-
симости от тренера, от него ждут указаний, советов, инст-
рукций. В начале тренинга ему необходимо вести себя 
отстраненно, тогда у некоторых участников повышается 
уровень тревожности, появляется чувство неудовлетворен-
ности. Это состояние сближает члена группы с одними 
участниками и ведет к конфронтации с другими или/и с 
тренером. Это является началом следующей фазы. 

II. Фаза конфликта. Здесь у участников группы проявля-
ется тенденция к соперничеству, враждебность, усиливается 
напряженность, тревога. Часто проявляется открытая кон-
фронтация с тренером или с одним из членов группы. На этой 
фазе конструктивной работы еще нет. 

III. Фаза сотрудничества и целенаправленной дея-
тельности. На этой фазе формируется чувство принадлеж-
ности к группе, осознание всеобщего "мы", проявляется 
искренность в выражении чувств. Участники группы ведут 
себя открыто, говорят и сопереживают искренне. Группа 
становится единым организмом. 

Если на первой фазе тренинга тренер испытывает вол-
нение, то это не помеха тренингу, а как раз наоборот. Не-
обходимо о своем волнении сказать группе. Чем естествен-
ней и искренней будет вести себя тренер, тем скорее он 
установит необходимую для развития группы атмосферу. 

Тренера не должна пугать конфронтация группы, воз-
никшая на второй фазе тренинга. Большее беспокойство 
должно вызывать именно ее отсутствие. Чем сильнее кон-
фронтация, тем более глубокой и содержательной будет 

дальнейшая работа. Это связано с тем, что желание всту-
пить в конфронтацию возникает у члена группы на бессоз-
нательном уровне как защитная реакция на любое замеча-
ние, высказанное группой или тренером в его адрес. По-
скольку критика усиливает тревогу, а вслед за ней активи-
зирует защитные механизмы, то, чем сильнее они проявят-
ся, тем очевиднее они станут участникам группы. 

И если тренер вместе с группой обсудит возникшую 
конфронтацию, "проработает" ее, как выражаются специа-
листы, группа успешно перейдет к третьей фазе. В этой 
фазе с наибольшей силой проявляется стиль руководства 
группой. 

В тренинге партнерского общения мы, как правило, ис-
пользуем технику "горячего стула", смысл которой заклю-
чается в том, что все участники группы по очереди стано-
вятся центром внимания. Члены группы задают участнику, 
сидящему на "горячем стуле", вопросы. Все они различны 
по содержанию, однако, направлены на выявление насущ-
ной проблемы сидящего на "горячем стуле" участника и 
мешающую ему адекватно принимать себя и других таки-
ми, какие они есть. И здесь от тренера требуется огромное 
терпение, доброжелательность, мягкость, красноречие, 
сила убеждения, чтобы помочь всем прийти к пониманию 
того, что на самом деле мешает сидящему на "горячем 
стуле" участнику более продуктивно общаться с окру-
жающими. Если тренер сумел создать атмосферу сотруд-
ничества и доверия, то у участников тренинга наступает 
катарсис. Часто при этом они плачут. Это слезы облегче-
ния, освобождения оттого, что так долго угнетало их. Эти 
слезы свидетельствуют о нарастающем сплочении группы 
и подтверждают, что атмосфера доверия, искренности и 
сотрудничества действительно создана. 

Совершенно иначе должен вести себя тренер на тре-
нинге уверенного поведения. Цель этого тренинга – фор-
мирование и развитие установок, обеспечивающих успеш-
ность общения, формирование навыков самопрезентации и 
уверенного поведения. Здесь стиль тренера это сочетание 
стиля авторитарного "техника", контролирующего ход 
работы группы, и "агрессивного лидера", требовательного, 
настойчивого, заражающего участников своим уверенным 
поведением. В тоже время это заботливый учитель, кото-
рый учит, разъясняет, доказывает, поощряет. Этим сочета-
нием стилей тренер помогает участникам сформировать их 
собственную модель уверенного поведения. В этом смысле 
показательным является пример трансформации "золушки" 
в "принцессу", произошедшей на одном из тренингов. 
Приобретя навыки уверенного поведения, одна из участ-
ниц, считавшая, что ее мать ненавидит ее за то, что "она 
такая", и заявившая на первом занятии, что платит матери 
тем же, на последнем занятии сказала группе: "Первое, что 
я сделаю сегодня, когда приду домой, я скажу своей маме, 
как я ее люблю". В процессе тренинга со студенткой про-
изошли сложные психологические изменения, которые 
помогли ей по другому взглянуть на себя и маму, на их 
взаимоотношения. Усвоив модель уверенного поведения, 
студентка стала мягче, гибче в общении, научилась более 
терпимо выслушивать чужую точку зрения и соизмерять со 
своей. Она стала по-другому относиться не только к себе и 
маме, но и к окружающим. Очевидно, что и окружающие 
стали вести себя с ней иначе. 

В основе изменений, происходящих на тренинге, лежат 
вполне закономерные механизмы. Рассмотрим их. 
1. Принадлежность к группе. После общения в группе чело-
век понимает, что он не один со своими проблемами, что не 
только он испытывает какие-то затруднения, но подобные 
затруднения испытывают и другие. Это понимание помогает 
ему в преодолении многих трудностей и ведет к необходимым 
изменениям. 
2. Эмоциональная поддержка. Она положительно влияет 
на самооценку участника группы, повышает уровень само-
уважения, тем самым, изменяя отношение человека к са-
мому себе. 
3. Помощь другим. Оказывая помощь другим, участник 
группы ощущает свою необходимость, полезность. Причем 
не только в тренинговой группе, он переносит эти ощуще-
ния в реальную жизнь. 
4. Самоосмысление. Расширяя сферу осознания своих 
проблем, участник группы начинает понимать мотивы 
своего поведения, своей роли в происхождении конф-
ликтов. 
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5. Эмоциональное реагирование. Оно включает в себя 
свободное выражение собственных эмоций, понимание 
своих проблем с соответствующими им переживаниями, 
эмоциональную коррекцию своих отношений, модифика-
цию способов переживаний и эмоционального реагирова-
ния. 
6. Обратная связь. Она является важнейшим звеном в 
познании не только себя, но и других людей, окружающего 
мира. Она может быть выражена словами или жестами, 
быть безоценочной или содержать оценку, общей или кон-
кретной, эмоциональной или не несущей такой окраски. 
Главное, чтобы она была незамедлительной. 
7. Адекватное и позитивное отношение к себе. Оно обес-
печивает такое же адекватное и позитивное отношение к 
окружающему миру, к другим людям. Оно активизирует 
деятельность человека, корригируя уровень его притязаний 
и ожиданий 
8. Приобретение нового опыта. Это означает преодоление 
неадекватных форм поведения и закрепление новых, что 
ведет к изменениям в жизнедеятельности человека и вос-
приятии окружающего мира и себя в нем. Этот опыт пере-
носится затем в реальную жизнь участников группы. 

Обеспечить действие этих механизмов должен тренер 
группы, используя тот или иной стиль руководства. А ос-
новным критерием успешности работы тренера будут сло-
ва участников тренинга: "Мы не хотим уходить. Мы хотим 
еще". 
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Стаття присвячена побудові операційної предметної моде-
лі студента з курсу “Вікова психологія”. Ця модель являє 
собою систему предметних умінь, яку повинен опанувати 
студент під час вивчення цієї дисципліни.   

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ 
МОДЕЛЬ ОБУЧАЕМОГО 
ПО КУРСУ «ВОЗРАСТНАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ» 
Н.И.Стовба, Г.А.Атанов 

Введение 
Одной из важных задач высшей школы является разра-

ботка стандартов обучения. В связи с этим особое значение 
приобретает построение модели специалиста. В сложив-
шейся в настоящее время терминологии эта работа отно-
сится к моделированию обучаемого. 

Под моделью обучаемого понимают знания об обучае-
мом: знания о том, какой обучаемый есть, знания о том, 
каким мы хотим его видеть, и знания о том, каким мы мо-

жем его увидеть [1, 8]. Представление о том, каким должен 
стать студент, или, говоря по-другому, предполагаемый 
образ обучаемого после окончания обучения в вузе, опре-
делен как нормативная модель обучаемого. Она совпадает 
с моделью специалиста. 

Часть нормативной модели обучаемого, определяющая 
систему умений и знаний по отдельному учебному предме-
ту получила название предметной модели обучаемого. 
Предметная модель обучаемого – это многокомпонентное 
образование. Ее составляющими выступают тематиче-
ский, семантический, процедурный, операционный и функ-
циональный компоненты. Тематический предметный ком-
понент предметной модели дает представление о структуре 
учебного предмета, семантический передает ее содержа-
ние, функциональный показывает, какую роль играют те 
или иные предметные знания, процедурный описывает 
порядок и характер преобразования объектов предметной 
области, а операционный определяет умения, которые 
должны быть усвоены при изучении курса. Конечной це-
лью обучения является освоение способа действий, кото-
рый реализуется через умения [2], поэтому особое значение 
приобретают процедурная и операционная предметные 
модели. Остальные модели, в состав которых входят зна-
ния и метазнания [1], играют вспомогательную роль, обес-
печивая формирование умений.  

В Донецком институте социального образования ведет-
ся комплексная работа по моделированию обучаемого по 
различным дисциплинам, в частности, по возрастной пси-
хологии. В работе [9] опубликована семантическая модель, 
настоящая работа посвящена операционной модели. 

Операционная модель обучаемого представляет систе-
му умений, которыми должен овладеть студент к концу 
изучения учебной дисциплины. Эти умения определяются 
особенностями будущей профессиональной деятельности. 
Сейчас практика такова. На основании психологического 
анализа деятельности будущих специалистов составляется 
образовательно-профессиональная программа (ОПП). В 
ОПП отражаются требования к умениям и знаниям студен-
тов по всем учебным дисциплинам, с помощью которых 
формируется специалист. Они являются основополагаю-
щими при построении предметной модели обучаемого. 
Однако в современных ОПП требования к умениям обу-
чаемого сформулированы в таком общем виде, что гово-
рить о их практическом смысле для курса не приходится. 
Так, согласно ОПП по профессиональному направлению 
6.0441 Психология, после изучения курса «Возрастная 
психология» студенты должны уметь [7]: 

- осуществлять исследования отдельных проявлений 
психики в разные возрастные периоды, используя соответ-
ствующие методы возрастной психологии; 

- осуществлять индивидуальный подход к детям раз-
ного возраста, учитывая их возрастные особенности; 

- проводить консультационную работу с родителями, 
учителями, воспитателями по проблеме обучения и воспи-
тания детей, с учетом их возрастных особенностей. 

Выявить уровень сформированности этих умений у 
обучаемого практически невозможно. В таком виде эти 
умения не диагностичны. Преподавателю, читающему курс 
возрастной психологии (каждому!), необходимо проделать 
громадную исследовательскую работу для получения из 
приведенных выше общих формулировок практически 
значимые результатов.  

Еще в более общей формулировке определены требо-
вания к умениям практического психолога в системе обра-
зования. Так, согласно информационному сборнику Мини-
стерства образования Украины, практический психолог 
должен «всего лишь» уметь эффективно использовать 
профессиональные знания в практической деятельности 
[4]. И так обстоит дело практически с каждым курсом. 

Для эффективной организации учебного процесса необхо-
димо, чтобы каждый преподаватель имел по учебной дисцип-
лине конкретную систему целей-ориентиров в виде перечня 
умений, которые должны быть сформированы у обучаемого к 
концу изучения этой дисциплины. Наличие конкретных уме-
ний позволит: 

– использовать их в качестве конкретных целей обучения; 
– вести процесс обучения более целенаправленно с 

учетом конкретных целей обучения; 
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– контролировать последовательность формирования 
умений у обучаемого; 

– диагностировать уровень сформированности умений 
обучаемого; 

– сделать процесс обучения в целом более эффективным. 
2. Система умений в обучении 
Прежде чем рассматривать предметные умения по кур-

су «Возрастная психология», следует остановиться на сис-
теме умений в обучении вообще. 

Умения в обучении представляют собой систему, кото-
рая состоит из последовательно осваиваемых блоков базо-
вых, методологических, общих, межпредметных, пред-
метных и профессиональных умений [1, 2].  

Системообразующим фактором здесь является после-
довательность формирования умений. Умения из каждого 
блока сначала являются целью обучения, а после того, как 
трансформируются в навык, т.е. соответствующее действие 
примет умственную форму, они перестают быть целью и 
превращаются в средство достижения новой цели, а имен-
но, овладение умениями следующего блока. Рассмотрим 
эти блоки умений подробнее. 

1. Базовые умения имеют самый общий смысл и опре-
деляются развитием познавательных (перцептивных, ког-
нитивных) и эмоциональных (аффективных) процессов 
обучаемого. К ним относятся умения ощущать, восприни-
мать, запоминать, осмысливать, представлять, анализи-
ровать, сравнивать, сопереживать и др. 

2. Методологические умения определяют подход к по-
знанию. Ими являются, например, умения формулировать 
цель деятельности, выделять в объекте предмет изучения, 
увидеть противоречие, рассматривать любое явление с 
учетом его связей с остальными явлениями и др. 

3. Общие умения выполняют организационные, обес-
печивающие и исполняющие функции. В их состав входят 
умения выражать свои мысли при помощи слов, отстаи-
вать свою точку зрения, грамотно писать, учиться, ста-
вить цель, планировать работу и т.д. 

4. Межпредметные умения подготавливают изучение 
какой-либо учебной дисциплины (учебного предмета). Они 
определяются содержанием этого предмета и для каждой 
учебной дисциплины различны. Межпредметными уме-
ниями для курса возрастной психологии выступают, в пер-
вую очередь, умения курса общей психологии. Это, напри-
мер, умения проводить наблюдение, беседу, анкетирова-
ние, тестирование, психологический эксперимент, социо-
метрию и др. 

5. Предметные умения определяются целью и характе-
ром изучаемого предмета. Подробному рассмотрению 
предметных умений по курсу «Возрастная психология» 
посвящен следующий раздел статьи. 

 6. Профессиональные умения обеспечивают возмож-
ность выполнения определенной профессиональной дея-
тельности. Профессиональные умения являются совокуп-
ностью ряда предметных умений нескольких учебных дис-
циплин. 

Умения каждого блока включают в свой состав умения 
из предыдущих блоков, так что система умений имеет ие-
рархический характер, т.е. имеет структуру по вертикали. 

3. Предметные умения по курсу «Возрастная психо-
логия» 

Как было уже сказано выше, перечень предметных 
умений определяется целью изучения дисциплины. Цель 
изучения курса «Возрастная психология» состоит в овла-
дении студентами умением использовать знание особенно-
стей психического развития человека в онтогенезе для ре-
шения реальных задач, связанных с их профессиональной 
деятельностью. В курсе «Возрастная психология» нами 
было выделено более 500 предметных умений. Эти умения 
неоднородны. Среди них выделяются две группы умений. 

1. Первую группу составляют умения использовать 
общепсихологические методы исследования для изучения 
проявлений психики ребенка. Определим ее как диагно-
стические умения. Это умения: 

– определять особенности внимания, 
– определять особенности речи, 
– определять особенности личности, 
– определять особенности памяти, 
– определять особенности самооценки, 
– определять особенности характера, 
– определять особенности общения со сверстниками, 

– определять социальный статус ребенка в группе. 
2. Ко второй группе относятся умения использовать 

знания психологических особенностей ребенка в профес-
сиональной деятельности. Эту группу определим как гно-
стические умения. Гностические умения тесно связаны со 
знанием возрастных и индивидуальных особенностей ре-
бенка. К ним относятся умения: 

– использовать знания по возрастной психологии для 
анализа и оценки реальных жизненных явлений, 

– осуществлять индивидуальный подход к ребенку с 
учетом его индивидуальных особенностей, 

– учитывать способности ребенка при обучении, 
– учитывать направленность личности ребенка при вы-

боре методов психологического воздействия на него, 
– учитывать особенности памяти ребенка при обуче-

нии, 
– учитывать проявления темперамента школьников в 

учебной деятельности, 
– учитывать возрастные особенности ребенка при вос-

питании. 
Диагностические и гностические умения взаимосвяза-

ны. Для того, чтобы осуществлять индивидуальный подход 
к ребенку, прежде необходимо уметь выявить его индиви-
дуальные особенности, и наоборот, чтобы верно выбрать 
метод и методику для исследования индивидуальных осо-
бенностей ребенка, необходимо обязательно учитывать его 
возрастные особенности. 

Среди умений каждой группы выделяются общие и 
конкретные умения [1, 8]. К общим относятся умения ме-
тодологического плана. Приведем перечень общих диагно-
стических умений:  

– проводить наблюдение за ребенком, 
– проводить беседу с ребенком, 
– использовать анкету в работе с детьми (проводить ан-

кетирование), 
– использовать тестовые задания в работе с детьми 

(проводить тестирование), 
– проводить социометрию. 
Каждое из этих умений связано с целым рядом кон-

кретных диагностических умений. Конкретные диагности-
ческие умения основаны на общих диагностических и оп-
ределяются конкретными условиями. Такими условиями в 
возрастной психологии выступают возраст ребенка и его 
психические особенности, которые исследуются или кото-
рые необходимо учитывать при осуществлении индивиду-
ального подхода. 

В возрастной детской психологии выделяют шесть воз-
растных периодов психического развития ребенка, а имен-
но [5, 6]: 

– младенчество (от рождения до 1-го года), 
– раннее детство (от 1-го года до 3-х лет), 
– дошкольное детство (от 3-х до 6-ти – 7-ми лет), 
– младший школьный возраст (от 6-ти – 7-ми до 11 
лет), 
– подростковый возраст (от 11-ти до 15 лет), 
– старший школьный возраст (от 15-ти до 18-ти 
лет).  
Психологические особенности ребенка определяются [3]: 
– особенностями его познавательных процессов, а 

именно: внимания, ощущений, восприятия, представлений, 
памяти, мышления, воображения;  

– речью;  
– особенностями эмоционально-волевой сферы: прояв-

лениями эмоций, проявлениями чувств, развитием произ-
вольности; 

– особенностями личности: потребностями, мотивами, 
направленностью, самооценкой, уровнем притязаний, тем-
пераментом, характером, способностями, интересами; 

– особенностями общения ребенка: со взрослыми, со 
сверстниками. 

Конкретных диагностических умений всего выделено 
более 300. Приведем небольшой фрагмент из этого переч-
ня. Это умения: 

– исследовать особенности темперамента млад-шего 
школьника, используя наблюдение, тестирование, метод 
независимых характеристик;  

– исследовать особенности мышления младшего 
школьника, используя метод тестирования;  
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– исследовать особенности речи ребенка дошкольного 
возраста, используя метод наблюдения, беседы, тестиро-
вания;  

– исследовать уровень притязаний младшего школь-
ника, используя метод беседы, метод тестирования, 
обобщения независимых характеристик, анкетирования. 

В группе гностических умений также выделяются об-
щие и конкретные умения. Общими гностическими высту-
пает умения: 

- осуществлять подход к ребенку с учетом его индиви-
дуальных особенностей, 

- использовать знания по возрастной психологии для 
анализа и оценки реальных жизненных явлений.  

Эти два общих умения в конкретных условиях порож-
дают более 200 конкретных гностических умений. Приве-
дем фрагмент из этого перечня:  

– учитывать самооценку ребенка дошкольного возраста 
в учебно-воспитательном процессе, 

– учитывать особенности внимания младшего школь-
ника, 

– учитывать направленность личности подростка при 
выборе методов воздействия на него, 

– учитывать особенности памяти ребенка младшего 
школьного возраста при его обучении,  

– учитывать готовность ребенка к школе при определе-
нии сроков его поступления в школу. 

 
4. Структура предметных умений по горизонтали 
 
Все предметные умения являются сложными, или со-

ставными, и раскладываются на целый ряд более простых 
умений [2]. Так, например, умение выявлять особенности 
личности ребенка раскладывается на следующие умения: 

– определять направленность личности ребенка, 
– определять самооценку ребенка, 
– определять уровень притязаний ребенка, 
– определять мотивы поведения ребенка, 
– определять тип темперамента ребенка, 
– определять особенности характера ребенка, 
– определять особенности общения ребенка. 
Эти умения тоже, в свою очередь, являются составны-

ми и также раскладываются на ряд еще более прос-тых 
умений. Например, умение определить особенности обще-
ния ребенка состоит из умений:  

– определять особенности общения ребенка со взрос-
лыми, 

– определять особенности общения ребенка со сверст-
никами, 

Каждое из этих умений тоже составное. Для того, что-
бы определять особенности общения ребенка со сверстни-
ками, необходимо уметь: 

– выбрать метод для изучения особенностей общения 
ребенка со сверстниками, 

– подобрать необходимую методику или ряд методик, 
– корректно использовать подобранную методику, 
– описать результаты обследования, 
– обработать результаты обследования, 
– дать интерпретацию полученных результатов обсле-

дования, 
– сформулировать выводы. 
Для овладения этими умениями необходимо владеть 

умениями из других блоков умений, описанных выше. 
Так, умение обработать результаты обследования 

включает умения: читать, считать, писать (общие уме-
ния), выделять, сопоставлять, сравнивать, осмысливать 
(базовые), интерпретировать, отделять существенное от 
несущественного (методологические), составлять табли-
цы, чертить профили, проводить вычисления (межпред-
метные) и др. 

5. Заключение 
Определен перечень предметных умений, образующих 

операционную предметную модель обучаемого по курсу 
«Возрастная психология». Общее их количество составляет 
более 500. Эти умения неоднородны. Среди них выделяет-
ся две группы умений: диагностические и гностические. 
Каждая из групп содержит общие и конкретные предмет-
ные умения и имеет структуру по вертикали. Кроме того, 
предметные умения курса «Возрастная психология» явля-
ются составными или сложными и имеют структуру в го-

ризонтальном направлени. Операционная предметная мо-
дель обучаемого, по сути дела, задает цели обучения. 
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The specific kind of educational process at school demands the 
psychologist has to be good professional. The article is devoted to 
the theme how during education process by teaching of certain 
subjects the necessary professional skills for a future specialist 
would be formed. 
 
Особливості навчально-виховного процесу в школі обумов-
люють специфічні вимоги до виконання психологом своїх 
фахових обов’язків. Стаття присвячена тому, як у межах 
навчального процесу, завдяки викладанню конкретних учбо-
вих дисциплін, формувати необхідні майбутньому фахівцю 
професійні уміння. 

 
РОЛЬ РАЗНООБРАЗНЫХ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО 
ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
В.В.Шульга 
Система среднего образования – та отрасль, где сущест-

вует массовая потребность в квалифицированной психоло-
гической помощи. Необходимость дифференциации и инди-
видуализации обучения, применение различных методов 
воспитания, стимулирование саморазвития учащихся требу-
ет привлечения практических психологов к участию в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Однако опыт подготовки школьных психологов пока-
зывает, что существующая система обучения не обеспечи-
вает в полной мере подготовку психолога-профессионала, 
способного на высоком уровне выполнять различные обя-
занности, которые встают перед ним в практической дея-
тельности [1]. Основной недостаток вузовской подготовки: 
неподготовленность выпускников к практической профес-
сиональной деятельности.  

В основу учебно-воспитательного процесса должно 
быть заложено возможно более точное и полное описание 
его цели – формирование и развитие определенных свойств 
личности специалиста, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности. Личностные качества спе-
циалиста, их профессиональные знания и умения, сущест-
венные компоненты деятельности выделяются с помощью 
модели специалиста [2]. Одной из главных задач высшей 
школы является построение модели специалиста, в которой 
формулируются квалификационные требования к этому 
специалисту.  

Модель специалиста прежде всего должна предусмат-
ривать реализацию основной цели, стоящей перед образо-
ванием: формирование и развитие свойств личности буду-
щего специалиста, необходимых умений и навыков, отра-
жающих опыт профессионала, составляют основную зада-
чу обучения. Определение и описание этих свойств – наи-
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более трудоемкая и сложная часть работы по составлению 
модели специалиста.  

Проектирование обучения должно начинаться не с оп-
ределения того, что будущий специалист должен знать, а с 
психологического анализа деятельности профессионала, 
т.е. уяснения того, что будущий специалист должен делать 
на рабочем месте. Только после этого можно будет опреде-
лить те знания, которые обеспечивают выполнение кон-
кретных действий.  

Таким образом, первый этап разработки модели – оп-
ределение содержания, структуры и объема опыта, необхо-
димого выпускнику вуза для выполнения функциональных 
обязанностей, соответствующих наиболее вероятным его 
первичным областям профессиональной деятельности. 

В Донецком институте социального образования (ДИСО) 
под руководством профессора Г.А.Атанова ведутся работы по 
построению модели специалиста – практического психолога, 
работающего в системе образования. 

Для реализации первого этапа построения модели было 
проведено анкетирование более 300 участников учебно-
воспитательного процесса (учащихся, их родителей, учите-
лей, школьных психологов, студентов факультета психоло-
гии ДИСО). С помощью анкеты была осуществлена по-
пытка выявления различных точек зрения со стороны 
субъектов учебно-воспитательного процесса на важнейшие 
составляющие профессиональной деятельности психолога.  

Задачей проводимого исследования было установление 
соответствия содержания образовательно-
профессиональных программ (ОПП) по специальности 
«психология» тем реальным требованиям, которые суще-
ствуют по отношению к деятельности педагогического 
психолога [3]. 

Результатом проведенного анализа анкеты, состоящей 
из 65 вопросов, было выделение конкретного содержания 
трех составляющих модели специалиста: 1)необходимые 
для успешной работы профессиональные знания, умения и 
навыки (первый блок вопросов); 2)важнейшие функцио-
нальные обязанности (второй блок вопросов); 
3)профессионально важные качества личности психолога 
(третий блок вопросов). 

Выборами, стоящими на первых местах у всех групп оп-
рашиваемых, в первом блоке являются следующие пункты: 

– знать основные направления развития образования и 
психолого-педагогической науки; 

– иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций. 
Во втором блоке:  
– выявлять причины, затрудняющие развитие ребенка; 
– оказывать помощь родителям в решении проблем 

воспитания детей. 
В третьем блоке вопросов максимальные выборы всех 

респондентов совпали по трем пунктам: 
– способность сопереживать и понимать позицию дру-

гого; 
– высокий интеллект; 
– уважение прав и ценностей другого человека. 
По многим пунктам анкеты есть расхождение мнений у 

различных групп анкетируемых. Учащиеся и их родители в 
качестве важнейших требований к профессиональным 
обязанностям школьного психолога предъявляют именно 
те требования, которые сформулированы в ОПП, т.е. зада-
ются стандартом обучения. Сами же практические психо-
логи эти требования отмечают как значительно менее важ-
ные.  

В качестве примера приведем пункты анкеты, которые 
имеют максимум выборов в отдельных группах анкетируе-
мых, но при этом между группами не совпадают: 

 В первом блоке вопросов (учителя, ученики, роди-
тели): 

 иметь навыки семейного консультирования; 
 уметь осуществлять коррекцию психического развития 

(кроме учащихся). 
Студенты и школьные психологи:  

 уметь осуществлять дифференциированную диагно-
стику различных отклонений в психическом развитии; 

 уметь осуществлять коррекцию психического разви-
тия; 

 иметь навыки консультативной работы. 
Во втором блоке вопросов (учителя, ученики, их роди-

тели): 

 оказывать помощь молодежи в осознанном выборе 
профессии; 

 формировать психологическую культуру учащихся, 
педагогов, родителей; 

 консультировать работников образования по вопросам 
обучения и воспитания; 

 выявлять психологические причины неуспеваемости и 
недисциплинированности учащихся (кроме родите-
лей).  
Студенты, школьные психологи: 
 планировать и разрабатывать развивающие програм-
мы. 

В третьем блоке вопросов (учителя, ученики, роди-
тели): 

 способность вызывать доверие других людей. 
Студенты, школьные психологи: 
 терпимость, принятие другого; 
 эмоциональная устойчивость; 
 уверенность в себе (только психологи). 
Полученные данные по своей сути являются формой 

запроса к специалисту со стороны социума. Они объектив-
но говорят о том, каким хотят видеть школьного психолога 
учителя и учащиеся, каких профессиональных действий от 
него они ждут и какими умениями, чтобы осуществить эти 
действия, он должен владеть. При этом очевидно, что пси-
хологи не вполне четко представляют те ожидания, кото-
рые существуют у детей, их родителей и педагогов от их 
практической деятельности, и, соответственно, неадекват-
но строят свою профессиональную деятельность. 

Результаты проведенного исследования могут быть по-
ложены в основу модели практического психолога, и слу-
жить конкретными целями обучения будущих специали-
стов. Они со всей очевидностью говорят о том, что система 
подготовки психологов в вузах требует пересмотра. 

Следует отметить, что все выделенные респондентами 
позиции относятся к категории умений. Опрос показывает, 
что как специалисты, так и выпускники, и студенты испы-
тывают большие проблемы с выполнением своих профес-
сиональных обязанностей, поскольку необходимые для 
этого умения и навыки не были сформированы за годы 
учебы в вузе. И объяснение такому факту лежит не в аргу-
ментации недостатком опыта, а в том, что при изучении 
различных учебных дисциплин мало внимания уделяется 
непосредственному обучению конкретным предметным 
умениям. Напомним, что целью обучения является форми-
рование способов действий специалиста в различных си-
туациях [4]. 

Остановимся более детально на вопросе о том, как в 
рамках учебного процесса формировать необходимые бу-
дущему специалисту профессиональные умения. Ясно, что 
они должны быть сформированы у студента в результате 
изучения им различных учебных дисциплин. Вопрос за-
ключается в том, насколько соотносятся выделенные с 
помощью анкеты умения с наличием этих умений в ОПП. 
Даже беглый взгляд на содержание образовательно-
профессиональных программ позволяет отметить размы-
тость формулировок при перечислении сформированных 
знаний и умений студента, прослушавшего тот или иной 
учебный курс. Это объясняется тем, что результат изучения 
учебной дисциплины – знания, умения и навыки – в ОПП 
сформулированы как некие общие цели, в которых даются 
лишь общие черты действия и его предмета [5]. Например, 
знания и умения студентов, прослушавших курс педагоги-
ческой психологии, отмечены следующим образом: 

Знати: 
 сутність і психологічну природу навчально-виховного 
процессу; 
 основні теорії навчання в наукових психологічних шко-
лах та напрямах; 
 сучасні ефективні форми та методи навчання та вихо-
вання; 
 роль навчання в інтеллектуальному та моральному вихо-
ванні особистості. 

Уміти: 
 робити психологічний аналіз різних форм проведення 
занять, зокрема уроку; 
 досліджувати за допомогою методів педагогічної пси-
хологіі окремі проблеми педагогічного процессу; 
 організувати та проводити консультативну роботу з 
питань педагогічноі психології. 
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Только две из приведенных позиций перекликаются с 
общими выборами анкетируемых: “знати основні теорії 
навчання в наукових психологічних школах та напрямах” и 
“уміти організувати та проводити консультативну роботу з 
питань педагогічноі психології”. 

Выделенные в анкете умения имеют сложную структу-
ру и являются своеобразным интегрированным результа-
том изучения нескольких учебных дисциплин. Например, 
запрос со стороны учащихся, их родителей и учителей 
“выявлять причины, затрудняющие развитие ребенка” мо-
жет быть выполнен при условии, что:  

- после изучения возрастной психологии студенты: 1) 
будут знать возрастные нормы психического развития ре-
бенка и факторы, влияющие на развитие ребенка, 2) овла-
деют умениями осуществлять исследования проявлений 
психики в разные возрастные периоды.  

- после изучении психодиагностики: 1) на практике 
смогут осуществлять диагностические исследования и 2) 
принимать профессиональные решения на основе полу-
ченных результатов. 

- после изучения патопсихологии: 1) знать аномальные 
особенности психики и 2) уметь различать типы нарушений 
психического развития в возрастном аспекте. 

- после изучения дифференциальной психологии:  
1) знать механизм становления индивидуально-типо-
логических особенностей и 2) уметь использовать эти зна-
ния в практической работе психолога. 

Приведенные примеры свидетельствуют о необходи-
мости конкретизировать и наполнить четким содержанием 
перечень знаний и умений, формируемый у студента в 
процессе преподавания того или иного учебного курса, 
привести их в соответствие с потребностями его будущей 
профессиональной деятельности.  

Все учебные дисциплины играют служебную роль. 
Они нужны не сами по себе, а в той мере, в какой они 
обеспечивают подготовку специалиста [6]. Если в общей 
цели обучения даются лишь общие черты действия и его 
содержания, то конкретные цели по каждой дисциплине 
создаются на основе конкретизации общих целей. Факти-
чески, уточняя действия и предмет действия в рамках об-
щей цели, преподаватель отдельной учебной дисциплины 
формулирует своим коллегам по предыдущим курсам кон-
кретные задачи, которые трасформируются в предметные 
умения. 

Рассмотрим такой факт. Среди перечня функциональ-
ных обязанностей школьных психологов, выделенных 
учащимися, их родителями и учителями (второй блок во-
просов анкеты), на одном из первых мест стоит запрос 
“оказывать помощь подрастающему поколению в выборе 
профессии”. Характерно, что школьные психологи при 
ответе на вопросы анкеты этого пункта практически не 
отмечали. Т.е., такой запрос к практическому психологу 
существует, но он на него не отвечает. И одной из причин 
невыполнения социального заказа является, очевидно, не-
умение его выполнить. И это неудивительно, т.к. в ОПП в 
отношении знаний и умений студентов, прослушавших 
курс “Профориентация и профотбор” зафиксировано: 

«Знати: 
 психологічні аспекти проблеми профорієнтації та проф-
добору; 
 психологічні передумови вивчення особистості як 
суб’єкта трудової діяльності. 

Уміти: 
 організувати і проводити профорієнтаційну роботу та 
роботу по профдобору: 
 провести лікарняно-трудову експертизу; 
 застосувати методи оцінки ділових та морально-
етичних якостей спеціалістів.» 

Задачей преподавателей является конкретизация общей 
цели, изложенной в квалификационной характеристике 
через преподавание конкретной учебной дисциплины. Так, 
умение “организовать и проводить профориентационную 
работу и работу по профотбору” выглядит скорее как об-
щая профессиональная задача и ничего не говорит о том, 
как и через какие конкретные действия ее можно решить. 
Общая задача “организовать и проводить профориентаци-
онную работу и работу по профотбору” может быть кон-
кретизирована в «оказать помощь учащимся в выборе про-
фессии». В свою очередь достижение этой цели может 
быть реализовано через выполнение следующих действий: 

- определить, на какой стадии формирования профессио-
нального плана находится учащийся; 
- изучить мотивы выбора профессии, интересы, склонности, 
типологические особенности ученика; 
- оценить собранные данных; 
- помочь в составлении плана профессионального выбора; 
- помочь в осуществлении первичного профессионального 
выбора; 
- оказать содействие в составлении индивидуального плана 
развивающей и коррекционной работы учащегося; 
- осуществить контроль за выполнением плана; 
- оказать помощь в принятии решения на основании резуль-
татов предыдущих этапов о продолжении подготовки к вы-
бранной специальности или о пересмотре первоначально 
выбранных сфер деятельности. 

Такая работа должна быть проделана по всем читае-
мым курсам. Важным моментом при этом является пони-
мание того, что система умений имеет иерархический ха-
рактер. Конкретное умение по предмету может быть сфор-
мировано у студента на основе уже имеющихся у него 
умений. Специалисты конкретизируют общую цель, ис-
пользуя стандартные конструкции: выделить сведения, 
составить схему, выделить признаки, выполнить диагно-
стику и т.д. [7]. 

Анализ показывает, что усвоение какого-либо учебного 
предмета означает последовательное усвоение системы 
умений: базовых, методологических, общих, межпредмет-
ных, предметных. Предметные умения каж-дой учебной 
дисциплины формируются на основе уже имеющихся у 
студентов умений, возникших после изучения предыдущих 
дисциплин.  

ВЫВОДЫ 
Ситуация в высшей школе характеризуется тем, что на-

зрела необходимость пересмотреть квалификационные 
требования, существующие по отдельным учебным дисци-
плинам и спецкурсам по специальности “психология”. 
Результатом изучения каждой учебной дисциплины долж-
ны стать сформированные способы действий. Перечень 
формируемых знаний и умений по каждой конкретной 
дисциплине должен быть составлен на основе реальных 
запросов со стороны физических и юридических субъек-
тов, которые будут пользоваться услугами психологов. 
Поскольку речь идет о навыках, необходимо спланиро-
вать у студентов такую деятельность на занятиях по этим 
курсам, в которой бы эти навыки формировались. Знания 
теоретических подходов составляют неотъемлемую часть 
формирования любых умений и навыков, но именно на-
выки оказываются более всего востребованы практикой. 
Вузовская подготовка тогда будет отвечать своему назна-
чению, когда она вооружит будущего специалиста не 
только знаниями, но и базовыми умениями, на основе 
которых он будет совершенствовать свое профессиональ-
ное мастерство. 
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Problems related to adaptation of the society, particularly 
entrepreneurs and graduates, to market relations are considered 
in the article. The authors define external environment’s current 
state, focus on changes which have taken place in the society, as 
well as compare ways of resolving the problem of enterprise 
stimulation in Ukraine to those in Poland. The urgency of 
business-planing is emphasized. The authors define approaches 
to making up and presenting business-plans in the course of 
Entrepreneurship Basics. Methods of making up the “average” 
version of a business-plan for small business while carrying out 
practical training are proposed. The proposed methods may be 
used by Project Expert 5 program users. 
 
Розглядаються питання, пов’язані з адаптацією суспіль-
ства, зокрема підприємцеві і (особливо!) випускників вузів, до 
ринкових відносин. Охарактеризовано стан зовнішнього 
середовища, розглянуто зміни, які вже відбулись у суспіль-
стві; проведено порівняння щодо вирішення проблем стиму-
лювання підприємництва в Польщі та Україні. Визначено 
актуальність бізнес-планування у підприємництві та мето-
дичні підходи у створенні та презентації бізнес-планів під 
час вивчення дисципліни “Основи підприємництва”. Запро-
поновано методику складання “середнього” варіанту бізнес-
плану для фірм малого бізнесу при проведенні практичних 
занять з курсу як форми організації навчальної діяльності. 
Запропонована методика можна використовуватись кори-
стувачами програми Project Expert 5. 

 
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ БІЗНЕС-
ПЛАНІВ СТУДЕНТАМИ ЯК ФОРМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ З ОСНОВ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Л.О.Чорна, О.М. Мороз  
Підприємництво як вид діяльності за останні роки 

стає все більше зрозумілим. Воно знаходить концепту-
альну підтримку з боку держави і на різних рівнях вла-
ди. Відбуваються позитивні зміни з боку суспільства у 
ставленні до бізнесменів, підприємців, приватного сек-
тору взагалі. Якщо порівняти відношення до 
підприємництва на початку 90-х років і наприкінці 
століття, то можна сказати, що воно стає більш прогре-
сивним. Фізичні і юридичні особи, які займались ре-
алізацією ідей бізнесу вже після прийняття закону “Про 
підприємництво” у лютому 1991 року, були “піо-
нерами” і нерідко називались “спекулянтами”, хоча 
саме по собі це слово має не лише лайливе а й чітке 
економічне трактування “спекулянт” – англ.: speculator; 
нім.: spekulant; фр.: speculateur; пол.: spekulant – особа, 
що займається спекуляцією, законний учасник угод на 
більшості ринків, що готовий іти на значний ризик в 
надії виграти [1]. 

Сьогодні громадська думка щодо підприємницької 
діяльності поліпшується, і підприємець вже сприй-
мається як роботодавець, той, хто платить гроші, може 
допомогти бідним, відремонтувати дорогу, зупинку 
громадського транспорту тощо. Таке ставлення до 
підприємців спостерігається навіть і з боку людей похи-
лого віку, що особливо постраждали у часи перебудови: 
недостатня пенсія не завжди виплачується, заощаджен-
ня втрачено, на лікування грошей не вистачає. 

 Складність зумовлена, зокрема, тим, що ситуації у 
державі зруйновано систему, яка була раніше, а нової 
натомість не побудовано. Хто винний? Ми самі. Адже 
влада – це ми, і сьогодні “розвалилось” саме те, що ми 
побудували раніше. Таку спадщину ми маємо завдяки 
невмінню ефективно використовувати обмежені ресур-
си: у світі немає жодної країни з високим рівнем життя і 
одночасно командно-адміністративним управлінням, 
яке у нас панувало 70 років, починаючи з часів Жовтне-
вої революції. У нашій економіці не було менеджменту, 
маркетингу, бізнесу, і лише в останні десять років це 
поняття почали хоч якось впроваджуватись в її обіг. На 
що орієнтуватись? Безумовно, на економічний досвід 
розвинутих країн. Існує чимало моделей і шляхів еко-
номічного розвитку. Однак, лише багата держава може 

здійснювати на відповідному рівні пенсійне забезпе-
чення, медичне обслуговування та піклування про бідні 
прошарки суспільства. Світовий досвід показує, що 
економічно заможні держави розвиваються тільки за 
ринковими законами. 

У переході від теоретичного до реального стимулю-
вання підприємництва в Україні, на наш погляд, можна 
виділити два напрямки. Перший – це поліпшення 
зовнішнього середовища, в якому працює підприємець. 
Другий – побудова сприятливого внутрішнього середо-
вища, в якому головне місце займає сам підприємець. 

У Вінницькій області реалізується програма 
підтримки малого підприємництва, яку погоджено з 
Міністерством економіки України, Міністерством 
фінансів України, Державним комітетом з питань роз-
витку підприємництва, тобто вона є частиною загально-
державної політики. Підтримка саме малого 
підприємництва – дуже важливий стратегічний напря-
мок у розвитку економіки. Крім того, більшість великих 
підприємств сьогодні не працює в нормальному режимі. 

Кількість малих підприємств станом на 01.07.01 в 
області складала 8825, питома вага діючих серед них – 
55,8% [2]. І на сьогоднішній день сталої тенденції щодо 
поліпшення останнього показника немає. 

Причина – та сама. Звернемось до досвіду Польщі 
порівняно з Україною. Чому йдеться саме про цю 
країну? Не секрет, що реальне сприяння розвитку 
підприємництва в Польщі значно відчутніше, а її еко-
номічний розвиток за останні роки може бути для нас 
прикладом. Підприємництво, наприклад, у Польщі 
реєструється в межах 0,5 години, а у нас: номінально – 
до 5 днів, реально – протягом місяця. Це пов’язано, на-
самперед, з факторами організаційно-правового і 
соціально-психологічного середовища. Щодо орга-
нізаційно-правового середовища, то для України це, на 
відміну від Польщі, відсутність: 1) правових гарантій 
щодо власності; 2) стабільності нормативних доку-
ментів; 3) лібералізації умов зовнішньо-економічної 
діяльності підприємців.  

Щодо негативних елементів соціально-пси-холо-
гічного середовища, це:  

1) наявність корупції, рекету, що вирізняється висо-
ким ступенем розповсюдження; 2) достатність про-
фесійних знань та досвіду щодо заняття бізнесом;  
3) можливість отримати професійну підготовку. 

Два останніх фактори знайшли своє вирішення у 
межах функціональної підпрограми інфраструктурного 
забезпечення підприємництва (Вінницька область), яка 
передбачає:  

• надання інформації щодо реєстрації підприємств;  
• консультативно-методичні послуги з питань влас-
ності, маркетингу, кредитів, користування венчур-
ним капіталом; 
• створення необхідного ринкового середовища;  
• організацію допомоги підприємцям у складанні 
бізнес-планів.  
По Вінницькій області працює 12 підприємств і ус-

танов, які спроможні реалізувати згадану підпрограму. 
Серед них: бізнесцентр, бізнес-інкубатор, відділення 
Державного інноваційного Фонду України, місцевий 
інноваційний фонд, консалтинговий і тренінго-
інформаційний центри, асоціація малого бізнесу тощо. 
Крім того, 18 учбових закладів області, що розташовані 
у Вінниці, здійснюють навчання студентів основам 
підприємництва. 

В наш час більш, ніж раніше, цікавляться 
підприємництвом і студенти. Хоча не всі з них будуть 
мати власну справу, чимало працюватимуть у фірмах 
малого бізнесу, а отже, повинні розуміти ступінь ризику 
і співвідношення ризику і виграшу, а також проблеми 
небезпеки малого бізнесу. 

Вище було наведено відсоток фірм по Вінницькій 
області, які відкрились і продовжують працювати 
(55,8%). Якщо порівняти цей показник з американським 
аналогом, то можна зазначити, що він навіть вищий: у 
відповідності з даними Управління у справах малого 
бізнесу в США, біля 40% малих фірм продовжують 
працювати і через п’ять років після відкриття, а 80% 
підприємств, що заново створені, живуть не менше 
трьох років [3]. Отже, недовгий вік праці підприємства 
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після відкриття в конкурентних умовах – це природне 
явище. 

Як показує власний досвід авторів, особливий попит 
у студентів при вивченні основ підприємництва має 
саме бізнес-планування. Можна виділити три основних 
сегменти цього попиту. 

На першому місці стоїть складання бізнес-планів для 
підприємств торгівлі та посередництва (це невипадково, 
адже ми готуємо спеціалістів переважно для цих видів 
підприємницької діяльності). 

На другому місці – складання бізнес-планів 
інвестиційних та інноваційних проектів. Це пов’язано з 
попитом заміни старих виробництв, окремих процесів, 
ліній, технологій на нові. Але зауважимо, що в цьому 
питанні сфера попиту дуже тісно пов’язана із впливом 
зовнішнього середовища. Залежність можна назвати 
еластичною: збільшується реальне сприяння норматив-
но-правових умов середовища – збільшується попит на 
такі проекти і навпаки. На сьогоднішній день ситуація 
нагадує лева, який готується до стрибка, і думає, в яку 
сторону стрибнути. Спостерігається вичікування щодо 
реалізації інвестиційних і інноваційних програм. 

На третє місце ми ставимо бізнес-планування для 
коротких, разових бізнес-операцій, якими сьогодні зай-
мається велика кількість підприємців. Ці операції 
відбуваються як на поверхні, так і в економічній тіні, 
ринку залежно від того, де саме є можливість заробити 
гроші. 

Виходячи з вищесказаного, розглянемо основні ви-
моги щодо “середнього” варіанту бізнес-плану для 
фірми малого підприємництва. Слід зазначити, що 
складання бізнес-планів студентами вже три роки тому, 
починаючи з 1998-1999 навчального року, впроваджено 
в навчальний процес при вивченні дисципліни “Основи 
підприємництва” на денній та вечірній формах навчан-
ня. При цьому, студенти протягом семестру після про-
слуховування лекційного курсу під час практичних за-
нять складають, поєднавшись у групи, бізнес-плани, а 
під час заліку в кінці семестру презентують їх перед 
іншими студентами та запрошеними викладачами ка-
федри. Презентація відбувається за допомогою програ-
ми Power Point “Презентація проекту”, для якої викла-
дачами кафедри розроблено методичні вказівки, що 
широко використовуються студентами. Студенти здо-
бувають навички з планування власної справи у май-
бутньому або сьогодні, передбачають труднощі, перева-
ги, особливості ведення власної справи, роблячи при 
цьому конкретні розрахунки. 

Студентам пропонується складання бізнес-планів 
обсягом до 10 сторінок набраного на комп’ютері тексту 
на календарний період до 3-х років, як це часто робить-
ся на практиці. Методичні рекомендації, розроблені 
лектором курсу “Основи підприємництва” щодо скла-
дання бізнес-плану, передбачають 14 основних розділів, 
які заповнюються студентами: 

1. Резюме: на одній сторінці дати опис вашого това-
ру, послуги, ринку збуту. Охарактеризувати ваше 
підприємство, його організаційну форму, риси, які 
відрізняють його від конкурентів. Коротко: фінансові 
показники, прибуток, обсяг грошей, яких не вистачає і 
на які цілі. 

2. Організаційна структура підприємства: основні 
дані про походження, організаційну форму, структуру, 
які стосунки щодо розподілу прибутку між засновника-
ми, механізм та строки повернення кредиту (якщо такий 
береться). 

3. Товари або послуги: дати у стислій формі повний 
опис товарів або послуг, звертаючи особливу увагу на 
унікальні властивості. 

 
Аналіз товару: 
Особливість вашого 
товару у порівнянні з 

аналогом 

Переваги Можливі  
недоліки 

 

4.Коротка інформація про конкурентів 
 

Фірма Товар 
(послуга) 

Їх пере-
ваги 

Їх недоліки (слабкі 
сторони) 

 
5. Ринок: потенційний обсяг ринку. Ваші покупці: 
 

Вік 
покупця

Район 
мешкання

Середній 
дохід по-
купця в 
місяць 

 Кількість 
покупців 

Купівельна 
спро-

можність  
покупця за 

рік 
         
         
 
Можливий обсяг продажу в місяць у поточному році  
у наступному році _________                                       __   
через два роки  __            _тощо _                                   _  

 
6. Стратегія маркетингу: визначити форму реалізації 

товару (послуги). Наприклад: 
1) спеціалізований магазин; 
2) торгівля з машини; 
3) торгівля за замовленням з доставкою; 
4) торгівля зі складу; 
5) торгівля через оптовиків; 
6) інші види. 
 
7. Реклама: визначити засоби реклами. Наприклад: 
1) преса (центральна, масова); 
2) радіо, телебачення (центральне, місцеве); 
3) щити, фотографія; 
4) планшети в місцевому транспорті; 
5) вітрина; 
6) електрична, світлова реклама. 
 

Таблиця: 
Вид 
рекла-
ми 

Сфера охоп-
лення (коло 
споживачів) 

Частота 
повто-
рення 

Вартість 
однієї 

рекламної 
одиниці 

Загальна 
вартість 
реклами 

 
До таблиці: 
а) розрахувати вартість реклами на наступні 12 

місяців, на весь період реалізації бізнес-плану; 
б) визначити частку витрат на рекламу 

підприємством у загальному обсязі витрат; 
в) визначити напрямки роботи з покупцем (спожи-

вачем) безпосередньо у торговельній залі (у залі надан-
ня послуг тощо).  А саме:  

– як буде розкладуватись товар (пропонуватись по-
слуга); 
– оптимальна мінімальна кількість товару (послуги); 
– як буде відбуватись продаж (за готівку, у кредит); 
– розрахувати витрати на придбання меблів, полиць, 
предметів дизайну тощо; 
– варіанти планування магазину (залу надання по-
слуг тощо).  
 
8. Штат робітників і їх заробітна плата. Наприклад: 
1) бухгалтер; 
2) менеджер; 
3) продавець; 
4) сторож. 

Таблиця: 
 
Професія Чисель-

ність 
Заробітна 
плата 

Коло 
обов’язків 

 
9. Торговельні площі: 
– визначити розмір торговельних площ, необхідних 

підприємству; 
– розмір допоміжних площ; 
– вимоги місцевих органів влади, які регулюють 

розмір площ. 
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10. Розрахунок загальних витрат. Наприклад: 
1) постійні витрати: оренда приміщення, експлуа-

таційні витрати, адміністративні витрати; 
2) змінні витрати: оплата праці робітників 

(відрядна), вартість сировини, матеріалів; 
3) амортизаційні відрахування (повернення зносу 

обладнання).  
Наприклад, строк служби обладнання – 3 роки. 
Вартість обладнання - 9 тис. гр.од. Кожного року 
відраховується по 3 тис. гр.од. в амортизаційний 
фонд. Вони одночасно включаються у витрати і в 
ціну товару; 
4) інші витрати (зберігання, транспортування, скла-

дування). 
 
11. Встановлення ціни: необхідно врахувати 

собівартість (ціну, яку сплачено за товар під час при-
дбання); торговельні надбавки; додаткові пропозиції 
покупцям; готівковий, безготівковий, кредитний та інші 
види розрахунків. 

 
Ціна може встановлюватись: 
1) аналогічно до ціни конкурентів; 
2) витрати плюс середній відсоток прибутку; 
3) ціна, що забезпечить встановлений рівень рента-

бельності; 
4) ціна з урахуванням додаткових якостей товару 

(послуги). 
Наприклад, обирається другий варіант 
ціноутворення:  
5 тис. гр.од. + 20% = 6 тис. гр.од. 
 
12. Розрахунок прибутку. 
Ціна х Обсяг продажу – Витрати = Прибуток 
6 тис. гр.од. х 500 одиниць – 5 тис. гр.од. х 500 оди-
ниць = 500 тис. гр.од. 
 
13. Розрахунок чистого прибутку.  
Наприклад, сукупні податки в сумі складають 35% 
500 тис. гр.од. – 0,35 х 500 тис. гр.од. = 325 тис. 
гр.од. 
 
14. Розрахунок точки беззбитковості (ТБ), коли су-

купні доходи будуть дорівнювати сукупним витратам. 
 
Сукупні доходи = Сукупні постійні витрати + Су-

купні змінні витрати 
 

Ціна за 
одиницю х 
товару 

Кількість 
одиниць = 
продажу 

Сукупні 
постійні + 
витрати  

Змінні вит- 
рати на    х 
одиницю 

Кількість 
одиниць 
 продажу 

 
                      

Сукупні    постійні      витрати Кількість 
одиниць = 
продажу Ціна за одиницю          –  

товару 
Змінні витрати на 
одиницю товару 

 
Можна побудувати графік беззбитковості.  
Досвід складання бізнес-планів для підприємств 

торгівлі показав, що магазини, оптові підприємства 
торгують переважно різними видами товарів. 

Точку беззбитковості для різноманітного асорти-
менту товарів можна розраховувати шляхом визначення 
проценту даної асортиментної групи в загальному вало-
вому прибутку. Так, на одиницю асортименту товарної 
групи, що дає більшу виручку, буде віднесено і більший 
обсяг постійних витрат. 

Для того, щоб визначити точку беззбитковості для 
чотирьох груп товарів, використаємо такі дані: 

 
Група товарів Продаж, % Рентабельність 

продажу, % 
I 25 20 
II 40 35 
III 20 40 
IV 15 15 

Загальний продаж      100  
Постійні витрати   10 000 

                          Постійні витрати 
ТБ = ----------------------------------------------------------------,  
         Група 1        Група 2        Група 3            Група 4 
          (S х Р )   +    (S х Р) +     (S х Р)     +       (S х Р)  
  
де S – процент загального обсягу продажу для кож-

ного товару; 
Р – валовий прибуток 
 

                                  10000       10 000  
ТБ = ----------------------------------------------------------------- =  --------  = 
          (0.25 х 0.2) + (0.4 х0.35) + (0.2 х0.4) +  (0.15 х 0.15)    0.2925 
 
=   34188 гр. од.    

Процент загального обсягу продажу можна вирази-
ти у фізичних одиницях збуту, тоді валовий прибуток 
буде виражено у грошових одиницях. Відповідно, по-
казник загального обсягу продажу в точці беззбитко-
вості також буде виражений у фізичних одиницях. Така 
відозміна корисна для тих видів бізнесу, що продають 
дорогі товари в невеликому обсязі. 

Можна розрахувати через скільки років (Т) буде по-
вернений первісно вкладений капітал: 

 
 первісно вкладений капітал  
Т  =  -------------------------------------- . 
 прибуток нерозподілений  
Наприклад, вкладений капітал складає 60 млн. 

гр.од., а прибуток 10 млн. гр.од. в місяць, то:   
          60  
Т  =  ------------  =  0,5 року. 
 10 х 12 
Безумовно, ми пропонуємо нескладні розрахунки 

для спрощених бізнес-планів, як зазначено вище (для 1 і 
3 сегментів попиту), тому що в навчальних планах ден-
ного та вечірнього відділень викладання курсу “Основи 
підприємництва” передбачено переважно на І-ІІ курсах 
навчання. 

Бізнес-плани інвестиційних та інноваційних про-
ектів (2 сегмент) передбачають у своїй структурі розра-
хунок грошових потоків зі зміною вартості грошей про-
тягом часу, планових балансових показників, надход-
ження та використання грошових коштів, окремих роз-
рахунків залежно від обраного виду діяльності тощо. 
Такі плани, на нашу думку, слід складати при вивченні 
дисциплін “Інвестиційний менеджмент”, “Інноваційний 
менеджмент”, що викладаються студентам переважно 
на старших курсах. 

Наприкінці слід зазначити, що така нетрадиційна 
форма організації навчальної діяльності студентів, на 
відміну від звичайного заліку, зацікавлює студентів та є 
корисною і більш ефективною у порівнянні із тра-
диційною формою навчально-методичної роботи. 
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The author scrutinizes the creative participation of V.Vernadsky and 
A.Janata in the development of Ukrainian science and education over 
the difficult historical period of our State existence (1918–1920). The 
paper highlights the role of both scientists in creation of regional scien-
tific societies, in the work of Ukrainian Scientific Society, in foundation 
of Ukrainian Academy of Science. 
Висвітлено творчу співучасть В.Вернадського і О.Янати в розбу-
дові української науки та ocвimu у складний період існування нашої 
держави (1918–1920 pp.). Показано роль обох учених у створенні 
місцевих наукових товариств, у роботі Українського наукового 
товариства, у заснуванні Української академії наук.  
Освещено творческое соучастие В.Вернадского и А.Янаты в 
развитии украинской науки и образования в сложный период су-
ществования нашей державы (1918–1920 гг.). Показана роль 
обоих учёных в создании местных научных обществ, в работе 
Украинского научного общества, в основании Украинской акаде-
мии наук. 
 

В.ВЕРНАДСЬКИЙ I О.ЯНАТА  
У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКИ ТА ОСВІТИ 
В.М.Гамалія  
Недовгі роки перебування В.Вернадського в Україні, 

насичені напруженою творчою працею, залишили глибо-
кий слід в icтopiї української науки та культури. Пліч-о-
пліч із ним працювали його учні, колеги, однодумці, завдя-
ки спільним зусиллям яких, незважаючи на важкі історичні 
умови – війни, революції, розруху – було помітно розши-
рено мережу наукових та освітянських інституцій на тере-
нах України. 

Історіографія української історії науки вже збагатилася 
низкою досліджень, зокрема монографічного характеру, де 
виразно показано яскраві моменти співдружності В.Вер-
надського i відомих представників української наукової 
спільноти: М.Василенка, А.Кримського, С.Єфремова, 
П.Тутковського, В.Липського, М.Холодного [1– 4]. Дос-
лідження останніх років показали внесок у розвиток вітчи-
зняної науки, співучасть із В.Вернадським у його культу-
ротворчій діяльності ряду інших науковців України, не 
останнє місце серед яких займає О.Яната. 

Особа Олександра Алоїзовича Янати (1888–1938), ви-
датного українського діяча в галузі ботаніки, сільського 
господарства, наукової термінології, одного з активних 
організаторів вітчизняної науки та освіти, деякий час була 
поза фокусом уваги істориків. Причини цього полягали у 
певних фактах його біографії: 4 травня 1933 р. вченого 
було несправедливо заарештовано i відправлено на Солов-
ки, де він i помер у 1938 р., як і багато хто з репресованих 
представників української інтелігенції. Нині ім'я О.Янати 
реабілітовано, його творчість ретельно досліджується, про-
те чимало питань ще залишаються відкритими. Так, досі 
недостатньо висвітлено його творчі контакти з В.Вернадським 
на ниві української науки i культури, у той час як існують 
беззаперечні дані відносно того, що у період 1918–1920 pp. їхні 
кроки в цій сфері іноді йшли паралельним курсом, а іноді і 
перетиналися. 

Переїхавши 1918 р. з Петербурга до Полтави, В.Вер-
надський вважав, що ні громадянська війна, ні окупація не 
повинні стояти на заваді наукової роботи, згуртування нау-
кових сил України. На базі Полтавського історико–
краєзнавчого музею він започаткував Товариство аматорів 
природи, ставши його головою i розробивши програму 
його діяльності. Перше засідання товариства відбулося 26 
травня 1918 р., i на ньому вчений представив доповідь "О 
некоторых наблюдениях, имеющих значение в геологии". 
За кілька років до того О.Яната виступив одним з ініціато-
рів заснування Миколаївського товариства аматорів приро-
ди, ставши організатором i редактором його часопису 
"Природа". Початок XX століття взагалі був періодом роз-
квіту на теренах України діяльності так званих "місцевих" 
наукових товариств, які сприяли вивченню природи регіо-
нів, розгортанню наукових досліджень та покращенню 
роботи освітянських закладів на їх території. Науково–
просвітницьке значення місцевих товариств добре розумів 
В.Вернадський, який писав із цього приводу: "Посилення 
наукової роботи, пов'язане з місцевим i національним жит-
тям, дозволяє використовувати духовні сили народу так 
сильно, як ніколи не вдасться організувати їх в унітарній 
централістській організації. Місцевий центр використовує i 
викликає до життя духовні сили, інакше недоступні для 
збудження. Цим шляхом досягається максимальна інтен-
сифікація наукової роботи" [5, с.157]. 

Проте В.Вернадський добре усвідомлював, що успіш-
ний розвиток науки та освіти в державі потребує наявності 
i централізованих громадських установ, здатних об'єднати i 
спрямувати в єдине русло зусилля регіональних інституцій. 
Про це свідчить його активна участь у роботі Українського 
наукового товариства, визначного національного співтова-
риства академічного типу, створеного в Києві у 1907 р. з 
ініціативи М.Грушевського. Саме у період членства в 
Українському науковому товаристві науково–організаційна 
діяльність В.Вернадського та О.Янати співпала i в часі, i у 
просторі, i надалі їxні контакти у справі розбудови націона-
льної культури стали безпосередніми. 

У перші роки свого існування в Українському науко-
вому товаристві переважала гуманітарна тематика, а секція 
природознавства i техніки залишалася малочисельною до 
Першої світової війни. Поступово в надрах наукової спіль-
ноти визрівало розуміння важливості планомірного розвит-
ку природничих i технічних дисциплін, i це знайшло відго-
лос у членів товариства. На загальних зборах секції 12 квіт-
ня 1918 р. було вирішено розділити її на дві самостійні – 
природничу i технічну. Роботою природничої секції мала 
керувати Рада під головуванням П.Тутковського, а това-
ришем голови став О.Яната. Якщо на установчих зборах 
секції були присутні 17 членів, то до середини 1918 р. їx 
було вже 40, i до їx числа увійшов В.Вернадський. Для 
інтенсифікації роботи в галузі природознавства було пору-
шено питання про скликання з'їзду природознавців Украї-
ни, головними завданнями якого було визначено об'єднан-
ня природодослідників України, розроблення планів розви-
тку природничих досліджень та поліпшення стану шкіль-
ного викладання природознавчих дисциплін [6]. Із травня 
секція разом із представниками інших громадських i дер-
жавних організацій активно працювала в напрямі підготов-
ки з'їзду. Було складено програму, базові доповіді доручи-
ли читати провідним ученим: В.Вернадському, В.Талієву, 
П.Тутковському, О.Янаті та ін. Відкриття з'їзду мало відбу-
тися 2 серпня у приміщенні Київського університету 
св.Володимира, але через несприятливі обставини – страйк 
на залізниці й заборону проведення усяких зібрань німець-
кою комендатурою після вбивства генерала Ейхгорна – 
більшість делегатів не прибула до Києва, i термін з'їзду 
було перенесено на 2-7 січня 1919 р. (слід зауважити, що 
він так i не відбувся). Але 11 oci6 все ж приїхали, i разом із 
представниками місцевих організацій було проведено так 
звану "Попередню нараду членів 1-го з'їзду природників 
України" в кількості 72 чоловік. 

Вранці 3-го серпня П.Тутковський оголосив нараду 
відкритою i надав слово Міністру народної освіти i мис-
тецтв М.Василенку, який звернувся до присутніх із таким 
привітанням: "Bci ми чекали з'їзду природників України, 
але, на жаль, обставини сучасного бурхливого життя стали 
цьому на перешкоді, i Ви примушені були, через малу кіль-
кість прибувших, оголосити се зібрання лише нарадою. 
Проте Ви, як природники, добре знаєте, що в природі панує 
еволюція, а де еволюція, там діло починається з маленького 
зерна, з якого виростає велике дерево. Ви зібралися тоді, 
коли в Україні відбудовується національна культура, для 
чого потрібне об'єднання вcix наукових сил країни. Від 
сього об'єднання буде залежати i утворення Української 
Академії Наук, котра мусить згуртувати круг себе всі нау-
кові сили України" [7, с.3]. 

Після того, як О.Яната доповів делегатам наради про 
діяльність Організаційного комітету, слово надали В.Вер-
надському для доповіді "Об'єднання i організація природо-
дослідників України". Серед пунктів, що увійшли до зага-
льної постанови наради, складеної на основі поданих допо-
відачами документів секретарем Оргкомітету О.Янатою, 
були такі: 

1) В сучасний час культурного занепаду i економічної 
руїни природознавство є могутня сила для відродження 
культури i підвищення добробуту населення. 

2) Природознавство України повинно всебічно допомо-
гти культурному й економічному відродженню України, з 
найновішим використанням її природних багатств" [7, с.8]. 

6-го серпня увагу присутніх привернула доповідь 
О.Янати "Про повернення наукових природничих сил Ук-
раїни до досліджування її території". Як найважливіші тези 
його доповіді можна відзначити такі: 

• При сучасних умовах, як в інтересах загальнолюдсь-
кої науки i культури, так i в інтересах населення України, 
праця природознавців України повинна вестися в першу 
чергу в напрямкові досліджування природи самої України, 
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при свідомому розумінні значення національної науки i 
культури, як частини Всесвітньої.  

• Разом із використовуванням існуючих природничих 
сил України, рахуючись з їх малою кількістю... повинні 
вживатись якомога ширші заходи по виробленню нових 
природничих сил на Україні, при чому особлива увага по-
винна бути звернена на вищі, середні и нижчі школи, як 
природничі, загальноосвітні, так i сільськогосподарські. 

• Необхідною умовою здійснення всіх зазначених за-
ходів... повинно бути щире визнання державою Українсь-
кою, в особі її уряду, того, що тільки якнайширший розви-
ток природознавства на Україні може допомогти найпов-
нішому використанню її природних багатств i розвитку її 
матеріальної культури, без чого не може бути й того май-
бутнього розквіту національної української культури, яка 
тільки й може бути непохитною підвалиною існування 
України як держави" [7, с. 11-12]. 

Велике зацікавлення з боку наради викликала доповідь 
В.Вернадського "Заснування Української Академії наук", у 
якій доповідач як голова Koмiciї Міністерства освіти, що 
опрацьовувала проект майбутньої академії, розповів про ре-
зультати роботи Koмiciї та особливості виробленого нею ста-
туту порівняно зі статутами закордонних академій. У постано-
ві наради з приводу цього було зазначено: "Нарада при-
родників України вітає утворення Української Академії Наук 
як могутнього засобу для поширення світової науки й культу-
ри, а також для прилучення Української культури до сім'ї сві-
тових культур" [7, с. 12]. 

Отже, можна сказати, що незважаючи на незвичайно 
тяжкі умови існування 1918 року, кризи i катастрофи полі-
тичні та економічні, в Україні спостерігався помітний по-
ступ стихійного національного відродження, який позначи-
вся на напруженій культурно-організаційній роботі при-
родничої секції Українського наукового товариства [8]. 
Проведена нею нарада відбулася досить жваво i підготува-
ла ґрунт для подальшої консолідації наукових сил України. 
Природнича секція Українського наукового товариства 
продовжувала активно працювати й надалі: заслуховували-
ся доповіді, проводилися структурні зміни здебільшого в 
напрямі подальшої диференціації по підсекціях. 11 січня 
1920 р. з ініціативи О.Янати секція оголосила рекоменда-
цію по скликанню загальних зборів. 14 березня 1920 р. на 
цих зборах виступив О.Яната з програмною доповіддю 
"Перспективи розвитку природознавства на Україні". Ук-
раїна, сказав він, в останні роки стала кратером велетенсь-
кого людського вулкану, i через те її народне господарство 
найбільш зруйноване. "Кожний уряд, що проходить перед 
нашими очима, справедливо ставить питання про народне 
господарство України на першому місці; розв'язання цього 
питання він сам вважає за основну умову дальшої своєї 
державної творчості, але, не розв'язавши його, відходить, 
залишивши ще більшу руїну" [9, с.8]. За цих обставин важ-
лива роль припадає на комплекс наук, об'єднаний загаль-
ним терміном "природознавство". "Найбільших вимог до 
природознавства життя ставить звичайно в тих країнах, де 
народне господарство найбільш зруйновано i де разом з 
тим є найбільше природних багатств, не витрачених ще 
попереду, а саме такою країною i є Україна" [там само]. 
Далі на підтвердження сформульованих позицій О.Яната 
навів цитати з доповіді В.Вернадського, виголошеної на 
першій нараді природників України, i констатував, що коли 
затверджена нарадою постанова була життєвою ще два 
роки тому, то ще життєвішою вона стала у 1920 р., коли 
руїна народного господарства дійшла катастрофічного 
стану. I ще актуальнішими стали слова В.Вернадського: 
"Щоб сучасну мету природознавства на Україні було як-
найкраще осягнено, треба щоб сили окремих природознав-
ців i природничих установ України були якомога більше 
зорганізовані" [7, с.9]. 

Вважаючи об'єднання наукових сил України, "дуже бі-
дної центрами наукової роботи", найважливішим завдан-
ням, В.Вернадський став на чолі тієї когорти вчених, які 
прагнули створити академію наук державного підпорядку-
вання, оскільки держава повинна бути зацікавлена у розви-
тку науки i має допомагати їй матеріально. У цьому його 
підтримали однодумці, зокрема М.Василенко, який вважав, 
що однією з найнеобхідніших умов відновлення занедба-
ного господарства України "...має бути тая, щоб піднялася 
наукова творчість, та щоб держава науково зорганізувала 
наукову дослідчу працю" [10, с.3]. Сприятливі обставини 
для здійснення цього наміру склалися під час гетьмансько-
го правління Скоропадського, який 14 листопада 1918 р. 

підписав "Закон Української держави про заснування Укра-
їнської Академії Наук в м.Києві". Відразу ж почалися амбі-
ційні виступи з боку Українського наукового товариства, 
яке, за висловом М.Грушевського, вважало себе "україн-
ською академією наук в мініатюрі" i претендувало на при-
своєння йому академічного статусу. Проте концепція наці-
ональної академії, вироблена М.Василенком, В.Вер-
надським та іншими членами Комісії по розробці законо-
проекту про УАН, виявилася більш раціональною i життє-
вою, що підтвердилося всім перебігом її подальшої icторії. 

Протистояння Української академії наук та Україн-
ського наукового товариства закінчилося вже після від'їзду 
з України В.Вернадського i його офіційної відмови від 
посади президента [11], коли Народний комісаріат освіти 
УСРР опублікував спеціальну інструкцію про порядок 
реєстрації, фінансування i звітування наукових установ. 
Згідно з цією інструкцією, Академія наук мала виконувати 
роль координаційного центру для вcix наукових установ 
України, зокрема наукових товариств [12]. Спеціальна 
Угодова комісія повинна була розглянути питання щодо 
злиття УАН та УНТ в єдиний науковий осередок. 8 березня 
1921 р. на черговому засіданні Ради УНТ для участі в цій 
комісії було обрано трьох представників: А.Кримського, 
Є.Черняхівського та О.Янату. 24 травня 1921 р. складений 
Угодовою комісією проект було заслухано на зборах Ради 
УНТ, яка для його проведення в життя обрала Ліквідаційну 
комісію в складі А.Кримського, О.Янати та А.Носова. На 
жаль, надії на поліпшення дослідницької роботи внаслідок 
злиття УАН та УНТ не справдилися, а матеріальні умови 
ще погіршилися. Як зазначалося у "Звідомленнях" УАН за 
1921 рік, "...для Наукового товариства таке злиття явилося 
втратою своєї самостійності...Академію наук це сполучен-
ня дуже сильно підрізало матеріально" [13, с.5]. Можливо, 
як вважали деякі представники обох установ (М.Ва-
силенко, Д.Граве, О.Грушевський), для інтересів науки 
було б краще, якби ці установи лишалися самостійними ін-
ституціями, одна – державною, друга – самоврядною [14]. 

Проте деякі напрями роботи не втратили свого потенціа-
лу i продовжували розгортати роботу в нових умовах. Так, 
вci секції Правописно-термінологічної комісії, що плідно 
працювала в рамках УАН, об'єдналися з відповідними секці-
ями УНТ i утворили інститут української наукової мови з 
правничим та природничим відділами. Останній, яким спо-
чатку керував О.Яната, опублікував чимало термінологічних 
словників з різних галузей природознавства, видавав свій 
"Bicник", поки 1930 р. не був закритий у зв'язку з негативни-
ми тенденціями у мовній політиці держави [15]. 

Довгий i тернистий шлях пройшла українська наука, i 
один із найскладніших етапів її існування – 1918-1920 pp. – 
винесли на своїх плечах В.Вернадський, О.Яната i багато 
інших наших славних учених, чиї заслуги ми завжди маємо 
пам'ятати. 
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V.I.Vernadsky – the famous historian of a science. The fundamental ideas 
which allowed to consider a history of natural sciences as strict scientific 
discipline were formulated by him. These ideas have not lost the urgency, 
but became basics at creation of a training course on a history of physics 
"The History of development of physical representations" which is taught 
at National Technical University of Ukraine "KPI". 
В.И.Вернадский – крупнейший историк науки. Им сформу-
лированы фундаментальные идеи, позволившие рассмат-ривать 
историю естествознания как строгую научную дисциплину. 
Эти идеи не только не потеряли свою акту-альность, но и ста-
ли основополагающими при создании учебного курса по истории 
физики "История развития фи-зических представлений", кото-
рый преподается в Нацио-нальном Техническом Университете 
Украины "КПИ". 
В.І.Вернадський – видатний історик науки. Ним було сфор-
мульовано фундаментальні ідеї, що дали можливість роз-
глядати історію природознавства як строгу наукову дис-
ципліну. Ці ідеї не тільки не втратили своєї актуальності, але 
стали основоположними при створенні навчального курсу з 
історії фізики "Історія розвитку фізичних уявлень", що 
викладається в Національному Технічному Університеті 
України "КПІ". 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ 
В.И.ВЕРНАДСКОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА "ИСТОРИЯ  
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ" 
А.С.Литвинко, Л.П.Пономаренко, Ю.А.Храмов  
Владимир Иванович Вернадский – выдающийся ученый 

XX века. Его труды заложили фундамент таких научных дис-
циплин, как радиогеология, гидрогеохимия, биогеохимия. 
Одним из направлений, занимающим значительное место в 
его творчестве, была история науки. Кроме многочисленных 
опубликованных работ, наследие В.И.Вернадского в этой 
области насчитывает также порядка 8 тысяч листов архивных 
материалов. Он неоднократно подчеркивал, что считает себя 
прежде всего историком науки.  

Историей науки В.И.Вернадский начал заниматься с 
90-х гг. XIX ст. и продолжал разрабатывать это направле-
ние всю жизнь. Он пришел к мысли, что история науки 
есть связующее звено между естествознанием и философи-
ей и первым выделил ее в самостоятельную область науч-
ного знания со своими специфическими проблемами, зада-
чами и методами. В.И.Вернадский подчеркивал, что исто-
рическое исследование есть не просто фиксация процесса 
постепенного уточнения истин и устранения заблуждений, 
а включает выяснение генезиса различных компонентов 
знания как социально обусловленного процесса познава-
тельной деятельности отдельной личности. Такой подход 
по-новому позволял очертить и рассмотреть сам предмет 
историко-научных исследований, включить в него не толь-
ко результаты прошлого, но и прогностические элементы. 
Главная задача исследования состоит не в добросовестном 
пересказе открытий, а в анализе путей развития науки, 
изучении и установлении закономерностей движения на-
учных знаний с учетом взаимовлияния истории и общества.  

Одним из наиболее значительных результатов 
В.И.Вернадского стало понимание того, что истории науки 
присуща функция получения нового знания. Формулиров-
ка им понятия ноосферы явилась подтверждением этих 
идей. Именно на основе обобщения историко-научного 
опыта В.И.Вернадский убедительно доказал в своих рабо-
тах, что практическая деятельность человека приобретает 
глобальные масштабы, сравнимые с влиянием геологиче-
ских факторов.  

Он был одним из немногих современных ему ученых, 
кто осознал мировоззренческое значение истории науки 
для воспитания исследователя, указывая, что история нау-

ки посредством раскрытия прошлого способствует лучше-
му пониманию ее настоящего состояния, роли в истории 
человечества и взаимосвязи с различными сферами челове-
ческой деятельности. Научное мировоззрение должно 
складывается как единство фундаментальных знаний о 
природе в связи с определенным отношением человека к 
миру, и обуславливаться как научными достижениями, так 
и общественной психологией, духовной культурой.  

 В.И.Вернадский писал: "История науки не может яв-
ляться безразличной для всякого исследователя. Натура-
лист и математик должен знать прошлое своей науки, что-
бы понимать ее настоящее. Только этим путем возможна 
правильная и полная оценка того, что добывается совре-
менной наукой, что, выставляется ею как важное, истинное 
или нужное" [1, с.218]. Характеризуя постоянное движение 
вперед процесса познания, В.И.Вернадский отмечал, что про-
шлое научной мысли " рисуется нам каждый раз в совершенно 
иной и все новой перспективе. Каждое научное поколение 
открывает в этом прошлом новые черты… Случайное и не-
важное в глазах ученых одного десятилетия получает в глазах 
другого нередко крупное и глубокое значение; в то же время 
блекнут и стираются раньше установившиеся вехи научного 
сознания. История научной мысли, подобно истории филосо-
фии, религии или искусства, никогда не может дать закончен-
ную неизменную картину, реально передающую действитель-
ный ход событий, так как эти давно былые события выступа-
ют в разные времена в разном освещении, так или иначе, от-
ражают современное исследователю состояние научных зна-
ний" [2, с.180]. 

Таким образом, понимание прошлого трансформирует-
ся и приобретает новое звучание. "Достигнув нового и 
неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом 
предшественников", – писал он [3]. 

По методу решения задач В.И.Вернадский различал два 
типа историко- научных исследований, а именно, "прагма-
тическое изложение", когда дается строгое и полное описа-
ние теорий и открытий в их временной последовательно-
сти, и исследований, целью которых является раскрытие 
путей и закономерностей научного познания. Исследова-
ния первого типа он считал фактологической основой, 
однако, называл их лишь "внешней историей науки". Ясное 
понимание эволюции развития научной мысли дает лишь 
второй тип исследований. Для его реализации В.И.Вернадский 
сформулировал три главных направления – сравнительно-
генетическое изучение научных мировоззрений различных 
эпох, изучение структуры науки различных эпох, изучение 
взаимодействия науки с другими формами общественного 
сознания. Каждое из этих направление имеет существенные 
особенности. Так, сравнительно-генетический анализ миро-
воззрений различных эпох жизни человека может позволить 
"вывести закономерность исторического процесса смены и 
переработки одного мировоззрения в другое. Можно было бы 
изучить и выделить отдельно влияние на научное мировоззре-
ние – искусства, общей культуры, философии, религии, обще-
ственной жизни, и этим путем опять-таки подойти к тем же 
основным вопросам о законах развития научного мышления, и 
в частном случае, эволюции научного мировоззрения"[2, с.79]. 

Изучение структуры науки различных эпох необходи-
мо потому, что "законы развития мысли человечества мо-
гут быть поняты только тогда, когда мы примем во внима-
ние не одну главную господствующую струю мысли дан-
ного периода, нередко шедшую по ложному пути, – но 
лишь тогда, когда мы охватим в наше исследование все 
боковые течения, некоторые из которых шли далеко впере-
ди и вели человеческую мысль по верному пути к наме-
ченной цели" [2, с.41]. 

 Привлекая внимание к необходимости организации 
исследований по истории науки, философии и техники, в 
мае 1921г. В.И.Вернадский выступил на общем собрании 
Академии наук с речью. Он обосновал важность и огром-
ное общекультурное значение исследований в этой облас-
ти, а также предложил создать при Академии наук посто-
янную Комиссию по истории знаний (КИЗ). В.И.Вер-
надский стал бессменным председателем КИЗ, в работе, 
которой принимали активное участие академики А.Н.Кры-
лов, А.Ф.Иоффе, В.Ф.Миткевич, Н.С.Курнаков, А.Е.Фер-
сман, С.И.Вавилов. С 1927г. Комиссия начала издавать 
свои труды и серию "Очерки по истории знаний". Десять 
выпусков этих изданий, а также большая научно-орга-
низационная и просветительская деятельность Комиссии 
заложили основы широкого проведения историко-научных 
исследований. В.И.Вернадский планировал, что Комиссия 
подготовит почву для создания Научно-ис-следователь-
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ского института и Музея по истории науки. Действительно, 
в 1932 г. на ее базе был организован Институт истории 
науки и техники. 

Постепенно у В.И.Вернадского стала созревать мысль о 
необходимости создания курса всеобщей истории науки и 
его преподавания в университетах. Он был твердо убежден, 
что нет лучшего способа раскрыть содержание и перспек-
тивы науки, чем показать их в историческом развитии. 
"…Благодаря недостаточной критическо-исторической 
оценке – такие воззрения, как сила, эволюция, энергия, 
эфир, волнообразные движения и т.д., требуют историче-
ской критики – иначе они основаны на предрассудках и, 
несомненно, такой характер носят в умах очень многих и 
ученых, и публики" [4, с.103].  

В 1902-1903 гг. в Московском университете им был 
прочитан курс лекций по истории научного мировоззрения. 
Размышляя о структуре его построения, ученый писал: 
"Необходимо в общих чертах идти в хронологическом 
порядке и, давая общую картину развития перед человече-
ским сознанием науки, в то же время всюду указывать на 
отдельные самостоятельные течения, которые замирали, 
хотя указывали верный путь будущего" [4, с.104]. Рукопись 
курса "Очерки истории современного научного мировоз-
зрения" сохранилась и была опубликована в 1981г. в книге 
В.И.Вернадского "Труды по всеобщей истории науки". С 
уверенностью можно утверждать, что равного этому сочи-
нению по богатству фактического материала и уровню 
обобщения не было в научной литературе того времени. 
Оно стало оригинальным историко-научным исследовани-
ем, которое способствовало пониманию путей возникнове-
ния и развития современного естествознания. 

В свете осознания и развития идей В.И.Вернадского по 
истории науки особую актуальность сегодня приобретает 
разработка курсов по истории отдельных научных дисцип-
лин и введении их в учебные программы вузов. Прежде 
всего, это должно касаться таких дисциплин, как физика, 
математика, химия, биология. Физика является одной из 
фундаментальных наук современного естествознания, ко-
торая влияет на все без исключения сферы деятельности 
человека. Поэтому изучение ее основ, а также истории 
развития основных физических представлений становится 
необходимой компонентой процесса формирования миро-
воззрения современного ученого. В настоящее время на-
зрела необходимость создания курса по истории физики, 
который бы по возможности наиболее полно отражал ее 
генезис, основные этапы эволюции, а также современное 
состояние в контексте развития мировой науки. Эта необ-
ходимость обусловлена также и тем, что в Украине не су-
ществует оригинального учебника по истории физики, 
удовлетворяющего перечисленным требованиям и предна-
значенного для студентов технических вузов. Доступная 
для студентов литература по этому вопросу в основном 
является слишком политизированной и не включает дос-
тижения современной науки. Кроме того, многие моногра-
фии по истории физики рассчитаны в основном на научных 
сотрудников и не могут быть непосредственно использова-
ны в качестве базового учебного пособия.  

В Национальном Техническом Университете "Киев-
ский Политехнический Институт" совместно с Центром 
исследования научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М.Доброва разработан и преподается на V 
курсе физико-математического факультета оригинальный 
курс "История развития физических представлений".  

Среди методологических проблем курса особое место 
занимает вопрос о периодизации физики и построение 
периодизационной схемы. Важность этой проблемы связа-
на, прежде всего, с тем, что адекватная периодизационная 
схема позволяет раскрыть внутреннюю логику развития 
физической науки, сложное взаимодействие аккумуляции 
научных знаний и смену парадигм. Тем самым становится 
понятным влияние физики на научное мировоззрения в 
естествознании в целом. Целесообразность выбора схемы и 
ее обоснование базируется на выделении интенсивных эта-
пов развития физической науки и ее ключевых поворотных 
моментов, которые принципиально изменяют стиль физи-
ческого мышления. Для реализации этой задачи одним из 
примененных подходов основывался на идеях В.И.Вер-
надского о роли и месте историко-научных исследований в 
структуре научного знания. Особое значение приобрело 
его понимание сути научных революций. По определению 
В.И.Вернадского, научная революция – это принципиаль-
ное изменение идей о строении мира и положения в нем 
отдельного человека, но в то же время – это естественный, 

закономерный процесс. Он писал: "В дали веков перед 
нами открываются другие такие же резкие перестройки 
духовного сознания человека, расширение его кругозора и 
охвата окружающего его мыслью. Во все растущей глуби-
не веков с большой вероятностью должны мы допускать 
многократное повторение таких же созидательных творче-
ских подъемов, поворотов в биении разума, в росте пони-
мания нас самих и нас окружающего" [2, с.213].  

В.И.Вернадский очень четко выделяет основные черты 
научных революций. Прежде всего, он отмечает их созида-
тельный характер, в результате которого старые знания 
освещаются новым пониманием. "Во все такие периоды 
есть общие или характерные черты, связанные с чрезвы-
чайной быстротой научного творчества, открывающие не 
тронутые раньше научной мыслью поля исследования. 
Научная работа этих эпох имеет яркий созидательный, а не 
разрушительный характер. Строится и создается новое; оно 
для своего создания часто использует, перерабатывает до 
конца старое. Обычно выясняется, неожиданно для совре-
менников, что в старом давно уже таились и подготовля-
лись элементы нового. …Это есть образ созидания, но не 
разрушения, образ невидного нам раньше, но явно законо-
мерно шедшего процесса, ожидавшего для своего выявле-
ния своего завершения" [ 2, с.215-216]. 

В.И.Вернадский был сам активным участником науч-
ной революции XX ст. Он писал: "Сейчас, когда область 
новых явлений, новых достижений научного творчества 
охватила нашу научную работу еще в большем масштабе, 
мы не ощущаем хаоса и разрушения, хотя бы временного. 
Мы живем в периоде напряженного, непрерывного созида-
ния, темп которого все усиливается. Основным и решаю-
щим в этом созидании является открытие новых полей 
явлений, новых областей наблюдения и опыта, сопровож-
дающееся огромным потоком новых эмпирических фактов, 
раньше неведомого облика"[2, с.216]. Наряду с получением 
совершенно новых знаний оказывается, что "логически 
вероятное заключение часто оказывается нереальным, и 
наоборот, явление, шедшее в действительности, оказывает-
ся более сложным, чем это представлялось разуму. Рассы-
паются идеальные построения разума, и невероятное логи-
чески становится эмпирическим фактом" [2, с.222]. 

Особо подчеркивал Вернадский то, что научная рево-
люция представляет собой достаточно длительный про-
цесс, неоднозначно воспринимаемый несколькими поколе-
ниями ученых. На его протяжении в науке появляется 
плеяда исключительно одаренных личностей, которые 
определяют высокий уровень отдельной научной области. 
Для этого процесса важнейшее значение имеют социаль-
ные и политические условия, которые могут приобретать 
решающее значение для формирования творческого потен-
циала. В частности, они способны как стимулировать раз-
витие научных возможностей, так и препятствовать их 
реализации.  

В разработанном курсе "История развития физических 
представлений" была принята следующая периодизацион-
ная схема: 
Период возникновения отдельных элементов физических 
знаний (VI ст. до н.э. – XVI ст.) 
Античность (VI ст. до н.э. – V ст. н.э. ) 
Средневековье (VI ст. – XIV ст. ) 
Возрождение (XV ст. – XVI ст. ) 
Период становления физики как науки (начало XVII ст. – 
80-е гг. XVII ст.) 
Период классической физики (конец XVII ст. – конец XIX ст.) 
Первый этап (конец XVII ст. – 60-е гг. XIX ст.) 
Второй этап (60-е г. XIX ст. – 1894 г.) 
Период революционных изменений в физике (1895-1904 гг.) 
Период современной физики (с 1905 г.) 
Первый этап (1905 – 1931гг.) 
Второй этап (1932 – 1954 гг.) 
Третий этап (с 1955 г.) 

При составлении данной периодизационной схемы фи-
зики взгляды В.И.Вернадского на проблемы научных рево-
люций нашли свое полное воплощение. 
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Початок див. на С.2 обкл.

При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”, Бюро з освітніх 
та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREX

НАШІ АВТОРИ 



ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал Полтавського
обласного інституту
післядипломної
(постдипломної) освіти
педагогічних
працівників,
адресований усім, хто
виховує і вчить, вчиться
чи любить освіту або
просто цікавиться
проблемами української
національної школи.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, який прагне
розвивати “ДАЛІ”
методики полтавських
педагогів: 
Г. Сковороди, 
Я. Козельського, 
І. Котляревського, 
М. Остроградського, 
В. Короленка, 
П. Юркевича, 
А. Макаренка, 
Г. Ващенка, О. Астряба, 
В. Сухомлинського.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, який бажає 
виразити те, що
знаходиться “ЗА”
методикою й
акумулювати в собі
новий досвід хоча й
однієї, але надзвичайно
важливої верстви
нашого суспільства —
батьків і педагогів.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал про те, що
потрібно вчителеві
“ПІСЛЯ” вузівської
методики — таємниці
його особистісного
знання та фаху, які не
віднайти в численних
методичних книжках.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, який спільно з
усією педагогічною
громадою Полтавщини
вирішує, що є знання, і
шукає тих, хто знає, що
дає можливість це
вирішувати.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, що прагне
вчити вміння читати і
слухати, вміння жити і
робити справу.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, несумісний з
уявленням про сучасну
педагогіку як мішанину
різнорідних елементів у
шкільній навчальній
програмі — економіки
та еротики, електроніки
та східної містики,
латини та

біоенергетики,
астрономії та астрології,
щоб відразу одержати
пришестя нової ери й
Апокаліпсису.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал перш за все не
пісний, а тому в ньому
змішуються жанри і
стилі мовлення, з
іронією підкреслюється
нестабільність і
умовність усіх
методичних систем і
педагогічних
технологій.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал не
антиметодики, бо
неможливо відкинути
методику як розділ
педагогіки, а журнал,
який відмовляється від
методик, що нівелюють
особистість та
орієнтовані на так
званого “середнього”
учня.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал з єдиною
стратегією: на базі
плюралізму
педагогічних ідей та
концепцій відшукувати
суть чужого досвіду,
передавати його нашим
читачам у тісному
поєднанні з усіма
фактами життя
Полтавщини, з її
місцевими й
національними
традиціями.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, який не лише
констатує розлад
концептуальних
структур, що визначали
методику недалекого
минулого, але й бачить
у цьому шанс нового:
різноманітність
конкретних
педагогічних
технологій,
конкуренцію різних
парадигм педагогічної
творчості.

ПОСТМЕТОДИКА — це
журнал, який
усвідомлює, що ми всі
опинилися в тому
пункті історії
педагогіки, коли в ній
стали можливими
радикальні зміни, про
які заявлено в
державній національній
програмі “Освіта
“УКРАЇНА ХХІ
СТОЛІТТЯ”, і
можливість ця тісно
пов’язана з
ПОСТМЕТОДИКОЮ.

Те, що робиться
сьогодні, — це питання
досвіду і МЕТОДИКИ.

Те, що може робитися,
— це питання
ПОСТМЕТОДИКИ.

Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода

Кожний 

свідомий

громадянин мусить

матеріально

й духовно

підтримувати 

свої рідномовні

журнали як головні

двигуни наукового

вивчення й

збільшення рідної

мови.

Іван Огієнко

ДОВІДКА “ПМ”: ПОСТ... (лат. РОST – ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ) – префікс, що означає

Для отримання “Постметодики” поштою у 2002 році достатньо:

1. Перерахувати 42 гривні на розрахунковий рахунок 2553326 в

АБ "ПолтаваCбанк", МФО 331489, код 3КПО 22518134, м.

Полтава, "ПМ". “ПМC2002. Передплата”.

2. Увага! Копію платіжного повідомлення або квитанцію

поштового переказу просимо обов’язково надсилати редакції,

чітко вказавши свою адресу.

Адреса редакції:+
 36029, м. Полтава, вул. Ж

овтнева, 64, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

“ПМ�2002. Передплата”.

Журнал призначається для

Для всіх ціна вільна, а для Вас


