


Шановні колеги!

Закликаємо усіх бажаючих до співтворчості на сторінках нашого журналу!
· Якщо ви творчий, ініціативний, маєте власну думку і власний погляд
на перспективні шляхи розвитку освіти в Україні; 
· якщо вас цікавлять проблеми української національної школи;
· якщо у вас є оригінальні ідеї і розробки, що сягають межі "пост" і ви
хочете ними поділитись –

саме Ви можете стати нашим автором! 

Заснована у 1993 році, "ПМ" є виданням, в якому надається слово усім, хто
знає, як здобути кращу освіченість для українців. 
У рубриках "Філософія освіти", "Педагогічні технології", "Українське коло",
"Екзамени. Тести", "Ретрометодика", "Материнська школа", "Довідки" та
інших редакція друкує:

1. Узагальнюючі статті-огляди та описи перспективних педагогічних
технологій.
2. Дайджести, огляди цікавих матеріалів з усіх педагогічних журналів,
газет.
3. Для учнів: конкурси, задачники, поради, щодо організації навчальної праці,
розваги, тренінги, задачі вступних іспитів, наукові іграшки, "шпаргалки"
тощо.
4. Матеріали про секрети фахової майстерності вчителя.
5. Рецензії на книги, статті, потрібні педагогам, учням.
6. Поради щодо підвищення ефективності навчання.
7. Довідковий матеріал для вчителів, учнів.
8. Матеріали про вітчизняний педагогічний досвід.

Постановою Президії ВАК України від 09.06.1999 р., №1-05/7
"Постметодику" включено у перелік наукових праць, у яких можуть
публікуватися основні результати дисертаційних робіт з педагогічних наук.

Умовою публікації в журналі є якість матеріалу. 
Критерії відбору матеріалів для журналу:

1. Актуальність для сучасної школи.
2. Доступність для читача.
3. Несподіваність.
4. Інтегративність, міждисциплінарність.
5. Елегантність.

Отож – чекаємо Ваших матеріалів! 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою редакції:
36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64,
або за тел.: (05322) 2-49-56,2-76-75.
Наш факс: (05322) 50-80-85, 
e-mail: redpm@ipe.poltava.ua.,
www.ipe.poltava.ua/pm/postmetod.htm.

РАЗОМ З "ПМ" –

ДО ТВОРЧИХ ВЕРШИН!
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Cтаття Вольфганга Клафкі була
опублікована в австрійському
педагогічному журналі “ERZIEHUNG
und UNTERRICHT” (“Виховання і
навчання”), № 7�8, 1998 р.
(“Австрійське федеральне
видавництво”, Відень). Номер
присвячувався проблемі “Розвиток
якості та оцінювання”. Серед тем,
що розглядалися, були, зокрема,
“Школи на шляху до навчальної
програми та самоаналізу якості”,
“Учитель як менеджер якості” та
“Показники зовнішнього самоаналізу і

самооцінки – приклади з досвіду роботи інспектора шкіл”. “ПМ”
сподівається, що  думки та досвід видатного  німецького педагога в
умовах сучасного реформування української освіти  буде продуктивно
використано в реалізації Національної доктрини розвитку освіти.

ЯКІСТЬ РОБОТИ ШКІЛ: ШКІЛЬНА

ПРОГРАМА – САМОАНАЛІЗ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ ВЧИТЕЛІВ 

Школа як основа шкільної реформи

Вольфганг Клафкі                

Переклала Юлія Бардакова

1. Предмет дискусії

Більше ніж 10 років у Феде�
ративній республіці Німеччині
тривають інтенсивні дискусії з
проблеми ”Більшу са�
мостійність окремій школі”. При
цьому часто використовуються
поняття “автономія школи”, “не�
повна/ часткова автономія
шкіл” чи інші на кшталт цих.
Такі спроби вже досить давно
спостерігаються і в інших євро�
пейських країнах, як�от: в
Австрії, декількох кантонах
Швейцарії, Голландії, почасти в
Англії і Шотландії, у Норвегії,
Швеції та Данії. На мою думку,
відрадно, що питання, котре
стоїть у центрі цих дискусій,
стосується не лише комплексу
міжнародних педагогічних про�
блем, а все більше є предметом
обговорень та прямих
дослідницьких контактів між
колегами з різних країн. Ми зна�
ходимося, як мені здається, на
шляху до нової фази міжнарод�
ної реформаторської педагогіки,
що її можна порівнювати –
навіть якщо з новими акцентами

– з реформаторською педа�
гогікою першої третини двадця�
того століття, яка значною
мірою була також міжнародним
педагогічним рухом.

Проаналізуємо спочатку стан
справ у Німеччині. 25 років то�
му там уже було рекомендовано
надання широких повноважень
школам, їх колективам і керів�
ництву при співпраці з батьками
та учнями. 1973 року були ви�
дані рекомендації тодішньої Ні�
мецької Ради з питань освіти під
назвою “Більша самостійність
шкіл і участь учителів, учнів і
батьків”1, а 1981 року комісія
найбільшої спілки німецьких
юристів “Юрістентаг” внесла
пропозицію із цього питання у
формі зразка закону про школу
для всіх земель колишньої

2
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1 Німецька рада з питань освіти: Про ре�
форму організації й управління систе�
мою освіти. Частина І: Підвищена са�
мостійність школи та участь учителів,
учнів і батьків. – Бонн, 1973.
1 Deutscher Bildungsrat: Zur Reform von
Organisation und Verwaltung im Bil�
dungswesen. Teil I: Verstarkte Selb�
standigkeit der Schule und Partizipation der
Lehrer. Schuler und Eltern. Bonn 1973.

Клафкі (Klafki)
Вольфганг
народився 1 вересня
1927 р. у 
м.Ангербурзі, нині
Венгожево, Польща.
Закінчив 
Геттингенський
університет 
(доктор філософії,
1957), викладав у
вищих навчальних
закладах Ганновера
та Мюнстера. З
1963 р. – професор
Марбурзького
університету. У
50�60�ті рр. був
послідовником  гер�
меневтичної школи,
протягом 1969 –
70 рр. керував роз�
робленням
лекційного
радіокурсу "Наука
про виховання"
(текст видано в 3
томах), у якому
узагальнив резуль�
тати досліджень,
здійснених пред�
ставниками різних
течій німецької пе�
дагогіки. У цій та
інших працях
В.Клафкі сформу�
вав "критико�кон�
структивну" 
концепцію дидак�
тики.
Основний метод
В.Клафкі – "кри�
тичний аналіз". Ха�
рактерне для гер�
меневтики суто
теоретичне вив�
чення навчально�
виховних концепцій
і практичних педа�
гогічних рішень
Клафкі доповнив
емпіричною та екс�
периментальною
перевіркою. Головну
роль педагог відво�
дить змісту освіти,
що визначає, на йо�
го думку, як "зміст
навчання", так і
специфічну "мету
того, хто на�
вчається", а також
планування, ор�
ганізаційні форми,



жовтні 1995 року прем’єр�
міністрові землі Північний
Рейн�Вестфалія Йоганнесу Рау
під назвою “Майбутнє освіти –
школа майбутнього”4, інтенсив�
но обговорюються і поза її межа�
ми.

Принагідно мені хочеться на�
гадати, що за шкільну політику
в Німеччині згідно із законом
відповідають переважно самі
землі, а не федеральний уряд. У
будь�якому разі, “Постійна кон�
ференція міністрів освіти” із ча�
су заснування ФРН прагне до
того, щоб організація системи
освіти, навчальні плани та
якість випускних сертифікатів
істотно не  відрізнялися в окре�
мих землях.

Про що йдеться у вимогах са�
мих шкіл щодо збільшення по�
вноважень в організаційних пи�
таннях та можливості ухвалюва�
ти рішення самостійно? Якщо
говорити просто, все зводиться
до таких змін: важливі ор�
ганізаційні функції і функції ух�
валення рішень стосовно ор�
ганізації, управління і контролю

ФРН2. Але обидва проекти
суттєво не вплинули на прак�
тичну діяльність. І лише на�
прикінці 80�х років у ФРН зно�
ву повернулися до питань, що із
часу великих дискусій залиши�
лися нерозв’язаними. Їх інтен�
сивно обговорюють на всіх
рівнях: і в асоціаціях учителів
(серед яких профспілка вихо�
вання та освіти), і у педа�
гогічних журналах та літературі,
на з’їздах теоретиків і
дослідників школи, учителів�
практиків, керівників шкіл та
шкільних політиків. Цей процес
стимулював створення багатьох
нових комісій із питань
шкільної реформи. Вони були
сформовані міністрами освіти
декількох федеральних земель
(наприклад, Бремена та Гамбур�
га), а в одному випадку навіть
прем’єр�міністром найбільшої
німецької федеральної землі
Північний Рейн�Вестфалія як
рада незалежних експертів,
котрі мали розробити на май�
бутнє пропозиції для подальшо�
го розвитку системи освіти.
Півтора року я керував у Бре�
мені роботою такої комісії
(1992�1993)3, а в землі
Північний Рейн�Вестфалія був
членом однієї з таких комісій від
початку і до кінця її роботи – з
1992 по 1995 р. ҐГрунтовні реко�
мендації, що їх комісія подала у

3
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2 Німецький день юриста: Школа у пра�
вовій державі. Том І: Проект закону про
школу у федеральних землях. Доповідь
комісії зі шкільного права до Дня німець�
кого юриста. – Мюнхен, 1981.
2 Deutscher Juristentag: Schule im
Rechtsstaat. Band I: Entwurf fur ein Lan�
desschulgesetz. Bericht der Kommission
Schulrecht des Deutschen Juristentages.
Munchen 1981.
3 Вільне ганзейське місто Бремен. Новації
і безперервність. Пропозиції щодо роз�
витку шкільної освіти у Бремені. До�
повідь комісії по проведенню шкільної ре�
форми у Бремені. Сенатор у справах
освіти та науки. – Бремен, 1993. 
В.Клафкі. Пропозиції щодо проведення
шкільної реформи у Бремені // Німецька
школа. – 1993. – № 85. – С.289�296.
3 Freie Hansestadt Bremen: Innovation und
Kontinuitat. Empfehlungen zur Schulen�
twicklung in Bremen. Bericht der Kommis�
sion zur Weiterfuhrung der Schulreform in
Bremen. Senator fur Bildung und Wis�
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в системі шкільної освіти, що до цього часу
виконувалися верхнім і середнім  (феде�
ральним і земельним) рівнем шкільного
керівництва, передаються самим школам і
місцевим представникам та місцевим
шкільним комісіям і комітетам, які пропо�
нується створити.

Багато німецьких федеральних земель –
почасти на основі рекомендацій таких
комісій, почасти на основі ініціативи
Міністерств освіти – уже ухвалили нові за�
кони про школу, відповідно до яких школи
не лише отримали значні можливості для
самостійного розв’язання питань, але й
згідно з якими зобов’язані використати всі
можливості автономії, як це робиться в
Гессені, Бремені та Гамбурзі. У багатьох
інших землях об’єднаної Німеччини, яких
всього 16, готуються в цей час нові закони
про школу з подібними пропозиціями.

Основну думку, головний мотив усіх
цих прагнень Ганс�Гюнтер Рольфф, один із
найвизначніших теоретиків щодо питань
виховання, ініціатор і практичний викона�
вець цього нового руху за автономію шко�
ли, сформулював так: “Школи мусять
більше, ніж до цього часу, ухвалювати са�
мостійних рішень щодо розроблення планів,
розв’язування організаційних, кадрових  та
фінансових питань, тобто вони мусять мати
більше поле для самостійної діяльності і
тим самим розв’язувати питання
внутрішнього розвитку в рамках передбаче�
них державою орієнтовних планів”5.

2. Основні мотиви вимог “часткової/
неповної автономії окремих шкіл”

Які ж розробки, дані і положення є осно�
вою цієї найновішої ідеї щодо автономії
школи? Це питання складне, ще повністю
не досліджене, і його, власне кажучи, не�
обхідно було б розглянути детальніше. Я
обмежуся лише описом двох положень. Во�
ни, на мою думку, з педагогічної точки зору
є вирішальними позитивними аргумента�
ми обгґрунтування.

Першим мотивом я б назвав демокра�
тично�теоретичний. Школа мусить стати
важливим місцем для розвитку у молодих
людей демократичної позиції, готовності
ухвалювати демократичні рішення, а також
демократично усвідомлювати відповідаль�
ність за спільну справу у своєму сус�

пільстві – спочатку на рівні дитини, юнака.
Якщо це так, то вчителі, які працюють у
школі, мають уміти на належному рівні
вирішувати в контакті з батьками та учня�
ми всі питання такої установи, як школа,
питання навчання в ній та позашкільного
життя. Вони повинні захищати і відповіда�
ти за такі рішення перед громадськістю,
спочатку місцевою. У такому розумінні
школа мусить бути, за словами Джона
Дьюї, маленьким “ембріоном демократич�
ного суспільства”, обов’язково з критичним
поглядом на основні суспільні взаємозв’яз�
ки, що в наш час виходять далеко за межі
окремих держав і культур.

Друге положення, або другу педагогічно
мотивовану вимогу децентралізації рішень,
що ухвалюються школами, я б назвав інно�
вативно�стратегічною. Що це означає? 

У Німеччині, як і в інших європейських
та неєвропейських країнах, у 70�х та 80�х
роках ХХ ст. було багато спроб здійснити
реформи, орієнтовані на майбутнє. З одно�
го боку, вони були спрямовані на зовнішню
організаційну реформу школи, з іншого –
на внутрішню, тобто реформу шкільної ди�
дактики, цілей, змісту і методів навчання та
на організацію такого життя школи, дітей і
юнацтва, яка б виходила за межі шкільних
занять. Емпіричні шкільні порівняльні
дослідження умов для розвитку “гарних
шкіл” дали, втім, несподіваний результат.
Відповідь на питання, чи стають школи
“кращими” з педагогічної точки зору (тобто
стосовно якості і рівня навчальних резуль�
татів, внутрішньої “атмосфери”, задоволен�
ня учнів і батьків школою та інших кри�
теріїв якості) чи школами “не дуже гарни�
ми” або навіть “поганими”, не залежить без�
посередньо ні від загальних програм ре�
форми, що розробляються на високому
рівні шкільними політиками і
адміністрацією шкіл, ні від різних типів
шкіл тієї чи тієї шкільної системи. Загальні
програми реформ і загальні положення
шкільної структури можуть і покликані
створювати сприятливі умови, формулю�
вати загальні цільові установки і пропону�
вати можливу допомогу. Але як і чи вико�
ристовуються вони взагалі, вирішується на
рівні кожної окремої школи. Такий резуль�
тат німецьких досліджень6 співпадає з ре�

4

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

6 Гельмут Фенд. ”Школи гарні – школи погані”. Окре�
ма школа як педагогічна дійова одиниця // Німецька
школа. – 1986. – № 78. – С.275�293. 
Г.Фенд. Що таке гарна школа? // Педагогічні праці
Вестермана.  – 1986. –№38. – С.8�12. 
Г.Фенд. Атмосфера в школі. – Вайнгайм, Базель, 1977. 
6 Vgl. Helmut Fend: „Gute Schulen � schlechte Schulen".
Die einzelne Schule als padagogische Handlungseinheit. In:
Die Deutsche Schule (78) 1986, S. 275�293. – H. Fend:
Was ist eine gute Schule? In: Westermanns Padagogische
Beitrage (38) 1986, S. 8�12. – H. Fend: Schulklima. Wein�
heim/Basel 1977.

5 Дітлінд Фішер, Ганс Гунтер Рольф. Автономія,
якість шкіл і державне управління. Шанси та ризики
шкільної автономії // Педагогічний журнал (43). –
1997. – № 4. – С.540. – Порівн.: Ті ж автори: Зміни
через самоорганізацію. –Вайнхайм, Мюнхен, 1993.
5 Dietlind Fischer/Hans�Gunter Rolff: Autonomie, Quali�
tat von Schulen und staatliche Steuerung. Chancen und
Risiken von Schulautonomie. In: Zeitschrift fur Padagogik
(43) 1997, H. 4, S. 540. – Vgl.: Ders.: Wandel durch Selb�
storganisation. Weinheim/Munchen 1993.



· Учителі шкіл мусять розвивати такі
здібності, щоб за допомогою досить про�
стих способів зробити для себе прозорою
свою школу і власні уроки, тим самим
цілеспрямовано розвиваючи і підвищу�
ючи якість  навчання. Отже, мова йде
передусім про самооцінку, з тимчасовим
залученням, якщо можливо і потрібно,
зовнішніх консультантів і дослідників
школи. 

3. Шкільні програми і самооцінка шкіл

3.1. Що таке шкільна програма?8

Першим елементом розвитку непов�
ної/часткової автономії шкіл є право (втім,
і обов’язок) кожної школи щоразу складати
на той чи інший період шкільну програму,
наприклад, на рік,  два чи більше. У такій
програмі рада школи визначає, над
розв’язанням яких специфічних завдань
працюватиме школа в рамках загального,
обов’язкового, установленого державою та
іншими установами порядку, встановлює
термін дії шкільної програми, щоб підви�
щити якість педагогічної праці, тобто ди�
дактичну якість навчання і якість позанав�
чального шкільного життя і, незважаючи
на нові завдання і проблеми, розвиватися
далі. Звичайно, ідеальною метою концепції
шкільного розвитку стала б така, за якої вся
рада школи спільно з її керівництвом або ж
декілька груп у шкільному колективі були
б ініціаторами, творцями і виконавцями
шкільної програми. Але ж, мабуть, у кож�
ному колективі є певна кількість заангажо�
ваних колег, тому важливо, щоб створення
й упровадження таких програм було
підтримано більшістю. 

Тепер необхідно розглянути одне болю�
че питання. Мова йде про досвід проведен�
ня мною в 70�х роках науково�дослідної ро�
боти з питань розвитку програм для почат�
кової школи9. Деякі приклади свідчать про
те, що претензійні проекти розвитку реалі�
зуються в школах спочатку лише частиною

зультатами досліджень школи в інших
країнах (наприклад, відомого дослідження
Міхаеля Руттера під назвою “П’ятнадцять
тисяч годин”7). Успіх буде там, де вчителі
однієї школи, включаючи керівництво, є не
просто сукупністю окремих осіб, а
справжньою командою, члени якої досяга�
ють взаєморозуміння в дискусіях про за�
гальну мету, відповідний зміст і методичну
форму організації навчання і шкільного
життя; де учні і батьки залучаються до про�
цесу обговорення, під час якого мають змо�
гу самокритично оцінити і перевірити, як
вони досягають мети, а якщо ні, то чому, і
чи мусять вони змінити уявлення про виз�
начену раніше мету, чи загалом можуть і
далі працювати в раніше обраному на�
прямі. Якщо в школах панує позитивна ат�
мосфера, розвиваються гнучкі загальні
правила відвертої, критичної і разом із тим
дружньої поведінки в колективі, у стосун�
ках учителів з учнями і батьками, якщо
школи стають відкритими для соціального
і культурного оточення, то вони розвива�
ються й далі і завдяки своїм зусиллям ста�
ють, за власним і зовнішнім визначенням,
“гарними” школами, що не означає, однак,
зупинки процесу їх подальшого розвитку.

Одним із основних понять комплексу
проблем і завдань, що розглядаються, є по�
няття “розвиток школи”. Цей термін
завжди означає, що окремі школи чи неве�
ликі групи шкіл, які співпрацюють, мусять
більшою мірою, ніж до цього, бути ініціато�
рами й організаторами перманентного про�
цесу розвитку шкіл. Але тут насамперед
потрібна чітка позиція. Вона може зіткну�
тися з непорозумінням, яке висловлюють
як окремі прихильники, так і деякі крити�
ки: вважати розвиток і устрій школи за�
вданням і можливістю окремих шкіл не оз�
начає, що держава крок за кроком усе
більше усувається від відповідальності за
шкільну систему! Пізніше я ще повернуся
до цього питання. Неможливо коротко ви�
класти елементи розвитку гарних шкіл, по�
казавши їхню здатність до самоорганізації.
Я мушу обмежитися двома важливими
факторами. Спершу подам їх у формі тез, а
потім охарактеризую:

· Школи мусять складати на той чи той
період, два, три чи чотири роки, шкільні
програми і звітуватися про них перед
громадськістю.
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особливо зацікавлених груп колективу і ра�
ди. Нерідко такі ініціативні групи розвива�
ються і стають чудовою командою. Але в
колективі вони часто опиняються в ізо�
ляції, стають групами “в собі”, без намірів
(а то і всупереч власній меті) охопити по�
ступово частину ради, по можливості всю
раду, а то і всю школу “рухливою реформа�
торською діяльністю”. Я не можу тут опи�
сати точно всі форми проявів і можливі
причини виникнення таких контрконцеп�
туальних процесів ізоляції і конфліктних
угруповань. Наскільки мені відомо, у фа�
ховій літературі вони згадувалися до цього
часу побіжно у зв’язку з темою “Розвиток
шкіл”; цілеспрямованих досліджень із на�
званої теми немає, а міркуавань чи випро�
буваних пропозицій щодо уникнення
конфліктів я дотепер ніде не знайшов.

Після цього зауваження повертаюся до
викладу головного в  розділі. 

Досвід свідчить на користь доцільності
пропозицій про те, що, складаючи і затвер�
джуючи шкільні програми, колективи му�
сять реально оцінювати свої сили. Що ми
можемо дійсно зробити? Які завдання ми
ще не в змозі виконати? Різноманітні про�
грами, що виявляються у процесі реалізації
занадто складними, ведуть усіх учасників –
учителів, учнів, батьків – до великих розча�
рувань, спричиняючи шкоду або руйнуючи
мотивацію щодо завдань самостійної
шкільної організації. 

Складена на той чи інший час і певного
обсягу програма повинна бути розроблена
радою на основі аналізу найбільших не�
доліків або проблем та переваг даної шко�
ли, наприклад, через опитування всього пе�
дагогічного колективу та учнів, включаючи
також і батьків. Результати такого дослід�
ження стартової ситуації мали б потім бути
детально розглянуті педагогічною радою, а
особливо важливі завдання, які є елемента�
ми для складання шкільної програми на
певний період, необхідно було б узгодити. 

Робочі групи зацікавлених колег могли
б тоді розробити для цих завдань конкретні
цільові установки, показати перші кроки їх
реалізації і поставити на обговорення. На�
веду два приклади: яскравий результат од�
ного опитування і заключна дискусія в
одній зі шкіл свідчать, скажімо, що багато
учнів, учителів і батьків скаржаться, що в
цій школі на початковій стадії у 10�16�
річних учнів виникає багато конфліктів, а
також напружені відносини між хлопцями
і дівчатами, на заняттях та у позаурочний
час. На уроці це виявляється в тому, що ба�
гато хлопців з окремих шкільних пред�
метів, наприклад, під час ведення навчаль�
них дискусій, дуже прагнуть бути перши�
ми, доповіді дівчат не цінують. Вияв�

ляється це і в грубому, агресивному стилі
поведінки хлопців з дівчатами, у постійних
суперечках під час занять та на перервах, а
також у тому, що більш розвинені дівчата
дають зрозуміти більшості хлопців, що во�
ни їх “не сприймають всерйоз”. Які кон�
кретні заходи ми могли б провести на по�
чатковому етапі, щоб досягти позитивних
змін? Як би розвивалися події далі?

Інший приклад. Результат опитування в
школі такий: за останній рік ми вперше у 8�
9 класах провели 3�тижневу виробничу
практику в різних установах нашого міста.
Незважаючи на деякі труднощі, вчителі,
більшість учнів та батьки позитивно
оцінюють практичний досвід. Він сприят�
ливо вплинув пізніше і на мотивацію учнів
під час уроку та їхні стосунки один з од�
ним. Як можна цей елемент досвіду – прак�
тику – у співпраці з установами зробити
постійним у нашій школі та як підвищити
його педагогічну якість завдяки кращій
підготовці, кращому керівництву і кращо�
му оцінюванню практики?

В обох прикладах я вже вказав на ще од�
ну ознаку організації шкільної програми.
Як правило, такі програми повинні містити
з одного боку завдання, спрямовані на усу�
нення слабких місць та труднощів у кон�
кретній школі, а з іншого боку, стосуватися
тих сфер, що їх необхідно стабілізувати
або розбудовувати досягнуте.

Звернемося далі до визначення поняття
“шкільна програма”. Є, власне кажучи, два
різні типи цільової установки шкільних про�
грам.

Приклади, наведені раніше, належать до
першого типу. При цьому мова йде загалом
про те, щоб конкретизувати основні цілі су�
часних і зорієнтованих на майбутнє шкіл з
урахуванням особливих умов, наявного
стану речей, вихідної позиції кожної шко�
ли. Поясню це на прикладах.

Для всіх шкіл нині характерне рефлек�
торне спільне навчання, цілеспрямована
перебудова і подальший розвиток сто�
сунків між юнаками і дівчатами у процесі
навчання і в шкільному житті під час вико�
нання обов’язкових завдань; це не виклю�
чає, між іншим, у жодному разі і коротко�
термінового відокремленого навчання.
Конкретні умови для добре продуманого
спільного навчання, труднощі, що виника�
ли, перешкоди у значної частини юнаків і
дівчат, зумовлені позашкільним
суспільним впливом, можуть у різних шко�
лах бути дуже різними, а тому спільне на�
вчання юнаків та дівчат може стати для ок�
ремої школи першочерговим завданням,
визначеним у шкільній програмі на найб�
лижчі 2�3 роки; в іншій школі це завдання
може бути на даний момент “розв’язаним” і
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географічним вихідним умовам, платос�
проможним спонсорам чи під тиском чес�
толюбних батьків не стали фактично еліт�
ними школами, а інші школи через неспри�
ятливі вихідні умови не стали школами�
гетто. Це приклад згаданого вище факту,
що держава як освітньо�політична вирі�
шальна інстанція для всієї системи освіти,
незважаючи на досягнуту окремими шко�
лами самостійність у розв’язанні тих чи тих
проблем, мусить узяти на себе
відповідальність за забезпечення, принай�
мні, формально однакових чи схожих шансів
на освіту для всіх дітей і молоді. У будь�
якому випадку, держава не може повністю
виключити суспільно обумовлену
нерівність умов, при яких молоді люди роз�
починають і завершують своє навчання в
школі, вона не може розв’язати питання
шкільного профілювання; більше за те,
держава мусить або мусила б наполегливо
підтримувати шляхом додаткового фінан�
сування і кадрового забезпечення саме ті
школи, що мають гірше вихідне становище.

Розглянемо інший аспект шкільних про�
грам. Серед завдань, що їх включено в
шкільну програму на певний період, часто
трапляються  такі, розв’язання яких не мо�
же бути забезпечене лише індивідуальною
роботою вчителів з літературою, вони по�
требують для цього спеціальної перепідго�
товки. Отже, необхідно з’ясувати, у якому
обсязі в таких випадках потрібна зовнішня
підтримка: наприклад, у вигляді тимчасо�
вої заміни вчителя для його участі в курсах
підвищення кваліфікації; або у вигляді
прохання про проведення консультацій у
школі працівниками найближчого педа�
гогічного центру розвитку школи і підви�
щення кваліфікації педагогічних праців�
ників для певної групи вчителів чи їх тим�
часового внутрішкільного супроводу.

Новим у цій вимозі постійного підви�
щення кваліфікації як основного фактора
становлення “гарних” частково автономних
шкіл є те, що підвищення кваліфікації не
розглядається як питання індивідуального
інтересу окремого вчителя, а є у першу чер�
гу елементом постійного розвитку школи і
планується радою школи. А звідси висно�
вок: у бюджеті кожної школи мусить у май�
бутньому бути стаття, що передбачала б
фінансування таких заходів з підвищення
кваліфікації учителів школи або, якщо
потрібно, фінансування консультацій.

Інша особливість шкільної програми по�
лягає в тому, що вона мусить бути укладе�
на письмово і до початку її введення пред�
ставлена шкільній громадськості, а саме:
місцевим шкільним комісіям, батькам, усім
зацікавленим у цій школі. Аналогічно все
стосується комітету такого програмного

тому воно не потребує особливої уваги під
час розробки програми цієї школи на но�
вий період.

Інший приклад: інтеркультурне та
інтеррелігійне виховання у фактично муль�
тикультурному суспільстві є всеохоплюю�
чим основним завданням для всіх шкіл. Але
у великій міській школі, де значна частка
дітей іноземного походження, серед яких,
можливо, є велика кількість дітей емігран�
тів, які щойно прибули до країни, мова мо�
же йти про важку, інтенсивну роботу, що
потребує великих зусиль, тоді як у будь�
якій сільській школі з невеликою кількістю
дітей іноземців цю проблему можна вважа�
ти задовільно розв’язаною, і тому в новій
програмі вона не потребує особливої уваги.

Ще раз підкреслимо: у цих прикладах
навіть там, де окреме питання потребує на
той чи той період особливої уваги в шкіль�
ній програмі, мова, по суті, йде про гене�
ральні завдання організації школи і на�
вчання сьогодні. Інший стан справ там, де
школи спрямовані у майбутнє, бачать далі,
ніж проблеми виконання загальних
обов’язкових завдань, і мають намір сфор�
мувати свій особливий профіль, тому що
специфічні умови шкільного середовища,
уже розвинені традиції у відповідній школі,
характерні інтереси тих чи тих учнівських
груп, особливі можливості  вчительського
колективу чи обгрунтовані побажання
батьків доводять це.

Ми переходимо до другого типу
шкільних програм. Мова йде про те, щоб
поруч із обов’язковими завданнями визна�
чати особливі вузлові проблеми, харак�
терні профілі, наприклад: широка пропо�
зиція обов’язкових предметів і предметів
для вибору у спорті, у сфері нових інозем�
них мов, особливо інтенсивна співпраця зі
школами�партнерами за кордоном, вклю�
чаючи учнівський обмін, пропозиція білін�
гвальних занять на ІІ середній ступені на�
вчання, особлива увага до екологічного ви�
ховання в школах, розташованих в еколо�
гічно небезпечних районах, проведення
більшої кількості виробничих практик у
другій половині І та ІІ ступеней навчання в
тісному співробітництві із місцевими під�
приємствами.

При акцентуванні уваги на профільній
освіті окремих шкіл у другому типі про�
грам  виникає серйозна проблема, на яку я
хотів би звернути увагу, але детально не
коментувати.  Сформулюю цю проблему у
формі вимоги: державне керівництво шко�
лами та шкільна інспекція мусять послі�
довно звертати увагу на те, щоб у процесі
профілювання окремих шкіл не виникла
нерівність через те, що окремі школи завдя�
ки сприятливим соціальним чи соціально�
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періоду. Школа повинна подати усний і пись�
мовий, реалістичний і самокритичний звіт про
свою роботу: як змогли виконати програму й
що не виконано? У чому причини того, що вда�
лося добре, задовільно чи на достатньому рівні
здійснити бажане, і з яких причин здійснити не
вдалося? Де було б необхідно змінити програ�
му у процесі роботи? Які перспективи щодо но�
вої програми?

3.2. Самооцінка шкіл10

У всіх розроблених до цього часу кон�
цепціях розвитку можливостей більшої са�
мостійності шкіл у Німеччині наголо�
шується на тому, що більша самостійність
мусить бути пов’язана з більшою
відповідальністю за самоперевірку і само�
оцінку кожної школи. Для більшої частини
наших шкіл це широке і переважно нове
поле діяльності. Основним завданням такої
самооцінки є те, що колективи перекону�
ються, що триває процес реалізації їхньої
діючої шкільної програми,  вони чітко
усвідомлюють, де на цьому шляху  перебу�
вають.

Наприклад: чого ми досягли через
півроку чи рік, а чого – ні, враховуючи на�
шу мету – покращення стосунків юнаків і
дівчат у нашій школі? У чому полягають
труднощі? Що зроблено краще, ніж плану�
валося? Чи мусимо ми щось змінити в на�
шому теперішньому робочому плані тощо.

Інший приклад. Одним з елементів на�
шої програми на два роки була підготовка і
розвиток педагогічно продуктивної “Куль�
тури вправляння”: тренування, повторен�
ня, закріплення нового матеріалу не�
обхідно було організовувати на уроках з
усіх предметів більш ефективно, різно�
манітно, індивідуалізовано і, передусім,
так, щоб учні навчилися самостійно й
індивідуально користуватися формами
вправляння, адекватними предмету вив�
чення. Які з розроблених нами форм на да�
ний час виправдали себе, а які – ні? Для
яких навчальних завдань ми мусимо розви�
вати нові організаційні та навчальні форми
вправляння, повторення, закріплення?

Приклади дають змогу побачити, що
йдеться переважно не про застосування
стандартних способів перевірки чи спо�
собів спостереження за процесом навчання
в розумінні порівняльного вивчення різних
шкіл. Щоб уникнути непорозуміння, не�
обхідно сказати, що таке порівняльне вив�
чення стану справ у школах, як і раніше,
доречне, але ставиться інша мета і вимога

застосовувати інші методи, вивчення про�
водиться зовнішніми дослідниками,
замість внутрішньошкільної самоперевірки
колективу, про яку  йде мова. При цьому
дорогі статистичні підрахунки зібраних да�
них неможливі й непотрібні. Йдеться рад�
ше про кроки до кращого пізнання на�
вчальної ситуації, прогресу та труднощів у
навчанні окремих дітей даної школи чи
конкретних груп учнів на певному етапі
навчання, а також про самопізнання колек�
тивом і його окремими членами сильних і
слабких сторін своєї педагогічної діяль�
ності, про покращення педагогічних здібно�
стей, якості навчання і організації шкільно�
го життя заради підтримки дітей і молоді;
разом з тим такий самоаналіз має на меті
виявити потребу у підвищенні кваліфікації
вчителів цієї школи.

При цьому зрозуміло: самоаналіз – це
форма такого типу педагогічних дослід�
жень, що мають міжнародну назву Action
Research, у Австрії та Німеччині ці дос�
лідження називають активними/дієвими
чи діяльнісними11. Це дослідження, що по�
в’язане з педагогічною дією і використо�
вується самими педагогами�практиками,
якщо можливо, то за підтримки й у спів�
дружності із зовнішніми дослідниками
школи і консультантами. У такому дос�
лідженні використовуються переважно
якісні методи. До окремих прикладів, де
вони використовуються, я ще повернуся.

Однак попередньо зроблю загальне за�
уваження: як відомо, Action Research до
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2. Збір незвичних подій на уроках
(радісні чи незвичні події, кризові ситу�
ації), які знову через певні проміжки часу
аналізуються самим учителем, а краще, ра�
зом із колегами. 

3. Спостереження протягом того чи
іншого періоду за окремими учнями з ме�
тою отримання точного уявлення про них:
наприклад, дуже несміливі або боязкі діти.

4. Більш або менш регулярна оцінка уч�
нями декількох уроків учителя, спарених
уроків або системи уроків до теми за допо�
могою невеликих анкет, що містять просто
сформульовані запитання; після цього про�
водиться аналіз анкет учнів за визначений
період, наприклад, за тиждень чи більше,
обговорюються з учнями і формулюються
остаточні висновки.

5. Дискусія в невеликих групах учнів
і/чи в класних колективах за проведеним
уроком, під час якої вчитель є рівноправ�
ним партнером учнів у дискусії, що запи�
сується на магнітофон і потім аналізується.

6. Доручення декільком учням невели�
ких завдань під час уроку, наприклад: спос�
терігати і фіксувати порушення дис�
ципліни, поведінку вчителя тощо, а після
цього знову проводиться аналіз і дискусія
за результатами спостереження.

7. Відвідування уроків колегами, з яки�
ми вчитель, чиї уроки відвідують, має гарні
стосунки, яким довіряє і з якими може вес�
ти відверті і навіть критичні розмови.

8. Проведення аудіо� чи відеозапису
уроку колегами, студентами�практиканта�
ми чи методистами. На основі цих доку�
ментів після уроку обговорюються незви�
чайні ситуації у формі так званого “мислен�
ня вголос”. Це означає, що вчителька/вчи�
тель вибирає сама/сам ті ситуації, які на
уроці їй/йому впали у вічі, на які вона/він
під час занять зовсім не звернула/звернув
уваги, або якщо й звернула/звернув увагу,
то не може дати їм пояснення: “Я зовсім не
знаю, що, власне кажучи, трапилось, і чому
я так агресивно зреагувала/зреагував”.

9. Програвання типових ситуацій, що
трапляються на уроці, на наступних уроках
та заключний аналіз поведінки вчителя, її
тлумачення (роз’яснення) вчителями, уч�
нями.

Ці дев’ять прикладів у жодному разі не
вичерпують можливостей для того, щоб
об’єктивувати урок, шкільне життя на пер�
ших кроках, усвідомити поведінку та дії
учителів і учнів, структуру взаємодії, фено�
мени криз та реакції на них, добре подума�
ти над цим і зробити висновки для май�
бутніх дій, організації або реорганізації у
співпраці учнів та вчителів, дорослих і
дітей або молоді.

цього часу не визнається в інших науках і в
науці про виховання як повноцінний ме�
тод. Я вже висловлював у попередніх
публікаціях свою думку із цього приводу у
зв’язку з проведеним мною дослідницьким
проектом у галузі початкового навчання в
1971�1979 рр.: Action Research – це не про�
тилежна програма класичного емпіричного
дослідження, що здійснюється на порівня�
но великих популяціях, з використанням
наявних у науці кількісних методів і ме�
тодів статистичної оцінки. Таке досліджен�
ня, звичайно, потрібне під час встановлен�
ня відносно загальних зв’язків або зако�
номірностей чи порівнянні однакових або
різнотипних шкіл. Але це дослідження не
може замінити мікроаналіз (по змозі, у
тісному співробітництві чи з участю кон�
сультанта і наданням консультативної до�
помоги), дієвий самоаналіз окремої школи
чи її вчителів. Таке дієве шкільне
дослідження мусить, повторюю, допомогти
практикам прозвітуватися перед самими
собою й іншими про свою педагогічну пра�
цю, диференційовано оцінити якість своєї
роботи за допомогою простих форм
об’єктивізації, дати можливість іншим
оцінити свою роботу і, нарешті, покращити
власні педагогічні якості індивідуально чи
колегіально. 

Тут неможливо детальніше продемонст�
рувати методи самоаналізу як форми ак�
тивного дослідження.

Даючи короткі вказівки, я і без того в
Австрії “везу в ліс дрова”, оскільки із цієї
теми вийшла найдетальніша, найбільш на�
сичена досвідом, методологічно обґрунто�
вана і написана, передусім, для вчителів�
практиків книга Герберта Альтріхтера і
Петера Поша “Учителі досліджують свій
процес навчання”, друге розширене видан�
ня якої недавно з’явилося12.  Посилаючися
на цю книгу, коротко можна назвати 9 спо�
собів самоаналізу з великої кількості опи�
саних:

1. Щоденник, що його пишуть учителі
після уроків щоденно або мінімум декілька
разів на тиждень, у якому описують ті чи ті
етапи уроку, а потім самі чи з колегою
аналізують його, оцінюють із певних по�
зицій.
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12 Герберт Алтріхтер, Петер Пош. Учителі
досліджують свої уроки. Введення в методи
досліджень діяльності. – 2 видання. – Бад�
Гайльбрунн, 1994.
Це ще наука? (Презентація науково�теоретичної
дискусії про проведене вчителями дослідження
діяльності). – Мюнхен, 1990.
12 Herbert Altrichter/Peter Posch: Lehrer erforschen ihren
Unterricht. Eine Ein fuhrung in die Methoden der Aktions�
forschung. 2. Aufl. Bad Heilbrunn 1994. Ders.: Ist das
noch Wissenschaft? Darstellung und wissenschaftstheo�
retische Dis kussion einer von Lehrern betriebenen Aktions�
forschung. Munchen 1990.



4. Висновки для педагогічної освіти

Я наближаюся до заключної частини
моїх роздумів. Як уже неодноразово було
зазначено, зі сказаного вище випливають,
або краще, мали б випливати висновки для
педагогічної освіти всіх трьох рівнів:
навчання в університетах або інститутах,
поступового введення майбутніх
спеціалістів в їхню професійну діяльність,
яка в нас у Німеччині називається “рефе�
рендаріатом” і охоплює в окремих феде�
ральних землях 1,5�2 роки; професійна
діяльність, що, по суті, мусила б супровод�
жуватися підвищенням кваліфікації; у
жодному разі, насправді, не є правилом у
Німеччині. Уже давно я, як і мої колеги,
відстоюю думку, що підвищенню
кваліфікації (це, з одного боку, самовдоско�
налення, а з іншого – епізодичне проход�
ження курсів підвищення кваліфікації) не�
обхідно надавати значно більшого значен�
ня, ніж раніше; на основі цього необхідно
було б також зробити висновки, що стосу�
ються нового обчислення робочого часу
вчителя.

Необхідність розглядати педагогічну
освіту і підвищення кваліфікації вчителів
по�новому визначається тими завданнями,
що випливають із міркувань про збільшен�
ня свободи в ухваленні рішень та діях окре�
мих шкіл , про постійне оновлення
шкільних програм колективами шкіл, про
самоаналіз як основу для складання звіту й
успішної перевірки шкіл.

По�перше, потрібно вже на першому
рівні педагогічної освіти наочно продемон�
струвати зв’язок завдань, що їх необхідно
колегіально вирішувати, і які є основним
елементом уведення майбутніх учителів у
шкільну теорію і дидактику. 

По�друге, необхідно було здійснювати
елементарне практичне введення у методи
самоаналізу і самооцінки, про які йшла мо�
ва у поданих вище прикладах. Стосовно
Німеччини можуть висуватися помірні ви�
моги, тобто на цьому етапі можна, у кращо�
му разі, робити перші кроки. Тому що про�
цент педагогічних заходів – теоретико�ви�
ховних і практично�педагогічних – у за�
гальних рамках обов’язкового навчання
майбутніх учителів у німецьких універси�
тетах відносно малий, якщо не брати до
уваги освіту вчителів початкової школи
порівняно з тими двома суто науковими
дисциплінами з фаху, що не спрямовані на
школу та навчання, і які мусять засвоїти
наші студенти. Щодо частки педагогічних
предметів у навчанні вчителів, то слід ска�
зати, що є, по�перше, величезна різниця в
організації навчання в окремих федераль�
них землях, по�друге, обсяг цих предметів у
навчальному плані все ще досить невели�

кий: він складає власне максимально 25%
від усього часу навчання, а у більшості ви�
падків є набагато меншим.

Що стосується шансів уведення в освіту
вчителів при такій невеликій частці педа�
гогічних предметів ще одного нового, всту�
пу до методів самооцінки,  то надія все�та�
ки є: віднедавна у ФРН існує вимога –
університети мусять у майбутньому
об’єктивно доводити свою компетентність.
Вони повинні проводити з усіх навчальних
предметів самооцінку і оприлюднювати її
результати, крім того, має бути і зовнішня
оцінка їх діяльності. Самоаналіз і само�
оцінка означають, що студенти повинні да�
ти оцінку якості лекцій та семінарів про�
фесорів та інших викладачів університетів.
Крім того, викладачі університетів мусять
здійснювати взаємооцінку занять, і, якщо
продовжувати думку, то студенти мають
здійснювати самоаналіз і самооцінку якості
власної навчальної практики. Якщо це спра�
цює, то тоді не лише студенти�педагоги, а й
усі студенти засвоять прості, придатні фор�
ми самооцінки. Але це, на мій погляд, зага�
лом не що інше, як ті способи, що були на�
звані вище для проведення самооцінки
шкільних колективів. Але якщо взяти ли�
ше студентів�педагогів, то це означає: вони,
беручи до уваги як оцінку пропонованих
викладачами предметів, так і самооцінку
власної шкільної практики, вивчали б
прості методи перевірки і оцінки якості, які
їм будуть згодом потрібні для самооцінки в
шкільному колективі13. 

10

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

13 Ця доповідь із нагоди ювілейного симпозіуму до 
65�ої річниці з дня народження професора університе�
ту доктора Гельмута Зеля є частково розширеною і
модифікованою доповіддю, яку я прочитав
27.11.1997р. в Royal Danish School of Educational Stud�
ies у Копенгагені.
13 Dieser Beitrag aus Anlass des Festsymposiums zum 65.
Geburtstag voi Universitatsprot'essor Dr. Helmut Seel ist
eine teils erweiterte, teils modifiziert Version eines Ver�
trages, den ich unter dem Titel „Enlargement of school
autonom and selfevaluation of teaching staffs � a new
Impulse for Action Research and tea eher training" am 27.
11. 1997 in der Royal Danish School of Educational Studie
in Kopenhagen gehalten habe.



Сучасні тенденції розвитку екологічного вихо�
вання свідчать, що екологічна освіта є змішаною
моделлю, згідно з якою всі навчальні предмети
зберігають свої специфічні навчально�виховні цілі,
а координуюча роль має відводитися одному з аль�
тернативних, інтегрованих сучасних курсів еко�
логічної спрямованості, у змісті якого представлені
органічно пов'язані природознавчі і соціальні ком�
поненти. 

Метою освіти з основ екології повинна стати
підготовка особи до активної участі в забезпеченні
тривалого життя. Через взаємозв'язок профільної
та вищої школи, профорієнтаційною метою якого є
підготовка спеціалістів еколого�економічного
профілю, можна реалізувати основні тенденції еко�
логічного виховання підростаючих поколінь, куль�
тури, екологічного імперативу як необхідних умов
подолання екологічної катастрофи (схема 1).

На фоні аналізу сучасної екологічної ситуації та
розвитку екологічного руху в країні заняття мусять
дати учням змогу побачити, а надалі впливати і по�
зитивно вирішувати проблеми генофонду біосфе�
ри й інші екологічні проблеми, від яких залежать
основи цивілізації та виробництва, і які багато в чо�
му зумовлюють можливості виживання людства. 

Важливо так змоделювати й систематизувати
інформацію про екологічні проблеми і шляхи їх
розв'язання, щоб учень побачив сутність та
цілісність усіх її аспектів. Зміст освіти з екології
має бути циклічним і включати такі змістові на�

Із початком третього тисячоліття людство всту�
пає в нову епоху взаємовідносин із довкіллям. Це
зумовлює необхідність постійного співвіднесення
дій людини з можливостями природного середови�
ща, врахування законів природної регуляції.
Оскільки глобальні проблеми сучасності несуть за�
грозу життю, актуальності набуває шкільна еко�
логічна освіта, метою якої є реалізація ідей еколо�
го�інформаційного суспільства. Екологічне вихо�
вання з його спрямованістю на формування
відповідного ставлення до довкілля мусить стати
стрижнем та обов'язковою складовою загально�
освітньої підготовки учнів.

Одним із найважливіших принципів еко�
логічної освіти є принцип безперервності. Під без�
перервністю розуміється міцний зв'язок загально�
освітньої та вищої школи, кінцевою метою якого є
складна комплексна освіта, взаємопов'язаність
процесів навчання, виховання, розвитку людини
протягом всього життя. Сьогодні багато ВНЗ дер�
жави готують спеціалістів з екології, менеджменту
природоохоронної діяльності та економіки. Саме
тому актуальним є питання поглиблення еко�
логічної освіти в школі за рахунок профільного на�
вчання, що повинне пов'язати в одне ціле еко�
логічну освіту школярів і студентів та екологічне
виховання загалом як елемент громадської свідо�
мості, світогляду людини. Питання екологічної
освіти і формування екологічної культури має ста�
ти предметом уваги загальноосвітньої школи.
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У статті розглядаються основні положення концепції екологічної освіти на рівні загальноосвітньої
школи. Запропоновано програму  екологічної освіти для 10�11 класів дворічного профільного курсу
"Екологія", апробовану у 2001/2002 н.р. у школах  м.Макіївки. Підкреслюється, що  поглиблення
екологічної освіти у школі за рахунок профільного навчання  повинне пов'язати в одне ціле
екологічну освіту школярів і студентів як елемент громадської свідомості, світогляду людини.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАПРЯМУ 

"ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ"

І.Г.Матузова 

Схема 1



прями, які б на кожному етапі розв'язували
відповідні предметні завдання, що характеризу�
ються тим чи іншим колом знань і вмінь. Саме
профільність старшої школи, введення курсу "Еко�
логія" для учнів 10�11 класів, присвяченого вив�
ченню екологічних проблем та шляхів їх вирішен�
ня, у взаємозв'язку із предметом "Безпека
життєдіяльності" відповідає цим вимогам. 

Введення 2�річної програми з курсу "Екологія"
для профільних класів, що апробована у 2001�2002
н.р. у школах м.Макіївки Донецької області, дало
змогу старшокласникам узагальнити і системати�
зувати знання та уміння з основ екологічної куль�
тури, набуті на попередніх етапах навчання,
зорієнтуватися у виборі професії. Робоча програма
профільного курсу "Екологія" (розроблена на ос�
нові збірника програм для 5�11 кл. "Екологічна
освіта школярів", виданого Міністерством освіти
України) затверджена на засіданні кафедри еко�
логії та БЖД МЕГІ 31 серпня 2001 р.

У запропонованому збірнику представлені про�
грами факультативних курсів з окремих еко�
логічних проблем. Збірник було створено з метою
полегшення вибору, урізноманітнення факульта�
тивів екологічного спрямування. Оскільки низка
питань залишалася поза увагою учнів або потребу�
вала поглиблення, виникла необхідність розроб�
лення єдиної робочої програми курсу "Екології",
що давала б змогу старшокласникам узагальнити і
систематизувати знання та уміння з основ екології
(схема 2).

Дворічна програма "Екологія" для учнів 10�11
класів розрахована на викладання основ екології у
профільних класах загальним обсягом 175 год. за
перший рік навчання (у 10 кл.), 72 год. – за другий
рік навчання (в 11 кл.). Програма складається із 7
блоків, кожен з яких має теоретичну і практичну
складові, мету, завдання для тематичної атестації, а
також комплект практично�дослідницьких робіт
відповідно до тем і завдань блоків. Специфічна ме�
та дослідницьких робіт – розвивати екологічні
вміння учнів старших класів екологічного профілю
на основі практичної природоохоронної діяльності
й наукових знань процесів, що відбуваються у при�
роді під впливом господарської діяльності людини.

Перший блок 2�річної програми називається
"Основи екології" і розкриває найзагальніші
суттєві зв'язки між людиною і довкіллям, метою
його є засвоєння основних екологічних понять, за�
кономірностей природних процесів, формування в
учнів наукового розуміння природних взаємо�
зв'язків.

Другий блок "Екологічні проблеми міста" має
на меті підвищення інтересу учнів старших класів
до екологічних проблем населеного пункту, де во�
ни мешкають, що є підґрунтям включення шко�
лярів в активну діяльність з їх дослідження. Вив�
чення місцевих екологічних проблем сприятиме
найповнішому усвідомленню і засвоєнню такого
складного поняття сучасної екології, як навко�
лишнє середовище.

Вивчення третього блоку "Екологічні вимоги
до технічних ресурсів" та четвертого "Вплив під�
приємств на довкілля" відбувається в тісному
взаємозв'язку екології з хімією та БЖД. Під час
вивчення блоків № 3, 4 питання охорони природи
пов'язуються зі змістом основного курсу хімії 10�
11 кл., що дає змогу сформувати в учнів уявлення
про причини, масштаби, наслідки антропогенного
впливу на природне середовище, про перспективні
напрями застосування хімічної науки у розв'язанні
екологічних проблем. Введення основ хімії в еко�
логічний курс допомагає підвищити інтерес шко�
лярів до хімії та екології, сприяє свідомому вибору
майбутньої професії, забезпечує підготовку моло�
дого покоління, яке здатне у своїй професійній
діяльності втілювати моральний та екологічний
імперативи.

П'ятий блок "Екологія людини", зміст якого
спирається на базові поняття екології та БЖД, має
за мету освіту і виховання молоді на основі прин�
ципів, спрямованих на ствердження здорового спо�
собу життя, прищеплення санітарно�гігієнічних на�
вичок, запобігання шкідливим звичкам. Завдання
курсу – розкрити зв'язок людини з природою та за�
лежність життя і здоров'я людини від стану навко�
лишнього середовища, і дотримання здорового
способу життя, а також впливу антропогенного
фактора. Цей блок має також за мету проф�
орієнтацію школярів у галузі екології людини та
охорони здоров'я. 
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Схема 2
Програма “Екологія” для учнів 10�11 класів 

екологічного профілю



економікою, системами технологій, правознавст�
вом, соціологією.

Основні питання сьомого блоку взяті з робочої
програми дисципліни "Економіка природокорис�
тування", розробленої доцентом кафедри екології
та БЖД В.В.Моревою, яка користувалася робочи�
ми програмами Київського Інституту Економіки та
Донецького Національного Університету для дис�
циплін економічного блоку

Звичайно, питання цього блоку, як і кількість
годин, значно спрощені й адаптовані для сприй�
мання учнів 11�го класу. Досягнення мети викла�
дання цієї дисципліни – дати учням відомості про
основні напрями з охорони і раціонального вико�
ристання природних ресурсів, ознайомлення з ос�
новними економічними поняттями та термінами,
формування вміння використовувати отримані
знання під час прийняття рішень – є реальним і
цілком відповідає основним складовим поняттям
Концепції екологічної культури:

– формування здатності грамотно, в цілях про�
фесійної та екологічної потреби, застосовувати
відповідні знання, вміння та навички, прагнути
до передбачення наслідків впливу людини на
природу, 
– виховання екологічної культури поведінки
стосовно природи та розумного споживання її
дарів; 
– формування екологічного мислення і свідо�
мості, вміння критично осмислювати ди�
намічну ситуацію відносин з природою; 
– виховання громадянської відповідальності за
стан природи, почуття любові до неї, прагнення
постійного спілкування з нею;
– формування наукового світогляду на основі
розуміння цілісності та єдності організму і сере�
довища.
Знання про складні закономірності взаємодії

живих організмів з довкіллям необхідні в наш час
кожній молодій людині для розуміння цінності
природи як середовища життя, від якого залежить
існування людства. Враховуючи сучасну напруже�
ну екологічну ситуацію, профільний курс з основ
екології є необхідним предметом у системі навчан�
ня і виховання молоді. 
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ництво "Торговий дім Грант", 1998.

Шостий блок – "Радіоекологія" – передбачає
ознайомлення учнів екологічних профільних
класів з основними властивостями ПДК хімічних
речовин в атмосфері, ґрунті, воді, із джерелами та
одиницями вимірювання радіоактивного ви�
промінювання, допустимими нормами опромінен�
ня людей та радіоактивного забруднення навко�
лишнього середовища. Також учні дізнаються про
вплив підприємств на довкілля, засоби очищення
промислових викидів в атмосферу, методи очи�
щення стічних вод, переробки побутових відходів. 

Особливим є сьомий блок – "Економічні осно�
ви екології", що виконує функцію ланцюга між за�
гальноосвітньою та вищою школою. Метою його є
прищеплювання старшокласникам на основі опра�
цювання профільного курсу "Екологія" елементар�
них економічних понять, ознайомлення з такими
базовими дисциплінами економічного профілю, як
економіка природокористування, розміщення про�
дуктивних сил, система технологій тощо. Це зу�
мовлює свідомий вибір професії еколого�еко�
номічного профілю.

Саме тому сьомий блок подається наприкінці
курсу "Екологія" в 11 класі і є узагальнюючим,
підсумковим. Учні 11 кл. вже підготовлені до
сприйняття специфічного матеріалу, володіють ос�
новними поняттями екології та деякими еко�
номічними термінами. Це доводить, що екологію
можна розглядати як міждисциплінарну та водно�
час інтегральну науку.

Міждисциплінарний характер курсу "Екологія"
полягає в тому, що внаслідок багатоаспектності
проблеми гармонізації взаємодії суспільства та
природи її неможливо вирішити, не вивчаючи гео�
графію, біологію, геологію, медицину, економіку,
хімію, правознавство, соціологію. 

Інтегральний характер курсу визначається сис�
темністю проблеми – взаємопов'язаністю всіх при�
родних та соціально�економічних аспектів. Цю
двоїстість відображено на структурній схемі (схема
3), з якої видно, що екологія тісно переплітається з
такими дисциплінами середньої школи, як хімія,
біологія, БЖД, географія, валеологія та дис�
циплінами, що вивчаються у ВНЗ: медициною,
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У статті розкриті цілі
та завдання
інформатики для
майбутніх економістів,
виділені і визначені її
найважливіші напрями.
Розглянуто структуру
курсу з погляду
предметної орієнтації,
показано  роль і місце
його в 
ци"клі спеціальних
економічних дисциплін.
Проаналізовано
нормативну програму з
інформатики для
підготовки фахівців у
галузі економіки і під"
приємництва та
подано її нову версію,
створену на основі
предметної моделі
студента. Ключові
слова: програма курсу,
зміст інформатики,
предметна модель.

The purposes and tasks of
computer science for the
future economists are
revealed and selected,
and its major directions
are defined. The structure
of the course is consid"
ered from the point of
view of the subject orien"
tation, and its role and
place are shown in the
cycle of special economic
disciplines. The nor"
mative curriculum in
computer science for
experts training in the
field of economy and
business and its new ver"
sion created on the basis
of the student subject
model are given. Key"
words: curriculum of the
course, contents of com"
puter science, subject
model.

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач высшей
школы в настоящее время является
разработка стандартов образования.
Основными документами в этом смыс!
ле, регламентирующими работу вузов,
являются Образовательно!профессио!
нальная программа (ОПП) [1], Норма!
тивные программы дисциплин фунда!
ментального цикла [2] и профессио!
нально ориентированных дисциплин
[3].

Программа курса "Информатика и
компьютерная техника" [4] является
обязательным нормативным докумен!
том для подготовки бакалавров по эко!
номике и предпринимательству. Сей!
час она выступает в двуединой роли: и
как стандарт, и как базовая программа
по информатике.

Эта программа, созданная еще в 1997
году, не отвечает требованиям сегод!
няшнего дня. С тех пор обновилась ап!
паратная часть компьютера, модернизи!
ровалось его программное обеспечение, а
также изменился социальный заказ об!
щества на подготовку экономистов.

В Донецком институте социального
образования разработана новая версия
программы курса информатики для
специальности "Экономика предприя!
тий" с учетом современного взгляда на
процесс и содержание обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ПРЕПОДА!
ВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ
Информатика изучает процессы по!

лучения, передачи, преобразования,
хранения и использования информа!
ции.

Как и в большинстве наук, в инфор!
матике можно выделить два важней!
ших направления – теоретическое и
прикладное.

Теоретическая информатика, явля!
ясь математической дисциплиной, ши!
роко использует методы математичес!
кого моделирования для обработки, пе!
редачи и использования информации,
создавая тем самым фундамент, на ко!
тором основано все здание информати!
ки.

Прикладная информатика – это ог!
ромнейший набор средств информати!
ки, включающий в себя информацион!
но!вычислительную технику, сети и
комплексы ЭВМ, технические средства
связи и компьютерные телекоммуника!
ционные системы, аудио! и видеосисте!
мы, системы мультимедиа, программ!
ные средства, вычислительные и ин!
формационные среды. К прикладной
информатике принято относить и ин!
формационные технологии обучения,
проектирования, управления объекта!
ми, процессами, системами.

Развитость и совершенство методов
и средств современной информатики
позволили ей уверенно войти в образо!
вание и научные исследования. Имен!
но с информатизацией мы сегодня свя!
зываем реальные возможности постро!
ения открытой системы образования,
позволяющей каждому человеку вы!
брать свою собственную траекторию
обучения, а также возможности корен!
ного изменения технологии получения
новых знаний посредством более эф!
фективной организации учебной дея!
тельности обучаемых.

Информатика – это дисциплина,
претендующая на роль общенаучной
методологии познания, поэтому изуче!
ние информатики предполагает не
только овладение навыками работы с
вычислительной техникой и программ!
ным обеспечением, а, в первую очередь,
усвоение знаний по вопросам накопле!
ния, обработки и передачи информа!
ции.

В эпоху интенсивного развития ме!
тодов коммуникаций экономические
дисциплины не могут не взаимодейство!
вать с науками, непосредственно связан!
ными с обработкой информации, в том
числе с информатикой.

Взаимодействие информатики с эко!
номическими дисциплинами развивает!
ся по двум основным направлениям.

Первое характеризуется тем, что
экономика играет подчиненную инфор!
матике роль. Прикладные экономичес!
кие дисциплины (информационные си!
стемы и технологии предприятий, бух!
галтерский учет, прогнозирование в
экономике и др.) обеспечивают все сфе!
ры действия информационных техно!
логий эффективными средствами ком!
муникации в системах типа "экономи!
ческая модель – машина", "экономичес!
кая модель – машина – экономическая
модель" и т. п.

Особенность второго направления
заключается в том, что информатика
"предоставляет" свою методологию и
методику обработки информации эко!
номическим дисциплинам. Учитывая,
что специалисты в области экономиче!
ских теорий выделяют методологию
экономики наших дней в особую теоре!
тическую дисциплину, отличную от те!
ории общей экономики, можно сделать
вывод, что в условиях современной
практики научного исследования ин!
форматика в ее прикладном "экономи!
ческом" аспекте выступает как часть
общей методологии изучения экономи!
ки. Это подтверждается тем, что ин!
формационное моделирование сегодня
представляет собой общенаучный ме!
тод познания.

В предметной области информати!
ки для экономистов можно выделить
следующие основные блоки (рис.1):

ПРОГРАММА КУРСА ИНФОРМАТИКИ

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ

М.Г.Коляда 



– электронной почтой, важной в деятельности
любого участника рынка и обычно определяю!
щей начало и конец многих организационных
шагов;
– электронной торговлей как одним из основных
рыночных процессов;
– электронным сервисом как непременным атри!
бутом поддержки деловой активности, гаранти!
рующим длительность отношений производите!
ля и потребителя;
– электронным бизнесом в целом как средой,
объединяющей все необходимое для функциони!
рования фирмы или отдельной персоны на
рынке.
В описанных условиях информатика играет со!

вершенно новую роль.
Из вышесказанного следует, что, во!первых, спе!

циалист!экономист должен овладеть определенной,
причем разветвленной и глубокой, системой теоре!
тических знаний по информатике; во!вторых, эконо!
мист завтрашнего дня (сегодняшний студент) дол!
жен быть квалифицированным пользователем ком!
пьютера; в!третьих, он должен знать, как использо!
вать средства и методы информатики в своей про!
фессиональной деятельности и обладать умениями и
навыками практического применения этих знаний.

3. РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАТИКИ 
В СТРУКТУРЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Применение вычислительной техники и исполь!

зование информационных технологий в высших
учебных заведениях экономического профиля явля!
ется обязательным компонентом образовательно!
профессиональных программ всех специальностей.
В дальнейшем речь будет идти о специальности
"Экономика предприятий".

Анализ показывает, что учебным планом по этой
специальности предусматриваются следующие дис!
циплины, при изучении которых студенты напря!
мую или косвенно должны использовать компью!
терную технику и средства коммуникационных свя!
зей.

I. Цикл фундаментальных и профессионально
ориентированных дисциплин (нормативные дис!
циплины):

1. Информатика и компьютерная техника (1!й, 2!
й, 3!й, 4!й семестры).
2. Математическое программирование (4!й семестр).
3. Эконометрия (4!й семестр) 
II. Цикл дисциплин свободного выбора студента!
ми:
4. Лабораторный практикум по компьютерным
технологиям (5!й семестр).
III. Цикл дисциплин самостоятельного выбора
высшего учебного заведения:
5. Моделирование в экономике (6!й семестр).
IV. Цикл профессионально ориентированных
дисциплин:
6. Информационные системы и технологии пред!
приятий (7!й, 8!й семестры).
V. Цикл дисциплин для получения образователь!
но!квалификационного уровня "специалист":
7. Спецкурсы: АРМ бухгалтера, управленческий
учет, маркетинг, анализ данных и прогнозирова!
ние в экономике (7!й, 8!й, 9!й семестры).
Кроме того, предусматривается использование

компьютера в период практик, при выполнении кур!
совых и дипломной работ. Схема взаимосвязи дис!
циплин и практик представлена на рис. 2.

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ 
МОДЕЛЬ ОБУЧАЕМОГО

Составление программы по курсу в современной
терминологии относят к предметной модели обучае!
мого. Она включает в себя пять компонентов: тема!
тическую, семантическую, процедурную, функцио!
нальную и операционную модель обучаемого [5].

Рис.1

Общая информатика – это фундаментальная
дисциплина, изучающая теоретические основы и
принципы построения современных вычислитель!
ных машин, основ программирования, а также при!
кладных информационных систем и программных
приложений.

Экономическая информатика – это междисцип!
линарная область знаний о закономерностях и осо!
бенностях информационных процессов в экономи!
ческой сфере, об их автоматизации, принципах пост!
роения и методиках использования автоматизиро!
ванных информационных систем, служащих для по!
вышения эффективности экономической деятельно!
сти и решения частных экономических задач на базе
комплексного использования теории и методологии
экономических наук, а также средств и методов ин!
форматики.

Как общая, так и экономическая информатика
опираются на средства информатизации и на инфор!
мационные технологии. Под средствами информати!
зации понимают языки программирования и другие
инструментальные средства, а под информационны!
ми технологиями – совокупность методов и компью!
терных средств сбора, представления, организации,
хранения, обработки и передачи информации, рас!
ширяющей знания людей и развивающей их воз!
можности по управлению техническими и социаль!
ными процессами.

До массового использования IBM!совместимых
компьютеров главным из этих блоков были средства
информатизации. Сегодня индустрия программных
продуктов на первый план выдвинула другой блок –
информационные технологии. У пользователя!эко!
номиста отпала необходимость ручного программи!
рования в основной своей деятельности, так как
мощные программные интегрированные среды обес!
печивают выполнение почти всех возможных опера!
ций и действий. Это послужило одной из причин то!
го, что базовый курс "Компьютерная техника и про!
граммирование" на экономических специальностях
был назван "Информатика и компьютерная техника".

Учебный курс информатики на экономическом
факультете можно разделить на две части: общую
информатику и экономическую информатику
(включающую в себя различные специальные курсы
дисциплин).

Сейчас в экономике происходят глубокие преоб!
разования. На основе информационных технологий
банки и биржи организуют свою работу, а компании
проводят управленческую деятельность и распреде!
ляют товары и услуги. Рынок становится в полном
смысле этого слова всемирным, и электронный биз!
нес является его основой. В рыночной экономике
электронная форма представления информации со!
провождается активным системным управлением не
только при передаче ее по каналам связи, но и в про!
цессах принятия бизнес!решений. Для такой дея!
тельности требуются работники с высокой информа!
ционной культурой.

Сейчас идет переход от индустриального общест!
ва к постиндустриальному, когда складывается не
только иной взгляд на роль в экономике привычных
компонентов, таких как материальное производство
или жесткие распределительные механизмы, но и
возрастает приоритетная роль информации и дело!
вой активности, которые коренным образом меняют
сложившиеся инвестиционные отношения между
производителем продукции и кредитором. В совре!
менном мире необходимо считаться с четырьмя ос!
новными электронными технологиями:
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Тематическая предметная модель обучаемого –
это традиционная программа читаемого курса. В та!
кой модели перечисляются подлежащие изучению
разделы и темы. Тематическая предметная модель
обучаемого строится именно по тематическому прин!
ципу и отражает структуру курса. Необходимо отме!
тить, что в такой модели отражаются не сами пред!
метные знания, не их содержание, а только их назва!
ние. По сути дела, это информация о предметных зна!
ниях, так называемые метазнания.

Предлагаемая программа для экономистов состо!
ит из семи разделов и семнадцати тем, которые рас!
пределяются следующим образом:

Тема 1. Введение в информатику и КТ.
Раздел I. Компьютерная система и представление
информации в ней. 
Тема 2. Аппаратная часть компьютера.
Тема 3. Представление и измерение информации в
компьютере.
Раздел II. Операционная система MS DOS. 
Тема 4. Общие сведения об операционной системе. 
Тема 5. Программные оболочки операционных сис"
тем. Norton Commander. 
Тема 6. Дисковая операционная система MS DOS.
Раздел III. Компьютерные вирусы и сжатие инфор!
мации. 
Тема 7. Компьютерные вирусы и антивирусные про"
граммные средства. 
Тема 8. Архивация данных и сжатие информации.
Раздел IV. Работа в операционной среде Windows. 
Тема 9. Операционная система Windows 9x. 
Тема 10. Программные средства обслуживания дис"
ков. Пакет Norton Utilities.
Раздел V. Интегрированный пакет Microsoft Office. 
Тема 11. Подготовка и редактирование текстов в
системе Word. 
Тема 12. Работа с электронными таблицами Excel. 
Теми 13. Системы управления базами данных
Access. 

Тема 14. Особенности интеграции программ
Microsoft Office. Понятие о макросах.
Раздел VI. Автоматизация обработки документов. 
Тема 15. Компьютерное распознавание текстов. Ав"
томатический перевод текстов.
Раздел VII. Компьютерные сети и Internet.
Тема 16. Компьютерные сети и Internet. 
Тема 17. Компьютер в области экономики и ме"
неджмента.
Полный текст программы представлен на web!

сайте Донецкого института социального образова!
ния по адресу http://www.dise.donbass. corn

По сравнению с нормативной программой 1997
года [4] она имеет чисто пользовательский характер.
Из нее исключены вопросы, связанные с алгоритми!
зацией и программированием, кроме макросов в
офисных приложениях (тема "Формализация и ал!
горитмизация вычислительных процессов"). Также
изъята устаревшая тема "Графическая оболочка
Windows 3.11".

Изменения коснулись и некоторых других тем:
· темы "Основы информатики", "Состав, архитек!
тоника и функционирование ПЭВМ вычисли!
тельных систем и сетей" объединены в разделе
"Компьютерная система и представление инфор!
мации";
· темы "Структура данных на магнитных носите!
лях", "Системное программное обеспечение
ПЭВМ", "Сервисные программы персональных
ЭВМ" объединены в разделе "Операционная сис!
тема MS DOS";
· темы "Компьютерные сети", "Компьютерная
сеть Microsoft Net!work", "Глобальное содружест!
во компьютерных сетей Internet" объединены в
разделе "Компьютерные сети и Internet";
· темы "Системы обработки текста", "Системы
управления базами данных", "Системы таблич!
ной обработки данных" объединены в разделе
"Интегрированный пакет Microsoft Office".
Вопросы, связанные с архивацией данных и ком!

пьютерными вирусами, входящие в тему "Сервисные
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Рис. 2. Схема взаимосвязи дисциплин и
практик, где студенты должны исполь"

зовать компьютер



магнитном носителе. В СУБД все наоборот: файл ба!
зы данных сохраняется до того, как приступают к со!
зданию таблиц.

К методическим недостаткам нормативной про!
граммы можно отнести и тот факт, что темы, связан!
ные с компьютерными сетями и программами, их об!
служивающими, изучались раньше, чем темы, свя!
занные с обработкой текста и таблиц. В предлагае!
мой программе тема "Компьютерные сети и Internet"
изучается в конце курса потому, что изначально тре!
бует предварительных знаний из указанных тем. На!
пример, чтобы пользоваться электронной почтой,
необходимы первоначальные знания и умения рабо!
ты с текстовым редактором, а при работе в других
службах Internet, кроме навыков работы в текстовом
редакторе, нужны знания основ работы с системами
компьютерного перевода, борьбы с компьютерными
вирусами, архивацией данных, умение пользоваться
электронными таблицами, СУБД, графическими ре!
дакторами и т.д.

Замыкает содержание курса тема "Компьютер в
области экономики и менеджмента", которая выхо!
дит за рамки общеобразовательного курса информа!
тики и является переходной ступенькой между фун!
даментальным циклом дисциплин и будущими спе!
циальными курсами экономического характера, ис!
пользующими компьютерную технику и средства
коммуникационной связи. Эта тема представляет со!
бой ознакомительный экскурс в область программ!
ных приложений экономики и менеджмента.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная программа по информатике для

экономических специальностей вузов разработана с
учетом современных взглядов по подготовке специа!
листов в области экономики и предпринимательства
и с учетом современных требований к содержанию
обучения.

Программа внедрена на экономическом факуль!
тете Донецкого института социального образования,
и, как свидетельствуют результаты, работа по ней
вызывает повышенный интерес у студентов, так как,
во!первых, обеспечивает реализацию учебной дея!
тельности, во!вторых, отражает последние достиже!
ния информационных технологий.

Дальнейшее развитие исследований направлено
на построение функциональной, оперативной, про!
цедурной и семантической компонент предметной
модели обучаемого по информатике.

Автор выражает глубокую благодарность про!
фессору Г.А.Атанову за руководство проведенным
исследованием.
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программы персональных ЭВМ", выделены в отдель!
ном разделе "Компьютерные вирусы и сжатие ин!
формации" как имеющие особое значение.

Добавлен новый раздел "Автоматизация обра!
ботки документов", не представленный в норматив!
ной программе 1997 года, связанный с программами
распознавания текстов и компьютерного перевода; а
также новые темы "Представление и измерение ин!
формации в компьютере" (первый раздел) и "Про!
граммные средства обслуживания дисков. Пакет
Norton Utilities" (четвертый раздел).

С учетом современных версий изучаемых про!
граммных продуктов изменилось и наполнение пред!
ставленных тем. Так, в разделе "Работа в операцион!
ной системе Windows" изучается не конкретная ОС
Windows 95 или Windows 98, а обобщенная ОС Win!
dows 9x, т.е. реализуется унифицированный подход в
изучении операционных сред.

Тема "Система управления базами данных" в
программе 1997 года изучалась на основе СУБД
Visual FoxPro Windows. Данное приложение не вхо!
дит в интегрированный пакет Microsoft Office и вы!
падает из логики двух других представленных там
программ Word и Excel. В новой редакции эта тема
представлена на основе программы Microsoft Access,
и все эти три программы, взятые из пакета Microsoft
Office, рассматриваются с единой точки зрения.

В нормативной программе были и методические
недостатки. Например, сначала предполагалось изу!
чение команд MS DOS, а затем – операционной обо!
лочки Norton Commander (NC). Студенты же лучше
усваивают материал по командам MS DOS, когда
они наглядно видят результаты выполнения этих ко!
манд. Следовательно, они должны сначала научить!
ся пользоваться программной оболочкой NC, а затем
уже изучать сами команды. С этой целью тема "Про!
граммные оболочки операционных систем. Norton
Commander" поставлена перед темой "Дисковая опе!
рационная система MS DOS".

Раздел "Компьютерные вирусы и сжатие инфор!
мации" в представленном перечне стоит на третьем
месте. Концептуальный уровень изучаемых про!
грамм (особенно программы!архиватора ARJ) лучше
раскрывается тогда, когда студент вручную наберет
команды в строке набора NC, запомнит их и лишь
затем поймет смысл их выполнения. Используя
удобные, но менее понятные команды!кнопки про!
грамм оболочек (Norton АntiVirus, WinRAR,
WinZIP и др.), трудно разобраться в их "механизме"
работы, который скрыт и поэтому ненагляден. Со!
здавая же архивный файл или извлекая файл из ар!
хива, создавая самораскрывающиеся файлы или за!
писывая архивный файл по частям на дискеты, при
наборе команд "ручным способом" в командной
строке NC обучаемый тут же видит на панелях ре!
зультат своих действий.

Очередность тем, связанных с системами обра!
ботки текста, системами управления базами данных
и системами табличной обработки данных в норма!
тивной программе [4] не имеет логики. Поэтому по!
рядок их изучения нами изменен.

Во!первых, вначале изучается приложение Win!
Word – самая простая из изучаемых трех программ
семейства Microsoft Office. В дальнейшем это облег!
чит овладение другими приложениями этой серии,
т.к. их интерфейс практически ничем не отличается
от других программ (кнопки управления и формати!
рования те же самые).

Во!вторых, следующей после WinWord изучает!
ся программа Excel – электронные таблицы (в нор!
мативной программе на втором месте стояло прило!
жение СУБД Visual FoxPro). Дело в том, что идея
создания баз данных уже заложена в программе
Excel. Обучаемый, освоив азы создания баз данных в
Excel, будет готов к усвоению управления базами
данных в приложении Access.

Дополнительным аргументом здесь является так!
же то, что приложения Word и Excel имеют одинако!
вый подход в создании и записи нового документа:
сначала создается документ, а затем сохраняется на
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ФЕНОМЕН МИСЛЕННЯ

Величезні соціальні перетворення, що відбува!
ються в нашій країні, бурхливий науково!технічний
прогрес висувають більш високі вимоги до сучасної
людини, її вміння орієнтуватися в навколишньому
світі, потребують нового бачення себе у змінених ре!
аліях буття. Людина в усі часи свого існування
завжди прагнула бути творцем власного життя,
ініціювати і здійснювати практичні дії, процеси
пізнання, спостереження, прогнозування та інші ви!
ди специфічної людської активності й творчо ос!
мислювати їх. 

Стрімкі зміни в соціальній, політичній, еко!
номічній, професійній галузях нашого життя приве!
ли до радикальних змін у поведінці, поглядах на
існування, стратегії й тактиці досягнення основної
мети. Мислення, емоції та поведінка тісно пе!
реплітаються і впливають одне на одного, змінюючи
наше життя. Тому наші думки, індивідуальний
спосіб сприйняття дійсності, характер мислення
іноді допомагають, а іноді – пригнічують нас.

Усвідомлення значущості впливу власних думок
на поведінку, здоров'я та довголіття у кожної люди!
ни виявляється по!різному. Перспективою є модель
мислення, в основі котрої – позитивні емоції, прий!
няття життя таким, яким воно є, з усім спектром ба!
жаних і небажаних його проявів, здоровий реалізм і
оптимістичне ставлення до себе. Що б не зробила
людина, котра бачить навколишнє й себе у позитив!
ному світлі, її самовідчуття, психічний стан не
страждають. Таке бачення веде до цілого набору
особистісних захистів, і людина навіть після вели!
чезної невдачі ніколи не скаже: "Провал відбувся то!
му, що я нікчема". Радше вона подумає, що невдача
– це наслідок якихось упущень і надалі все потрібно
передбачати. Успіхи підтверджуються, невдачі ви!
конують коригуючу функцію, посилюється коорди!
нація "Я", що фактично означає особистісне зрос!
тання людини, її рух до успіху та соціального благо!
получчя, а отже, – і до здоров'я.

Буває і навпаки. Властиві нам звички багато в
чому визначають наше бачення реальності та всі
майбутні дії. Уявіть, що ви беретеся за якусь роботу,
супроводжуючи кожну свою дію думками на зразок:
"Для чого я все це роблю? Я ж обов'язково щось на!
плутаю! Ніколи нічого я ще не робив правильно".
Скоріше за все, ви не будете напружено шукати
розв'язання завдання. Така установка блокує всі
існуючі механізми мислення. Більше за те, якщо для
вас характерна негативна модель мислення, навіть
досягнутий успіх буде інтерпретуватися вами як ви!
падковий, такий, що не заслуговує на увагу.

Кожен зі свого досвіду знає, що роздуми про не!
гативні сторони життя псують настрій, знижують
апетит, денормалізують сон, викликають хворобливі
реакції, а іноді провокують депресію. Силу, з якою
думки людини діють на її фізичний і психічний

стан, виявлено давно. Численні факти, такі, як
смерть від чаклунського закляття, зцілення важко!
хворих паломників у "святих місцях", лікувальний
ефект плацебо та звичайні для нас "чудеса" гіпнозу,
безсумнівно, свідчать про силу впливу, з котрою
мислення формує наше здоров'я.

Відомий англійський психолог Чак Т.Фолкен
обґрунтував психологічний ефект "лікування
вірою" [6]. Він вважає, що хворий у вірі знаходить
глибоку емоційну підтримку, переключається на
інші цінності і, як результат, перестає занадто зосе!
реджуватися на симптомах своєї хвороби. Віра у
зцілення ніби заміщає в думках хворого постійну
тривогу і відволікає його від фізичної недуги. Мо!
гутній емоційний імпульс, що його людина отримує
в акті віри, очікування позитивних змін вивільняють
приховані фізичні резерви організму, примушують
працювати захисні сили, прискорюючи одужання. 

У сучасній медицині широко відомий лікуваль!
ний ефект плацебо – нейтрального за своєю дією за!
собу, ефект від котрого пояснюється виключно си!
лою навіювання. Під час спеціальних досліджень
лікарі прописували пацієнтам плацебо у вигляді цу!
крових пігулок або мікстур, що становили собою
підсолоджену воду. В результаті у хворих спос!
терігалося зникнення симптомів захворювання, не!
зважаючи на те, що препарати не мали лікувальних
властивостей. До цього часу немає наукового
обґрунтування дії плацебо. У чому ж суть його
ефекту? У тому, що наслідки від уживання плацебо
досягаються лише однією думкою пацієнта про те,
що він приймає сильнодіючі ліки. До речі, ефект
плацебо був уперше помічений у процесі зцілення
хворих, а зараз використовується й у педагогіці як
один із варіантів вербальної сугестії.

Таким чином, чим частіше ми дозволяємо собі
негативні думки, тим гірше почуваємося і тим
більше програмуємо себе на погане. І навпаки, пози!
тивні думки допомагають нам відчувати себе краще
й упевненіше, дають змогу конструктивно підходи!
ти до будь!якої ситуації і діяти більш розсудливо та
ефективно.

Що ж таке мислення і які його механізми? Чи
можна використати механізми мислення на своє
благо? Поміркуємо про це разом.

Усе життя людини і перш за все практика став!
лять перед нею гострі й невідкладні проблеми. По!
ява таких проблем, труднощів, несподіванок
свідчить про те, що в дійсності, яка нас оточує, є ба!
гато незрозумілого, невідомого, несподіваного і при!
хованого. Здобутих знань із часом виявляється не!
достатньо. Мислення як самостійний процес, спря!
мований на відкриття і пояснення суттєво нового,
життєво необхідного, є завжди творчим і спрямова!
ним до нескінченних глибин незвіданого: кожна лю!
дина, коли мислить, робить для себе ті чи ті відкрит!
тя. Отже, основний "механізм" мислення полягає в
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У статті розглядаються аспекти впливу способу мислення людини на її здоров'я, порівнюється роль
позитивного, негативного й критичного мислення у життєвій і професійній самореалізації сучасної
людини.

Aspects of the influence of the human mode of thinking on his health are considered in the article, the reflec�
tions on the role of positive, negative and critical thinking in the life and professional selfrealization of the
modern man are expressed.

МИСЛЕННЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

В.І.Бобрицька
Мислити так, щоб не суперечити самому собі…

І.Кант



· бути респектабельним, "успішним" чоловіком
(жінкою), реалізуватися у професійній кар'єрі,
бізнесі;
· мати всі атрибути багатої людини (гарне житло,
машину, дачу, можливість відпочинку за кордо!
ном тощо);
· мати достатній (як у всіх, середній) рівень доб!
робуту, все необхідне для життя; 
· подобатися оточуючим манерами поведінки,
вмінням розв'язувати питання, спілкуватися;
· бути зовні привабливим чоловіком (жінкою), ма!
ти прихильників, чути компліменти, подобатися;
· мати "підтягнуту" спортивну фігуру, яка є ре!
зультатом постійної роботи над собою, своїм
тілом;
· удосконалювати своє фізичне здоров'я (фізичні
тренування, оздоровчі системи, спорт тощо);
· охайно одягатися (не обов'язково за остан!
ньою модою, але щоб одяг пасував і відповідав
ситуації спілкування);
· одягатися стильно, згідно з модою, мати почут!
тя міри, досконалий смак;
· бути завжди в центрі подій, цікавитися життям
оточуючих, міста, подіями у світі;
· працювати над собою (локус уваги – свій світ,
думки, життєве спрямування), вдосконалювати!
ся професійно, особистісно;
· реалізувати себе в соціальній сфері, бути
адміністратором, мати змогу впливати на життя
громади;
· бути душею компанії на вечірках, хорошим ор!
ганізатором;
· бути духовно розвиненою особистістю;
· бути інтелігентною людиною. 
Найбільші розбіжності в оцінюванні себе реаль!

ного ("Я!реальне") і себе бажаного ("Я!ідеальне")
виникли в опитуваних стосовно таких позицій: "бу!
ти респектабельним, "успішним" чоловіком
(жінкою), “реалізуватися у професійній кар'єрі,
бізнесі"; "подобатися оточуючим манерами по!
ведінки, вмінням розв'язувати питання, спілкувати!
ся"; "мати "підтягнуту" спортивну фігуру, яка є ре!
зультатом постійної роботи над собою, своїм тілом";
"бути духовно розвиненою особистістю".

Аналізуючи отримані дані, кожен студент мав
змогу з'ясувати, що є домінуючим для нього у змо!
дельованому образі власного "Я" ("Я!ідеальне"), і
визначити ті позиції, над якими йому хотілося б по!
працювати. З методичної точки зору викладачеві
важливо було так скерувати аналітичну діяльність
студентів, щоб відбулося конструктивне осмислен!
ня причин невідповідності чи, навпаки,
відповідності між "Я!ідеальним" та "Я!реальним",
проведена критична самооцінка своїх здібностей і
визначені потенційні можливості кожного у плану!
ванні й реалізації професійних та життєвих задумів.
У співбесіді на занятті наголошувалося на важли!
вості усвідомлення кожним учасником досліджен!
ня, що образ власного "Я" змінюється на краще не
тільки шляхом міркувань або накопичення теоре!
тичних знань, а насамперед у процесі набуття прак!
тичного досвіду. 

Свідомо чи ні, кожен із нас сформував власний
образ під впливом переживань під час діяльності,
що відбувалася у минулому. Пам'ять про колишні
успіхи чи невдачі відіграє роль "банку інформації",
що надає нам упевненості чи сповнює зневірою у
власних силах та потенційній здатності розв'язати
чергову проблему. Уже давно визнано, що успіх
сприяє успіху. Ми вчимося діяти успішно на влас!
них досягненнях. Але звідки черпати спогади про
успіх, коли у минулому були суцільні невдачі?
Відповідь на дане питання вдалося розв'язати завдя!
ки важливому відкриттю, котре дає змогу "синтезу!
вати" практичний досвід у лабораторії нашого мис!
лення: нервова система людини не в змозі відрізни!

тому, що у процесі мислення об'єкт, котрий
пізнається, включається в нові зв'язки і з огляду на
це виступає в усе нових якостях, що фіксуються в
нових поняттях і понятійних характеристиках. В
об'єкті виділяється новий зміст, він виявляє нові
властивості. Цей механізм мислення, очевидно, ре!
алізується у процесі пошуку актуальних рішень,
розв'язанні життєвих проблем. Таким чином, мис�
лення – це передусім психічний процес самостійного
пошуку і відкриття суттєво нового, тобто процес
опосередкованого та узагальненого відображення
дійсності у процесі її аналізу і синтезу, що виникає на
основі практичної діяльності й досвіду [1].

Усвідомлене – це лише видимий план мис!
леннєвих операцій. На нашу думку, всі плани мис!
леннєвої діяльності людини – усвідомлений,
підсвідомий, надсвідомий – повинні працювати зла!
годжено, допомагати, а не заважати формувати й
зміцнювати її здоров'я. Для того, щоб виявити мож!
ливості керованого (осмисленого) управління про!
цесами збереження свого здоров'я, спробуємо вия!
вити, що може людина зробити сама для себе, а що
їй об'єктивно не під силу. Гадаємо, що розв'язання
цієї проблеми підвладне людині і криється у звичці
мислити тим чи іншим чином (продуктивно або не!
продуктивно), вмінні конструювати модель своєї
поведінки, прогнозувати бажані результати діяль!
ності. Спробуємо обґрунтувати свою позицію.

ФОРМУВАННЯ "ОБРАЗУ ВЛАСНОГО
Я" 
В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ОСНОВ 
ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ

Із фактів та даних, накопичених ученими, з'яви!
лися нові концепції особистості людини. На їх
грунті були створені нові методи, що дали змогу до!
сягнути значних змін в індивідуальних характерис!
тиках особистості, у стані здоров'я людей та навіть
закладених природою здібностях і талантах.

Значною подією в галузі психології стало
відкриття так званого образу власного "Я". Усвідом!
люємо ми це чи ні, але кожен із нас носить у собі
мисленнєвий образ, або портрет самого себе. У цьому
образі втілена наша концепція своєї особистості,
уявлення про самого себе як про людину, котра
сформувалася на основі нашої власної думки про се!
бе. А ця думка, у свою чергу, склалася несвідомо, під
впливом минулого досвіду, наших успіхів і невдач,
пережитих образ і тріумфів, а також на основі став!
лення до нас інших людей. Із цих "цеглинок" ми
уявно конструюємо образ власного "Я" ("Я!кон!
цепцію"). Вважаємо, що саме з роботи над створен!
ням образу власного "Я" ("Я!концепції") і почи!
нається справжнє пізнання себе і творення основ
власного здоров'я та благополуччя. 

З метою визначення складових "Я!концепції"
майбутніх учителів студентам Полтавського дер!
жавного педагогічного університету ім. В.Г.Коро!
ленка було запропоновано оцінити за 5!бальною
шкалою себе реального ("Я!реальне") і себе бажано!
го ("Я!ідеальне") за такими позиціями:

· бути успішним студентом;
· бути у майбутньому кваліфікованим фахівцем,
професіоналом у своїй справі;
· бути хорошим другом, із яким хотілося б пора!
дитися, звернутися по допомогу, на якого
хотілося б покластися у тяжку хвилину;
· у подружньому житті бути хорошим чоловіком
(дружиною);
· бути добрим батьком (матір'ю) для своїх дітей,
порадником і наставником, незаперечним авто!
ритетом для них;
· бути добрим господарем (господинею) в домі;
· мати привабливу зовнішність;
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ти фактичну ситуацію від ситуації, що в деталях яс!
краво створена нашою уявою [4]. Це значить, що ми
можемо використати можливості власного мислен!
ня, своєї уяви для створення та реалізації моделі
особистого і професійного успіху, здорового й щас!
ливого життя, досягнення активного довголіття.
Для цього потрібно лише навчитися мислити про!
дуктивно і позбутися звички програмувати себе на
невдачу.

У дослідженнях сучасних психологів Аарона Бе!
ка, Альберта Елліса, Наполеона Хілла, а також прак!
тикуючих лікарів (Максуелла Мольца, Найта Дан!
лопа та інших) здійснюється пошук шляхів форму!
вання навичок мислення, що б допомагало сучасній
людині бути здоровою, успішною та щасливою, а та!
кож механізмів зміни звички людей мислити непро!
дуктивно.

Мислення, спрямоване на формування стійкого
здоров'я, створення успішної творчої діяльності,
відчуття душевного комфорту, називається саноген�
ним (те, що народжує здоров'я). У роботах деяких
учених саногенне мислення має аналоги – позитивне,
оздоровче.

Максуелл Мольц рекомендує формувати пози!
тивне мислення з пошуку самого себе, із власного
самоприйняття та адекватної самооцінки [4].

Пам'ятаєте одну з історій барона Мюнхаузена,
коли він тонув у трясовині? Чи не відбувається
подібне з нами, коли власні помилки й невдачі "топ!
лять" нас у безодні депресії та відчаю? Саме пози!
тивне мислення допоможе людині в нашому склад!
ному світі мобілізувати душевні сили і, подібно до
славного барона, "розправити плечі" і витягти себе з
болота за власний чуб.

Наша впевненість, уміння володіти собою або,
навпаки, закомплексованість, зневіра у власних си!
лах – результат особистого практичного досвіду.
Через практику можна змінити образ власного "Я".
Наприклад, із метою формування позитивних уста!
новок виконайте таку вправу: 

Сила бажання
Подумайте, чого б Ви хотіли досягти в житті або
яких рис характеру набути, уявіть на якусь мить,
що все це можливо. Збудіть у собі сильне прагнення
досягти здійснення своїх бажань, будьте ентузіас�
том, розмірковуючи про предмет Ваших прагнень,
адже Ваші сьогоднішні негативні переконання
сформувалися під впливом думок і почуттів.

Коментар до вправи. Під час регулярного вико!
нання цієї вправи можна змінювати негативну уста!
новку на позитивну. Коли ви хвилюєтеся, то перш
за все виразно малюєте у своїй уяві картину можли!
вого несприятливого результату. Ви не робите жод!
них зусиль, а лише невідступно думаєте про нега!
тивний "кінцевий результат". А коли подумки ма!
люєте бажаний позитивний результат і довго
розмірковуєте над ним, ви робите його здійснення
більш імовірним.

Так, у процесі подолання схильності до негатив!
них емоцій ми виробляємо звичку до позитивних
настроїв, стверджує лікар Найт Данлоп. Як людина
мислить, такий і результат її діяльності, зусиль що�
до формування і зміцнення здоров'я, поліпшення
життя.

ПОЗИТИВНЕ І КРИТИЧНЕ МИСЛЕН!
НЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ

Образ власного "Я" визначає рамки ваших мож!
ливостей – те, що ви можете або не в змозі зробити.
Розводячи межі образу, ви розширюєте для себе і
сферу можливого. Цікаві думки щодо можливостей
нашого мислення висловив Джордж Сорос у своїй
книзі "Утвердження демократії" [5].

Він розрізняє традиційний та критичний спосо�
би мислення й наголошує, що у мінливому світі, у
якому живе сучасна людина, потрібно навчитися ду!
мати не лише про речі, якими вони є, а і про те, яки!
ми вони могли б стати: "Змінивши константи, те са!
ме рівняння можна застосувати до всіх минулих і
майбутніх ситуацій" [5, с.154]. Дж.Сорос мислить
глобально, намагаючися створити нову теоретичну
модель світу. Екстраполюючи логіку його міркувань
на людину як елемент цього світу, можна дійти вис!
новку, що критичний спосіб мислення – це шлях до
відкриття себе для самого себе, суспільства, людсь�
кої спільноти, що створює, як зазначає Дж.Сорос,
"вибір між альтернативами" [5, с.164]. Це означає,
що робота над власним "Я", пошук альтернатив са!
мовираження та самореалізації, вироблення адек!
ватного, реалістичного уявлення про самого себе
ніби наділяє людину новими здібностями, таланта!
ми, у буквальному розумінні перетворюючи невдачі
на успіхи.

Образ власного "Я" – це загальний знаменник,
що визначає фактор усіх наших "історій хвороб",
котрі завершилися як успіхом, так і невдачами. Усі
наші дії, почуття, вчинки (навіть здібності) узгоджу!
ються із цим образом власного "Я". Ми будемо
"діяти подібно" до тієї особистості, яку змоделюємо
для себе. І не тільки. Ми просто не зможемо чинити
інакше, незважаючи на свідомі зусилля. Людина, ко!
тра уявляє себе "типовою невдахою" і щиро повіри!
ла у свою нещасну долю, навіть за наявності сприят!
ливих умов не зможе бути щасливою, реалізованою,
здоровою. Особа, котра повірила в те, що їй "самою
долею визначено страждати", обов'язково знайде
докази, які підтверджують подібну точку зору.

Як особистість, Ви не повинні зіставляти себе з
іншою особистістю, оскільки не існує на всій планеті
особистості такої, як Ваша. Правда така: ви – не
гірший, ви – не найкращий, ви – це ви і тільки. Ви
такою ж мірою не зобов'язані нагадувати інших,
якою інші не зобов'язані нагадувати вас. Увесь сек�
рет істинної роботи з удосконалення образу власно�
го "Я" можна звести до такої умови: необхідно мати
таке адекватне і реалістичне уявлення про себе, з
яким Ви можете жити. Якщо ваше уявлення про
себе цілісне і міцне, то ви будете почуватися затиш!
но і спокійно, а у протилежному випадку відчуєте
тривогу і дискомфорт. 

Психологія образу власного "Я" дає змогу зро!
зуміти давно відомі феномени, які, вочевидь, не ма!
ли однозначного пояснення. Є, наприклад, незапе!
речні клінічні свідчення про наявність так званих
типів людей – "невдах" і "везунчиків", "щасливих" і
"нещасних", переважно здорових і схильних до за!
хворювань. Психологія образу власного "Я" допома!
гає з'ясувати сутність позитивного мислення і – що
більш важливо – пояснює, чому воно в одних випад!
ках дає оздоровчий ефект, а в інших – ні. Справа в
тім, що позитивне мислення знаходить прояв лише
тоді, коли воно збігається з уявленням людини про
себе. Але якщо такого збігу немає, потрібно, як уже
було сказано, змінити уявлення про самого себе,
зробити образ власного "Я" адекватним до існуючих
реалій. Підтвердження цьому можна знайти у відо!
мому біблейському оповіданні: Ісус Христос не ра!
див нам ставити нову латку на одяг, що зітлів, і вли!
вати молоде вино в старі міхи. Так само позитивне
мислення не можна використовувати ефективно в
ролі латки або підпори до старого образу власного
"Я". Більше за те, зовсім неможливо позитивно
сприймати ту чи іншу конкретну ситуацію, якщо
збереглося негативне уявлення про самого себе.

Тому будь!яка людина, котра хоче бути здоро!
вою, повинна внести в систему своїх поглядів, ідей,
у свій образ власного "Я" "зміну звичних констант",
що її Дж.Сорос назвав критичним способом мислен!
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Найкращий спосіб визначити, чи притаманна вам звичка негативно мислити – це регулярно фіксувати
думки, котрі у вас виникають. Кожного разу, коли "ловите" себе на одному із звичних негативних мірку!
вань, скажіть собі: "Стоп". Звертайтеся до запропонованого вище списку позитивних альтернатив, до!
повніть його, промовляйте декілька разів позитивні твердження. Це допоможе сформувати нові звички по!
зитивного мислення, розширить ваші можливості і життєві перспективи, створить фундамент для соціаль!
ного, фізичного і психічного благополуччя, тобто приведе до здоров'я.

Домогтися змін можна тільки практикою. Чим частіше ви будете намагатися застосувати позитивний
підхід у вашому житті, тим більше ваших думок і почуттів буде змінюватися на краще. Нехай першою дум!
кою, з якої почнеться ваш шлях до здоров'я і благополуччя, буде така: "Я буду зустрічати кожний новий
день з оптимізмом, миром і любов'ю в серці". Будуть потрібні місяці щоденних зусиль, щоб переломити
старі звички негативного мислення, перш ніж ви помітите, що світ навколо вас став світлішим. Знайдений
вами, він буде вартий витрачених зусиль!
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ня, виробити оптимістичну (позитивну) установку на оздоровлення, створити ціннісне ставлення до себе,
свого здоров'я.

ВЕРБАЛЬНІ КОНСТРУКТИ НЕГАТИВНОГО МИСЛЕННЯ: ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ 
І ЗАМІНИ НА ПОЗИТИВНІ АЛЬТЕРНАТИВИ

Коли в житті людини трапляються нові неприємності, у неї завжди є дві конструктивні альтернативи:
або спробувати розв'язати проблему, знайшовши для цього відповідний шлях, або навчитися жити разом із
проблемою, приймаючи її як невідворотну.

Успішній реалізації цих альтернатив заважає негативне мислення, що є складовою частиною створено!
го негативного образу власного "Я". Спробуємо це пояснити.

Люди, котрі звикли мислити негативно, досить часто надмірно трагічно реагують на ситуацію, що ви!
никла, і витрачають свої сили, фізичну й емоційну енергію не на пошук рішення, а на скарги та відчай. Але
ж труднощі і випробування випадають на долю кожної людини, це невід'ємна частина життя. Позитивне
мислення допомагає робити проблемні ситуації, що виникають, керованими і витрачати зусилля саме на їх
розв'язання. 

Звичка негативно мислити може торкатися різних сторін характеру людини, різних аспектів її діяль!
ності. Розглянемо декілька прикладів негативного мислення та деякі альтернативні позитивні твердження
(див. табл.1)1, ідею яких подав Чак Т.Фолкен [6]. Це дасть можливість визначити характерні для кожного
вияви позитивного мислення, сторони життя, яких вони торкаються, і, звичайно, мисленнєво змалювати
образ власного "Я", його позитивну чи, навпаки, негативну забарвленість, створить фундамент для ней!
ролінгвістичного програмування.

Таблиця 1
Приклади вияву негативного і позитивного мислення

1 Приклади вияву негативного і позитивного мислення з інших позицій подаються у посібнику "Валеологія" (авт. Бобрицька В.І.,
Гриньова М.В. та ін., Полтава, 1999. – 306 с.).
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У даній статті
розглядаються можливі
підходи у формуванні
ймовірнісного мислення
під час навчання
математичних
дисциплін.
This article highlights pos�
sible approaches to form�
ing probability thinking
while teaching Mathemat�
ics.

Серйозною проблемою математич�
ної освіти була і є орієнтація на узагаль�
нену освіту та навчання через абст�
рактні поняття, що хоча періодично і
модернізуються внаслідок нових ідей,
теорій, методів, але все ж таки не спря�
мовані на формування навичок застосу�
вання математичних знань у конкрет�
них практичних ситуаціях. Тому мате�
матичні знання повинні мати більш
прикладний, прагматичний характер,
що сприятиме формуванню раціональ�
ного мислення молодих людей в умовах
ринкової економіки. 

Як відомо, на пострадянському про�
сторі ринок відродився зовсім недавно.
Минулий дореволюційний досвід втра�
чено повністю, та і навряд чи він міг
принести велику користь, оскільки
світова економічна наука та практика за
80 років просунулася далеко вперед.
Ринок оперує такими поняттями, як
"індекси", "опціони", "фьючерси", які на
початку століття взагалі не існували.
Щоб були зрозумілі такі поняття, як
"оптимальний портфель цінних па�
перів", "рівновага на конкурентному
фінансовому ринку", "дохід", "прибу�
ток", "акції", "дивіденди", "депозит",
"економічний ризик", необхідно, крім
економічних, володіти глибокими знан�
нями з теорії ймовірностей та матема�
тичної статистики, адже "ймовірність
випадкової величини", "математичне
сподівання", "дисперсія" тощо – ті по�
няття, без використання яких немож�
ливі грамотні розрахунки на ринку
цінних паперів.

Тому особливої актуальності набу�
ває модернізація шкільного курсу мате�
матики шляхом уведення початків те�
орії ймовірностей (12 год.) та елементів
статистики (4 год.). Зрозуміло, що за та�
кий короткий проміжок часу нереально
на практиці сформувати цілісне
ймовірнісно�статистичне уявлення про
властивості масових випадкових подій,
здатних до багаторазових повторень
при реалізації того чи іншого комплексу
умов.

Тому, на нашу думку, мова може йти
тільки про первинне розуміння того, що
за формою прояву причинних зв'язків
закони природи і суспільства поділя�
ються на детерміновані та статистичні.
Наприклад, на основі законів небесної
механіки про розташування планет Со�
нячної системи можна практично одно�
значно визначити їх положення у будь�
який момент часу. Це приклад де�
термінованих законів.

Але якщо визначати точну позицію
електрона у той чи той момент часу, то
можна тільки встановити розподіл його
положення у просторі, тобто окреслити
"електронну хмарку". Такі закони нази�
вають статистичними. Згідно із цими
законами, майбутній стан системи виз�

начається не однозначно, а з деякою ча�
сткою ймовірності, що є об'єктивною
мірою можливості реалізації закладеної
в минулому тенденції мінливості. За�
уважимо, що характерними особливос�
тями будь�яких імовірнісних схем, неза�
лежно від сфери їх застосування, є ма�
сові випадкові події, операції над ними
та їхніми ймовірностями, випадкові ве�
личини та їхні числові характеристики. 

Теорія ймовірностей є фундаментом
математичної статистики, головне за�
вдання якої полягає в тому, щоб за об�
меженою кількістю спостережень
(вибірковою сукупністю) характеризу�
вати досліджувані ознаки генеральної
сукупності з певним рівнем надійності.

Крім того, знайомство з елементами
теорії ймовірностей має належним чи�
ном вплинути на характер випускника
школи, тому що дасть змогу зрозуміти,
що невдачі, яких він можливо зазнає за
певних обставин, можуть бути просто
віднесені до випадковостей.

Згідно з принципом наукового кіль�
ця, суть якого детермінується фактом,
що у процесі навчання математичних
дисциплін науковий матеріал може бути
умовно поділений на базисний, до�
поміжний та другорядний, розглянемо
базисні модулі початків теорії ймовірно�
стей. Зв`язок між цими поняттями мож�
на представити у вигляді схеми.

Випробування (експеримент) – це
діяльність, яку можна спостерігати під

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÉÌÎÂ²ÐÍ²ÑÍÈÕ
ÓßÂËÅÍÜ ÏÐÈ ÍÀÂ×ÀÍÍ²
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"Знать, чтобы
предвидеть,
предвидеть,

чтобы управлять".
О.Конт

I базисний модуль. Випробування,
імовірнісний простір, події

A



Класичним прикладом несумісних подій є поява
герба або напису в результаті одноразового кидання
монети. Якщо випав герб, то уже не з'явиться напис.

Дві події називають незалежними, якщо поява
однієї події не впливає на ймовірність того, що
з'явиться друга.

Повна група випадкових подій – це такі події, що
містять усі можливі наслідки випробування.

Сумісна ймовірність повної групи подій дорівнює
1, оскільки внаслідок випробування хоча б одна з них
з'явиться обов'язково. Наприклад, якщо кидають
гральний кубик, то достовірним є те, що випаде або
грань 1 (подія А1), або 2 (подія А2), або 3 (подія А3),
або 4 (подія А4), або 5 (подія А5), або 6 (подія А6).
Тобто P (А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6) = 1.

Таким чином, друга властивість імовірності
стверджує, що якщо Аi – i�та – подія повної групи
подій деякого імовірнісного простору, тоді

(2)

Дві події називають протилежними, якщо поява
однієї з них означає провал (непояву) іншої.

Подія, протилежна події A, позначається .
Зрозуміло, що протилежні події також утворюють
повну групу подій, тобто 

(3)
II. Другий базовий модуль. Класичне означення

ймовірності. Правила ймовірності
Про класичне означення ймовірності йдеться,

коли простір елементарних наслідків є скінченним.
Нехай S буде скінченним простором з n елемен�

тарних наслідків, тобто або n –
число усіх єдино мож�
ливих та рівноможливих наслідків і m – кількість
елементарних наслідків, що сприяють події A
( ). 

Тоді за класичним означенням імовірність події

А визначається як (4)

Наприклад, у результаті кидання монети мо�
жуть бути два можливих наслідки: герб або напис,
тобто n = 2, і тільки один наслідок, якщо випаде
герб, тобто m = 1. Тоді P ("герб") =1/2.

Аналогічно, ймовірність появи "3" в результаті
кидання шестигранного кубика дорівнює P("3")
=1/6 , тому що існує тільки один елементарний
наслідок, що сприяє появі "3" (m = 1), і шість рівно�
можливих наслідків (n = 6). 

Два основних правила ймовірності узагальнено
на малюнку 1, для нагадування необхідності дода�
вання використано сполучник "або", множення –
сполучник "і".

Зауважимо,що означає умовну ймовірність.
Ймовірність події В, обчислена за умови появи

події А, називається умовною ймовірністю події В і
позначається або .

Взагалі, умовну ймовірність можна обчислити як

або (5)

Приклад 2. Кидають пару гральних кубиків.
Яка ймовірність того, що сума чисел, що випадуть
на верхніх гранях обох кубиків, дорівнюватиме 7,
якщо одне із цих чисел 5?

Розв'язування. Позначимо події: А = {сума чи�
сел у результаті кидання кубиків буде дорівнювати
7}; В = {одне із чисел, що випали, дорівнює 5}.

Знаходимо, що і
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час реалізації тих чи тих умов, у результаті чого от�
римуються різні наслідки. 

Розглянемо приклади випробувань:
1) У результаті кидання монети можуть бути два

можливих наслідки: герб або напис.
2) У результаті кидання грального кубика –

шість можливих наслідків: 1, 2, 3, 4, 5 або 6 на
верхній грані.

Розглядаючи поняття випробування, скорис�
таємося такими термінами: елементарний наслідок,
простір елементарних наслідків та подія.

Елементарними наслідками називають такі події,
що їх неможливо поділити на більш прості.

Множину всіх можливих елементарних наслідків
називають простором елементарних наслідків.

Подія – це підмножина всіх можливих елемен�
тарних наслідків випробування.

Випадкові події позначають великими літерами
A, B, C…. Кожна випадкова подія є наслідком бага�
тьох випадкових або невідомих нам причин, що
впливають на подію. Використовуючи простір еле�
ментарних наслідків, можна оцінювати ймовірність
того, що деякі події здійсняться.

Імовірність події є численна міра степеня об'єк�
тивної можливості цієї події.

Порожня множина називається неможливою
подією, тому що в розглянутих умовах не може ста�
тися, тобто не містить жодного наслідку, і тому
ймовірність неможливої події дорівнює 0.

Універсальна множина S представляє деяку до�
стовірну подію, тому що ця множина містить усі
можливі наслідки випробування, і тому ймовірність
достовірної події дорівнює 1. 

Це можна записати як P (достовірної події) = 1, P
(неможливої події) = 0.

Імовірність того, що зранку зійде сонце, дуже
близька до 1. Імовірність скласти екзамен із курсу
математики без його вивчення дуже близька до 0.

У зв'язку із цим, перша властивість імовірності
стверджує: ймовірність здійснення деякої випадко�
вої події лежить між 0 та 1.

Якщо А – деяка випадкова подія,
то . (1)

Оскільки події є результатом випробувань, тобто
підмножиною просторів елементарних наслідків ек�
сперименту, можна говорити про об'єднання та пе�
ретин двох подій.

Об'єднанням (сумою) двох випадкових подій
(або A+B) називають таку випадкову подію,

що полягає у появі A або B, або A та B.
Перетином (добутком) двох випадкових подій

(або A і B) називають таку випадкову подію,
яка полягає у появі подій A та B одночасно.

Діаграма Венна зображує об'єднання та перетин
двох випадкових подій А та В.

Приклад 1. Кидають шестигранний кубик. Не�
хай позначає простір елементар�

них наслідків даного випробу�
вання, а результатом випробування є події

та . 
Знайти: a) ,б)
Розв'язування. a) є випадко�

вою подією, що полягає у появі хоча б однієї із цих
подій.

б) = – неможлива подія. Це, очевидно,
тому, що при киданні кубика на верхній грані не мо�
жуть з'явитися парне і непарне число одночасно.

Ознайомимося із різновидами випадкових
подій.

Події називають несумісними, якщо поява однієї
з них виключає появу інших подій в одному і тому
ж випробуванні.
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тоді . Оскільки кубики одна�
кові, то наслідки випробування – рівноможливі, і
тому n = 36. Отже, і .

Таким чином,
імовірність того, що сума чисел, які випали на
верхніх гранях в результаті кидання кубиків,
дорівнює 7, якщо одне із чисел дорівнює 
5, згідно з формулою (5) .

Завдання для експрес�контролю
1. Нехай A і B – дві несумісні події. Відомо, що

P(A) = 0,4 і P(B) = 0,2. 
Обчислити: a) ; б) ; в) ; 

г) ;

д) 

2. Нехай A і B – дві події експерименту, що є
множиною елементарних наслідків S. Відомо, що
P(A) = 0,3, P(B) = 0,2 і .

Обчислити: a) ; б) ; 
в) .
3. Яка ймовірність, що:
а) у результаті кидання кубика випаде 3?
б) у результаті кидання випаде непарне число? 
в) внаслідок випадкового витягування карти з
колоди з'явиться чирвова карта? 
г) внаслідок випадкового витягування карти з
колоди з'явиться валет?
4. Дві карти навмання витягують із колоди, що

всього містить 52 карти: 
а) яка ймовірність появи двох тузів?
б) яка ймовірність того, що жодна з витягнутих
карт не буде тузом?
5. Дві освітлювальні лампи навмання вибрані із

24�х, серед яких 4 – з дефектом. Яка ймовірність то�
го, що:

а) обидві вибрані лампи будуть із дефектом?
б) хоча б одна з ламп буде з дефектом?
У завданнях 6�8 розглянуто експеримент: дві

карти витягуються навмання (без повернення) зі
стандартної колоди на 52 карти.
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{ )5,2(),2,5(=BAI 6. Визначити ймовірність появи першою пікової
карти за умови, що другою з'явиться також карта
тієї самої масті.

7. Визначити ймовірність появи першою картою
валета, а другою – туза.

8. Визначити ймовірність того, що перша витяг�
нута карта – фігура, а друга – туз.

У завданнях 9, 10 розглянуто експеримент: урна
А містить 4 білих і 6 чорних кулі. Урна В містить 3
білих і 5 чорних куль. Із урни А навмання витягнуто
кулю і перекладено в урну В. Із урни В навмання
витягнуто кулю.

9. Яка ймовірність витягти із урни В білу кулю,
якщо перекладено також білу кулю?

10. Яка ймовірність витягти із урни В білу кулю,
якщо перекладено чорну кулю?

ІІІ базисний модуль. Дискретні і недискретні роз�
поділи ймовірностей випадкової величини. Понят�
тя про центр розподілу ймовірностей (матема�
тичне сподівання)

Випадковою величиною називають таку змінну,
числове значення якої є результатом деякої випад�
кової події. Наприклад, якщо випробування полягає
в киданні грального кубика, то кількість очок, що
випадає на верхній грані, – 1, 2, 3, 4, 5 та 6
відповідно і буде випадковою подією, наслідком
якої є поява деякого числа від 1 до 6, заздалегідь
невідомого.

Випадкові величини доцільно позначати вели�
кими літерами X, Y, Z, а їхні можливі значення –
відповідними малими літерами з індексами хі.

Випадкову величину називають скінчено дис�
кретною, якщо вона може набирати відокремлених
ізольованих одне від одного числових значень (їх
кількість – скінченна множина чисел).

Прикладом такої випадкової величини є число
появи "герба" в результаті трьох кидань монети, то�
му що її можливі числові значення належать
скінченній множині чисел, а саме: {0,1,2,3}.

Випадкову величину називають неперервною,
якщо вона може приймати будь�яке числове значен�
ня з деякого інтервалу дійсних чисел.

Наприклад, кишеньковий ліхтарик вмикається
доти, доки не вичерпаються резерви його батарейки.
Нехай Z – випадкова величина, що характеризує
термін роботи батарейки. Яких числових значень
може набирати випадкова величина Z? 

Очевидно, що числові значення, що їх може
приймати величина Z, мають бути невід'ємні, тобто
можливі значення Z належать інтервалу , і
тому випадкова величина Z є неперервною.

Але для повноти характеристики випадкової ве�
личини потрібно вказати не тільки всі її можливі
значення, але й закон, за яким визначаються
ймовірності кожного значення.

Розподіл імовірностей – це перелік усіх можли�
вих наслідків експерименту та їхніх ймовірностей,
що відповідають кожному наслідку.

∞<≤ Z0
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Мал. 1. Правило додавання і множення

“В жизни, как правило, преуспевает
большие других тот, кто располагает
лучшей информацией”

Б.Дизраэли



.

3) Імовірність події {в результаті кидання "герб"
з'явиться тільки один раз} дорівнює також
3/8, тому що ;

;

.

4) Імовірність події {всі три рази в результаті
кидання монети з'явиться "цифра"} дорівнює 
1/8, тому що .

Розподіл одержаних імовірностей представлено
в таблиці:

Математичне сподівання очікуваного виграшу 
дорівнює .

Ця гра має від'ємне математичне сподівання.
Чи означає це, що, починаючи гру, Ви маєте
обов'язково програти? Зовсім не обов'язково.
Одержати максимальний виграш – 20 грн. – мож�
на. Але потрібно розуміти, що математичне
сподівання – це середнє значення виграшу або, у
нашому випадку, програшу, якщо число кидань на�
шої монетки буде дуже великим, і взагалі, шанс
програти у такій грі набагато вищий, ніж виграти.

Завдання для експрес�контролю
Спостереження за роботою дилерського пункту

продажу автомобілів дало можливість одержати
таку інформацію:

Якщо автомобіль продається в середньому за 5000
(грн.), який середній очікуваний тижневий дохід?

Представлений варіант подачі матеріалу початків
теорії ймовірності у шкільному курсі математики є
одним із можливих, і, на нашу думку, з огляду на його
доступність, він може стати базовим, хоча має бути
обов'язково творчо осмислений як викладачем, так і
самими учнями, доповнений системою різноманітних
завдань (для закріплення, самоконтролю, домашнього
виконання, тестової перевірки тощо).
ЛІТЕРАТУРА
1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К.
Математика для економістів. Теорія ймовірностей
та математична статистика. – К.: НАУ, 1999.
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математи�
ческая статистика. – М.: Высшая школа, 1978.
3. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и
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Зауважимо, що у випадку розподілу ймовірнос�
тей дискретної випадкової величини, її числові зна�
чення будуть відокремленими ізольованими числа�
ми. Наприклад, це може бути кількість покупців,
кількість одиниць проданої продукції, кількість по�
милок при друкуванні об'яви тощо.

Ймовірність, що випадкова величина Х може
прийняти деяке числове значення, записується як 

P(Х = xi), . (6)
Таблиця 1

У випадку неперервної випадкової вели�
чини для її повної характеристики вводять
інтегральну та диференціальну функції розподілу.

Середнє очікуване значення випадкової величи�
ни з врахуванням закону розподілу ймовірностей
називають математичним сподіванням випадкової
величини.

Математичним сподіванням дискретної випад�
кової величини X називають число, що дорівнює
сумі добутків усіх можливих значень х, та відповідні
їм ймовірності. 

Математичне сподівання випадкової величини Х
позначають M(X) або mx.

Для дискретної випадкової величини X
(7)

Приклад 3. Обчислити математичне сподівання
випадкової величини Х, що задана законом роз�
поділу. 

Розв'язування.

Приклад 4. Розглянемо один із варіантів най�
простішої "гри із шансом" у термінах математичного
сподівання очікуваного виграшу.

Нехай пропонується гра з монеткою, умови якої,
на перший погляд, дуже прості:

Ви тричі кидаєте монету.
1) Якщо всі три рази в результаті кидання

з'явився "герб" – Ви виграєте 20 грн.
2) Якщо "герб" з'явився 2 рази (і один раз "циф�

ра") – виграєте тільки 10 грн.
3) Якщо "герб" з'явився 1 раз і два рази "цифра"

– Ви програєте 12 грн.
4) Якщо всі три рази з'явилася "цифра" – Ви

програєте 20 грн.
Необхідно визначити математичне сподівання

очікуваного виграшу.
Розв'язування. Введемо позначення:
А1 = {при першому киданні випаде "герб"}
A2 = {при другому киданні з'явиться "герб"}
В1 = {при першому киданні випаде "цифра"}
В2 = {при другому киданні з'явиться "цифра"}
В3 = {при першому киданні з'являється "цифра"}
1) Подія полягає в тому, що {всі

три рази при киданні з'явиться "герб"}, а ймовір�
ність .

2) Імовірність події {при киданні "герб" з'явиться
двічі} дорівнює 3/8, тому що 

;
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X x1 x2 … xk
P(Õ) p1 p2 … pk

xi -4 -3 -1 0 2 5
P(X = xi) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2
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У статті йдеться
про проблеми мовної
інтерференції на
таких її рівнях, як
змішування,
трансференція та
відчуження. Автор
розглядає опозицію
"чужа мова – рідна
мова" та пов'язаний
із нею феномен
відчуженості, що
виражається в
інтралінгвальній
інтерференції.
Теоретичні
пояснення
доповнюються
ілюстративними
прикладами на
граматичному і
лексичному рівнях
іноземної мови
(німецької).

The article deals with
problems of language
interference on such
levels as mixing, trans&
fering and alienation.
The author consideres
alien language –
native language oppo&
sition and the phenom&
enon of alienation
expressed in the inter&
lingual interference.
Theoretical ground has
grammatical and lexi&
cal examples given in
the foreign language
(German).

Однією з найважливіших проблем лінгводидактики було і є подолання
мовної інтерференції, котра обов'язково випливає із взаємодії декількох
мовних систем та конвенцій їх уживання (узусу) у свідомості мовця або
того, хто вивчає мову.

На перший погляд, це просте і давно відоме лінгвістичне явище, на$
справді ж воно є досить суперечливим. Порівняйте численні опозиції, до
складу яких може включатися термін  "інтерференція": інтерференція –
мовне змішення, міжмовна – внутрішньомовна інтерференція, інтерфе$
ренція – ігнорантність, міжмовна – міжкультурна інтерференція  тощо.

Різні варіанти відповідної термінології можна резюмувати у формі таб$
лиці:

Перетин усіх трьох класифікаторів дав би ще більше варіантів, але на
роль прототипного може претендувати, мабуть, підкреслене сполучення
"міжмовна інтерференція". Для диференціювання цього категоріального
поля було б доцільним розглядати інтерференцію в широкому філософсь$
кому контексті у понятійному співвідношенні ЧУЖЕ – ВЛАСНЕ. Обид$
ва поняття перебувають у контрадикторному (але одночасно і в діалек$
тичному) співвідношенні і протиставляються на основі численних ознак,
що їх можна резюмувати в три найважливіші виміри:

а) когнітивна дименсія: знання про ВЛАСНЕ здебільшого присутнє,
повне і правильне, а про ЧУЖЕ, навпаки, відсутнє повністю, іноді не$
правильне;
б) прагматична: ця дименсія підрозділяється на дві піддименсії – праг$
матично$позитивну (СВОЄ: розумне, заманливе, безпечне; ЧУЖЕ:
свіже, рідкісне, цікаве), а також прагматично$негативну (СВОЄ: зви$
чайне, повсякденне, нудне; ЧУЖЕ: дивне, небезпечне, відштовхуюче);
в) конативна ("відносна до дії"): поводження із чужими предметами і
інструментами, діяльність у чужому середовищі, за чужими зразками
тощо, здебільшого утруднює, робить незграбним і незручним. Кореля$
ти СВОГО відносно цього були б відповідними: жваве, слухняне, зруч$
не тощо (порівн.: 1, 105$110).
Розглядаючи проблему мовної інтерференції, спочатку треба розрізни$

ти соціальний та індивідуальний рівні у мовних інтерференційних актах.
У першому випадку в ролі суб'єктів інтерференції є загальні лінгвокуль$
турні спільності (отже, йдеться про мову як загальносуспільне надбання),
у другому – конкретні представники, у свідомості яких зіштовхуються дві
різні мовні системи.

Соціальні рівні інтерференції відповідають у поданій вище таблиці ти$
пам міжмовного змішування, трансференції і запозичення. Відносно коре$
ляції ЧУЖЕ – СВОЄ можна зрозуміти її як "присвоєння". Типовим для
цього процесу є те, що чуже стає "своїм" (тобто присвоюється), а саме –
для всієї лінгвокультурної спільності. Явища інтерференції соціального
рівня є предметом вивчення контактної лінгвістики, лінгвокартографії,
історії мови, лексикології тощо, але не становлять великого інтересу для
дидактики іноземних мов, теорії міжкультурної комунікації або контрас$
тивної лінгвістики.

Переходячи до індивідуального рівня інтерференції, потрібно спершу
модифікувати добре відому опозицію ІНОЗЕМНА МОВА – РІДНА МО$
ВА. 

Із точки зору кореляції ЧУЖЕ – СВОЄ рідну мову можна визначити
як "свою" мову. "Свою" мову X та іноземну мову Y доцільно розглядати

ДО ТИПОЛОГІЇ МОВНОЇ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

П.М.Донець 



що виникають з огляду на те, що в контактую$
чих мовах на позначення ідентичних предметів,
подій, ситуацій піднімаються різнобічні ознаки,
або, навпаки, актуалізується одна і та ж ознака
під час номінації різних денотатів (наприклад,
якщо російський носій мови інтерпретує слово
Feierabend як Festabend (кінець робочого
дня/святковий вечір), а замість Ich habe einen
Bruder говорить Bei mir ist ein Bruder). 

"Відчуження" виражається, у першу чергу, у
внутрішньомовній (інтралінгвальній) інтерфе$
ренції. Тут набуває значення, головним чином,
когнітивна дименсія чужого, а саме ознака "не$
повного знання". Інтерферуючим суб'єктом ви$
являється здебільшого "добра", у кібернетично$
му змісті, система іноземної мови (без числен$
них виключень та відхилень від правил), що
звичайно вивчається на перших ступенях ово$
лодіння мовою. Цим пояснюються, наприклад,
граматичні помилки на зразок: Ich habe gekom$
men або die Frage des Studentes. 

На лексичному рівні до "доброї" мовної сис$
теми належать, передусім, прямі номінації, тоб$
то слова у їхніх найбільш уживаному (у випад$
ку полісемічних лексем) та узуальному (непе$
реносному та незв'язаному) значеннях. Лекси$
кальне "відчуження" осідає у помилках, якщо
речення на зразок Die Mutter sorgt fuer ihre
Tochter інтерпретується в значенні Die Mutter
sorgt sich um ihre Tochter, або якщо ідіома
Schwein haben викладається як щось негативне.
"Відчуження" можна спостерігати і на морфо$
логічному рівні (порівн., наприклад, помилку у
паронімах kuenstlich – kuenstlerisch або на фо$
нетичному рівні (Liege – Liga).

До міжкультурної інтерференції належать
випадки немовного "відчуження" і "хибного ос$
воєння", що виражаються в інтерпретації, обу$
мовленій культурою, ситуаціях, висловлюван$
нях та діях партнерів$комунікантів, також у
власне комунікативній та іншій поведінці.
Проілюструємо цей тип інтерференції ко$
мунікативним непорозумінням, що його наво$
дить H.Kotthoff: "1990 kamen aus Saarbruecken
ein deutscher Austauschstudent und eine deutsche
Austauschstudentin nach Tbilissi. Die beiden kan$
nten sich fluechtig, aber es schien ihnen klar, dass
sie eine gemeinsame Wohnung nehmen wuerden.
Von da an galten sie als Paar, was zu vielen Kon$
flikten fuerte" [2, 495].

Ця помилка випливає з неправильного (із
точки зору німецької культури) висновку із си$
логізму: "Wenn sie die gleiche Wohnung mieten,
sind sie ein Paar". 

Наведені  приклади не охоплюють усю гамму
варіантів інтерференції. На підставі названих
типів можна зробити висновок, що за допомогою
категорії "хибного освоєння" та "відчуження"
можна охопити та описати значну їх частину.
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як відносно самостійні модуси  існування
(співвідносні з відомими модусами "діалект –
розмовна мова – стандартна мова"). Їх не можна
прирівнювати в жодному разі, насамперед з ог$
ляду на те, що іноземна мова Y звичайно
приєднується до "своєї" мови X. 

Простіше за все визначити, мабуть, статус
міжмовного трансфера: він можливий у тих ви$
падках, коли ті чи ті елементи рідної та інозем$
ної мов більш$менш еквівалентні (ЧУЖЕ =
СВОЄ). 

Набагато складніше виглядає підпорядку
вання інших репрезентантів проблемного поля
"інтерференція". Міжмовна інтерференція тра$
диційно розглядається У.Вайнрайхом та
Й.Юхашем як порушення норм однієї мови під
впливом норм іншої мови.  З урахуванням розг$
лянутої вище опозиції ЧУЖЕ – СВОЄ тут слід
розмежувати два процеси принципово різної
природи: а) перенесення елементів "своєї" мови
в систему мови "чужої" і б) перенесення еле$
ментів "чужої" мови в систему "своєї" мови. Пе$
ренесення типу а), що призводить до помилок у
структурах рідної мови,  можна було б
співвідносно до цього позначити як "хибне ос$
воєння", а протилежний процес (б), відповідно,
– як "відчуження".

Останнє, можливо, відчув кожний, хто вив$
чав іноземну мову, наприклад, коли під час го$
воріння рідною мовою раптом "виникає" іншо$
мовне слово чи вислів. Це явище саме по собі
цікаве, але, очевидно, не таке релевантне, у
будь$якому разі, з точки зору іншомовної ди$
дактики. Крім того, воно, без сумніву, набагато
рідше зустрічається, ніж "хибне освоєння". 

Перш ніж ми перейдемо до детального
висвітлення явища "хибне освоєння", є сенс
розглянути деякі аспекти мовної семіотики та
мовної синтактики. У наш час загальновизнано,
що мовні знаки є двосторонніми сутностями і
складаються із форми (форматива) та змісту
(значення). Ця добре відома кореляція може
бути доповнена третім компонентом, що його
можна назвати, виходячи з відомої категорії В.
фон Гумбольдта,  "внутрішньомовною формою
змісту". Вона торкається таких феноменів, як
лексикальна, пропозитивна і фразеологічна мо$
тивація ("кристалізація" відповідної ознаки в
номінації), перенесення значення – наймену$
вання, наявність синонімів, антонімів  тощо; аб$
страктність – конкретність значення, експлі$
цитність – імпліцитність вислову, ділення
змісту на  різні мовні рівні (морфема – лексема
– грамема), синтагматичні поєднання
(послідовність мовних елементів, керування,
програмна сумісність), дистрибуція і, нарешті,
стратегії побудови дискурсу і тексту.

Більшість помилок внаслідок інтерференції,
зумовленої хибним засвоєнням, відбувається
під впливом різномовної зовнішньої та внут$
рішньої форми. Перше може виявлятися в ак$
центі, у неправильно поставленій інтонації
(порівн. contextual cues von J. Gumperz), у
явищі "хибних друзів" (нім. Deputat – рос. де$
путат, Liege – Liga, нім. Rost – рос. рост).

Палітра помилок, обумовлених впливом
внутрішньої форми, незрівнянно більша. Вели$
ку групу їх утворюють "мотиваційні" помилки,
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У статті викладена
структура
"комунікативної
атаки", оволодіння
якою забезпечує
завоювання
ініціативи та
встановлення
професійного
контакту в
педагогічному
спілкуванні.

The structure 
of "communicative
attack" essential 
for gaining initiative
and establishing pro�
fessional contacts in
pedagogical 
communication 
has been stated 
and worked out 
in the article.

Учені визначають декілька рівнів готовності вчителя до професійного
спілкування. Найвищий з них – творчий – як відомо, передбачає дійсну педа�
гогічну спрямованість мотивів діяльності вчителя, його високий рівень знань у
галузі професійного спілкування, сформованість емпатії, товариськості, мов�
леннєвих здібностей, комунікативних умінь. Водночас учитель мусить володіти
спеціальними комунікативними прийомами, що забезпечують завоювання
ініціативи, встановлення педагогічного контакту та управління ним у про�
фесійному спілкуванні. Одним із таких розроблених нами прийомів є "ко�
мунікативна атака".

Це поняття в теорії i практиці педагогічного спілкування запропонував вико�
ристовувати В.А.Кан�Калик [9; 10]. Як відомо, розроблена вченим концепція пе�
дагогічного спілкування передбачає визначення етапів спілкування під час про�
ведення уроку (читання лекції). Другий із вказаних етапів В.А.Кан�Калик нази�
ває етапом організації безпосереднього спілкування із класом (аудиторією) або,
інакше кажучи, періодом "комунікативної атаки". Дослідник подає i суттєві ха�
рактеристики "комунікативної атаки". Зокрема стверджується, що вона передба�
чає завоювання ініціативи в спілкуванні й цілісну комунікативну перевагу, що
забезпечуює у подальшому управління спілкуванням з аудиторією [10, 100].

Разом з тим роботи В.А.Кан�Калика не дають повного розуміння "комуніка�
тивної атаки" як етапу спілкування. Так, не описуються засоби спілкування, що
потрібні для її проведення, не розкривається технологія її здійснення. А головне
– немає чіткого визначення цілей, що зумовлюють використання "комунікатив�
ної атаки". Не можна також погодитися i з тим, що початковий етап спілкування
педагога з аудиторією завжди потребує проведення "комунікативної атаки".

Практика підготовки до педагогічного спілкування у наш час свідчить, що
необхідно змінити підхід до даного феномена, розширити його трактування.
"Комунікативна атака" може досліджуватися як комунікативне вміння педагога,
яке, у свою чергу, виступає методом установлення педагогічного контакту в його
професійному спілкуванні. Підкреслимо, що реалізація "комунікативної атаки"
можлива лише тоді, коли у педагога сформовані професійні комунікативні
вміння (побудови змісту спілкування, створення творчого самопочуття, во�
лодіння професiйно�педагогiчною увагою, орієнтування в ситуації та установ�
лення й підтримування зворотного зв'язку в спілкуванні, завоювання ініціативи,
реалізації плану спілкування, мовленнєвого (вербального) спілкування й во�
лодіння невербальними засобами спілкування, соціальної перцепції, викорис�
тання "пристосувань").

Вважаємо, що опис "комунікативної атаки" треба побудувати таким чином:
проаналізувати особливості конструювання змісту; визначити стадії її проведен�
ня; вирізнити необхідні характеристики мовлення та невербальних засобів
спілкування педагога; врахувати особливості самопочуття педагога на етапі її
проведення.

Суттєве значення має педагогічна імпровізація, що завжди супроводжує про�
ведення "комунікативної атаки".

Слід пам'ятати, що побудова "комунікативної атаки" і майстерність викорис�
тання в кожному конкретному випадку вербальних i невербальних засобів
спілкування зумовлюються рівнем підготовленості педагога, а саме: розви�
нутiстю професійного мислення, мовлення й багатством професiйно�лексичного
запасу; вмінням оновлено сприймати навчальний матеріал, визначати комуніка�
тивну структуру уроку (комунікації), володіти технікою педагогічно доцільного
переживання, а також своїм емоційним самопочуттям; орієнтуватися в часі та
умовах спілкування.

Наукові праці педагогів та психологів, спеціалістів у галузі ораторського
мистецтва та театральної педагогіки дають матеріал, що дозволяє побудувати
зміст "комунікативної атаки".

Так, доцільно прийняти положення, обгрунтоване знавцями публічного мов�
лення, звичайно, адаптуючи його до умов педагогічної діяльності. Сутність його
полягає в тому, що педагог повинен із самого початку спілкування з аудиторією
привернути її увагу до себе, або, інакше кажучи, заволодіти її увагою. А звідси
випливає висновок про те, що треба знайти шляхи, які дають змогу розв'язати
це питання.

Якщо одним із завдань "комунікативної атаки" є завоювання ініціативи у
професійному спілкуванні педагога, то в цьому випадку доречно звернутися до
рекомендацій В.А.Кан�Калика. Багаторічний досвід викладацької діяльності дав
можливість ученому встановити перелік факторів, наявність яких забезпечує
ініціативу педагога у спілкуванні. До таких факторів належать: чіткість ор�
ганізації початкового контакту з класом; оперативність у переході від ор�
ганізаційних процедур до ділового спілкування; відсутність проміжних зон між
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атаці" [9, 206; 10, 78]. Виходячи із сказаного, дамо
коротку характеристику зазначених стадій.

Перша стадія в роботах В.А.Кан�Калика [9, 206;
10, 79] називається орієнтуванням в умовах педа�
гогічного спілкування. Як відзначає дослідник, на цій
стадії відбувається складний процес пристосування
загального стилю професійного спілкування педа�
гога до його сьогоднішніх умов (тобто лекції, уроку
i тощо), що базується на таких важливих моментах:
усвідомлення педагогом свого особистого стилю
спілкування з вихованцями; відновлення в ко�
мунікативній пам'яті попередніх особливостей
спілкування з даною аудиторією; уточнення особ�
ливостей спілкування в нових комунікативних
умовах діяльності.

Якщо ж педагог вперше зустрічається з даною ау�
диторією, то реалізація вказаної стадії спілкування
зумовлюється ще й докомунiкативною атмосферою,
яка створюється на основі початкової інформації пе�
дагога про учнів i учнів про педагога [10, 79].

Можна погодитися з цим аналізом першої стадії
спілкування, але є всі підстави запропонувати й
інший підхід до розуміння її суті. Цей підхід грун�
тується на дослідженнях О.О.Леонтьєва, який вво�
дить поняття "орієнтування в ситуації спілкування".

Нагадаємо, що процеси орієнтування, про які
пише О.О.Леонтьєв [13, 195], включають три аспек�
ти. По�перше, це орієнтування у просторових умо�
вах спілкування і, більше за те, у таких обставинах,
що піддаються зоровому та кінетичному сприйман�
ню; по�друге, це орієнтування його в часових умо�
вах спілкування (насамперед, є дефіцит часу чи йо�
го немає) i, по�третє, це орієнтування в так званій
соціальній ситуації спілкування, тобто в актуаль�
них взаємовідносинах між тими, хто спілкується.
Порівняння двох точок зору на розуміння першої із
вказаних стадій переконує у доцільності звернення
до досліджень О.О.Леонтьєва, який глибше розкри�
ває її сутність.

Таким чином, перша стадія проведення "ко�
мунікативної атаки" буде визначатися як стадія
орієнтування в ситуації педагогічного спілкування,
що включає три вказаних аспекти.

Друга стадія, як її називає В.А.Кан�Калик [10,
81], – привернення до себе уваги об'єкта спілкуван�
ня. Способи, що їх педагог може використовувати
для привернення уваги аудиторії на етапі "ко�
мунікативної атаки", вже знайшли відображення в
даній роботі.

Третя стадія у К.С.Станiславського називається
"зондуванням душі об'єкта". В.А.Кан�Калик [9]
підкреслює, що вказану стадію треба розглядати як
своєрідний пошуковий етап, на якому відбувається
коригування раніше продуманих прийомів педа�
гогічного спілкування.

Потрібно зрозуміти, що ця стадія має
своєрідний передстартовий характер, бо на ній пе�
дагог уточнює свої уявлення про ситуацію про�
фесійного спілкування.

Четверту стадію спілкування видатний теат�
ральний педагог розглядає як передачу своїх "ба�
чень" об'єкту за допомогою "променевипускання".
Слід сказати, що явище "променевипускання" по�
лягає в умінні педагога використовувати міміку,
мікроміміку, голос, інтонаційну виразність мовлен�
ня, систему "пристосувань", з метою примусити
об'єкт не тільки почути, але й побачити те, про що
йде мова. У педагогічному спілкуванні i, зокрема, у
"комунікативній атаці" ця стадія буде розглядатися
як етап вербального спілкування педагога з ауди�
торією.

I остання, п'ята стадія спілкування, – зворотний
зв'язок [10, 92], який здійснюється у двох основних
напрямках – змістовому та емоційному. Водночас,
на нашу думку, сутність "комунікативної атаки" виз�

організаційними i змістовними аспектами початку
взаємодії; оперативність у досягненні соціально�
психологічної єдності з класом; введення осо�
бистісних аспектів у взаємодію з учнями; перебо�
рення стереотипних i ситуативних негативних на�
станов на окремих учнів; організація цілісного кон�
такту з усім класом; забезпечення зовнішнього ко�
мунікативного вигляду вчителя (підтягнутість,
зібраність, охайність); скорочення педагогічних ви�
мог, які щось забороняють i розширення позитивно
орiєнтованих педагогічних вимог; реалізація мов�
леннєвих i невербальних засобів взаємодії, активне
включення міміки, мікроміміки, "контакту очима"
тощо; "транслювання" в клас особистої прихиль�
ності до дітей; розуміння ситуативної внутрішньої
настроєності учнів i врахування її у спілкуванні, пе�
редача учням цього розуміння; введення на почат�
ковому етапі взаємодії завдань i питань, що можуть
мобілізувати аудиторію; формулювання яскравих,
приваблюючих цілей діяльності i показ шляхів їх
досягнення.

Але, на нашу думку, більшість із зазначених
факторів мають узагальнюючий характер i потребу�
ють певної конкретизації, хоча їхню роль у спілку�
ванні заперечувати не можна. Із їх переліку засоба�
ми, що доцільно використати на початковому етапі
"комунікативної атаки", можуть бути: введення за�
вдань i питань, мобілізуючих аудиторію; формулю�
вання яскравих i приваблюючих цілей діяльності i
показ шляхів їх досягнення. Можливий i інший
шлях проведення початкового етапу "комунікатив�
ної атаки", де будуть використовуватися короткий
виклад якогось цікавого факту, історії, зіставлення
різних точок зору з одного i того ж питання, що
пропонується в роботах з ораторського мистецтва
[3, 208].

У деяких дослідженнях [7; 15] звертається увага
на необхідність використання на початку спілку�
вання з аудиторією так званої "початкової паузи".
Психологічне призначення цієї паузи, як стверджу�
ють В.А.Кан�Калик [10], З.В.Савкова [15], з одного
боку, полягає в тому, що вона дає змогу аудиторії
певним чином звикнути до педагога (оцінити його
зовнішній вигляд, виявити його бажання працюва�
ти із цими людьми i в цей час), з другого боку –
правильне її використання дає можливість привер�
нути увагу цієї аудиторії до педагога. Проте резуль�
тати теоретичної розробки i апробації "комуніка�
тивної атаки" як методу формування комунікатив�
них умінь виявили цілковиту неможливість звер�
нення в даному випадку до "початкової паузи".

"Комунікативна атака", як відомо, передбачає
проведення своєрідного комунікативного "натиску"
педагога на аудиторію з моменту його появи, що зу�
мовлюється необхідністю встановлення педа�
гогічного контакту у спілкуванні. Цей "натиск" ви�
ражається у спрямованості погляду педагога, мус�
кульній мобiлiзованостi, інтонаційній виразності
мовлення. З огляду на сказане зрозуміло, що "по�
чаткову паузу" ніяк не можна використовувати в
"комунікативній атаці".

Необхідність визначення стадіальності прове�
дення "комунікативної атаки" зумовила звернення
до робіт К.С.Станiславського [17] та В.А.Кан�Кали�
ка [9]. Як відомо, в розробленому видатним теат�
ральним педагогом ученні про сценічне спілкуван�
ня визначені стадії цього процесу (орієнтування в
оточуючих умовах, i вибір об'єкта; підхід до об'єкта,
привернення на себе його уваги; "зондування" душі
об'єкта, передача своїх бачень об'єкту за допомогою
променевипускання; відгук об'єкта i обмін проме�
невипусканням з обох сторін). Спираючися на дані
положення, В.А.Кан�Калик виділяє, як він пише,
основні стадії педагогічного спілкування, які,
відповідно, можна визначити i в "комунікативній
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начає першочергову роль емоційного аспекта зворот�
ного зв'язку, що сприймається через емоційний
настрій аудиторії й виражається у поведінці вихо�
ванців i в загальній атмосфері діяльності.

Потрібно ще раз підкреслити, що розглянуті
етапи спілкування необхідно аналізувати також як
етапи проведення "комунікативної атаки", хоча во�
на триває порівняно недовго, тобто припадає на ко�
роткий період взаємодії з аудиторією.

Проведення "комунікативної атаки" грун�
тується на тих чи тих вимогах до мовлення педагога
i, перш за все, до його інтонаційної виразності, яка
досліджується в дисертаційних роботах З.Г.Зайце�
вої [5] та Е.I.Камiнського [8]. Як вказує
Е.I.Камiнський, під інтонаційною виразністю мов�
лення розуміють вираження почуттів i емоцій за
допомогою голосу [8, 6]. Із засобів інтонаційної ви�
разності мовлення, які є найхарактернішими для
"комунікативної атаки", увагу, передусім, потрібно
звернути на його темп, паузи, логічні наголоси i да�
ти їм коротку характеристику.

Так, темп мовлення – швидкість вимови
складів, слів, фраз, що залежить від індивідуальних
звичок людини, її характеру, настрою, темперамен�
ту. Доречно наголосити, що темп мовлення педаго�
га, як відзначають у своїх дослідженнях О.Ф.Бон�
даренко [1] та З.Г.Зайцева [6], залежить від мети,
вікових та індивідуальних особливостей аудиторії,
характеру навчального матеріалу, міри складності
його змісту.

Паузи у мовленні визначаються як тимчасові
зупинки його звучання. Вони розділяють мов�
леннєвий потік на складові частини i відіграють
значну роль в організації сприймання та засвоєння
матеріалу. Слід підкреслити, що мовлення педагога
без пауз сприймається аудиторією приблизно так,
як мовлення у швидкому темпі. Характерною особ�
ливістю такого мовлення є монотонність. Водночас
потрібно звернути увагу на те, що велика кількість
пауз у педагогічному мовленні уповільнює його
темп, негативно впливає на ефективність сприй�
мання матеріалу.

Наш практичний досвід підготовки студентів
закладів вищої освіти до педагогічного спілкування
впевнює, що впровадження такого технологічного
прийому, як "комунікативна атака" потребує вико�
ристання логічних та організаційних пауз. Логічні
паузи, на думку З.Г.Зайцевої [6, 17] та З.Е.Семенової
[16, 11], дають змогу педагогу обдумати наступну
фразу, а аудиторія в цей час осмислює те, що сказав
педагог, мобілізує увагу для сприймання нового ма�
теріалу. Організаційні паузи в "комунікативній
атаці" потрібні педагогу для того, щоб зосередитися
для переходу від одного її етапу до іншого.

В організації смислової структури мовлення
значна роль відводиться й логічним наголосам.
Слід пам'ятати, що вони визначаються як довільне
виділення одного із елементів висловлювання з ме�
тою збільшення його семантичного значення. За
допомогою логічних наголосів виділяються слова,
що несуть більше смислове навантаження. Зазначи�
мо, що правильне використання логічних наголосів
робить мовлення зрозумілим, точним. Водночас
надмірна кількість логічних наголосів збіднює мов�
лення, веде до перекручення думки.

З огляду на сказане підкреслимо, що "комуніка�
тивна атака" буде невдалою або взагалі неможли�
вою, якщо мовлення педагога характеризується та�
кими недоліками, як неправильна дикція, невміння
інтонувати мовлення, неправильні наголоси,
надмірна чи недостатньо голосна вимова, невиправ�
дане уповільнення темпу.

Одним із необхідних методів, що використо�
вується в "комунікативній атаці", виступає укруп�
нення мовлення. За М.П.Єршовим [4], цей метод

збільшує значущість змісту, що виражається слова�
ми. Це укрупнення мовлення можна проводити та�
ким чином:

· потрібну фразу (ту, що укрупнюється), треба
"розгорнути", тобто промовляти повільно (в
"розрядку"), подовжуючи голосні звуки i
зберігаючи логічну стрункість фрази;
· різні слова, що входять до певної фрази, укруп�
нюються не однаковою мірою, укрупнюється
завжди i обов'язково головне (ударне) слово;
· укрупнення односкладового чи багатоскладо�
вого слова потребує того, щоб його вимовляти
по складам.
Обов'язковим елементом, що потребує яскраво�

го вираження в "комунікативній атаці", виступає
мускульна мобiлiзованiсть. Сутність та зміст мус�
кульної мобiлiзованостi доцільно описати, врахову�
ючи точку зору із цього питання П.М.Єршова, що її
він висловив у книзі "Режиссура как практическая
психология" [4].

Необхідно також звернутися до наукових праць
П.В.Галахової [2], В.А.Кан�Калика та Н.Д.Нiканд�
рова [12], Н.Д.Носкова [14], І.В.Страхова [18; 19;
20]. Виходячи зі змісту цих досліджень, слід у мус�
кульній мобiлiзованостi виділяти такі елементи: за�
гальна підтягнутість мускулатури тіла, зокрема,
підтягнутість мускулатури спини; помірна ру�
хомість тіла, що забезпечує строго відпрацьовану
осанку; повна узгодженість у рухах кінцівок i кор�
пусу; поставлена мімічна виразність, відсутність не�
керованої імпульсивної рухливості м'язів обличчя;
яскрава зовнішня виразність, високі динамічні
якості, велика кількість орієнтовних реакцій під час
загальної спрямованості погляду на аудиторію, що
характеризують увагу педагога.

Нагадаємо, що на формування мускульної
мобiлiзованостi негативно впливають такі показни�
ки: скутість, обмеженість рухів, відсутність значу�
що виразних жестів; наявність відволікаючих,
беззмістовних жестів; наявність одноманітної
міміки; невиразність погляду; метушливість.

Проведення "комунікативної атаки" вимагає від
педагога вміння керувати своїм самопочуттям; пе�
реборювати нетворчий настрій перед i у період
спілкування з аудиторією. Своєрідним вістрям про�
яву його творчого самопочуття [9, 175] виступає пе�
редстартова готовність до педагогічного спілкуван�
ня, у якій знаходять своє відображення комуніка�
тивна настроєність i так звана загальна комуніка�
тивна збудженість. Багаторічний досвід практичної
діяльності з підготовки майбутніх педагогів до про�
фесійного спілкування показує, що комунікативна
збудженість базується на емоційності як здібності
особистості до емоційного переживання тієї чи
іншої якості.

Важливо пам'ятати, що обов'язковим елементом
підготовки до "комунікативної атаки" є педагогічна
імпровізація. У психолого�педагогічних досліджен�
нях її визначають як iнтуїтивно�логiчний процес
миттєвого створення i виконання педагогічно зна�
чущих елементів творчої діяльності [10; 22]. Педа�
гогічна імпровізація, як свідчить практика, у першу
чергу стає необхідною тоді, коли потрібно якнайш�
видше знайти вихід із непередбаченої педагогічної
ситуації, привернути увагу аудиторії до себе. Але
треба знати, що досвідчені педагоги часто планують
її проведення на етапі "комунікативної атаки". Но�
визна змісту або своєрідне структурування відомої
для аудиторії інформації, новизна дій, необхідних
для виконання педагогічної імпровізації, сприяють
установленню контакту у професійному спілку�
ванні педагога.

Таким чином, як бачимо, зміст і структура педа�
гогічної імпровізації можуть наперед не готуватися.
Здебільшого педагог вибирає слушний момент для
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ювання ініціативи й комунікативної переваги у
складних ситуаціях професійного спілкування.
Оволодіння цим комунікативним прийомом забез�
печує встановлення педагогічного контакту в про�
фесійному спілкуванні педагога. 
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реалізації спеціально продуманої i часто вiдрепети�
руваної імпровізації.

Результати аналізу наукових робіт В.А.Кан�Ка�
лика [9; 10; 11], В.М.Харькiна [21, 22] впевнюють,
що педагогічна імпровізація базується на здібності
педагога оперативно i правильно оцінювати ситу�
ацію професійного спілкування i потребує наяв�
ності тих чи інших умов. Проаналізувавши їх, вва�
жаємо за необхідне подати їх таким чином: загаль�
нокультурна i грунтовна професійна (психолого�
педагогічна i методична) підготовка педагога; сфор�
моване педагогічне мислення, що дає можливість
прогнозувати обставини професійної діяльності й
діяти в них; розвинені увага, уява, iнтуїцiя педагога
та схильність до організації спілкування з людьми;
управління ним своїми психічними станами i
вміння вільно тримати себе на людях; володіння
комунікативними вміннями; знання теорії та мето�
дики педагогічної імпровізації.

Водночас слід зазначити, що однією з найваж�
ливіших умов проведення імпровізації виступає
якісна мовленнєва підготовка педагога, його вміння
діяти словом.

Імпровізація, як правило, проявляється у сло�
весних, фізичних або словесно�фiзичних діях. Сло�
весна дія у педагогічній імпровізації має форму мо�
нолога, дiалога, репліки або фрази. Досить рідко у
педагогічній імпровізації в чистому вигляді
зустрічається фізична дія. Найчастіше вона прояв�
ляється у формі погляду чи жестів. Широкого ви�
користання у педагогічній імпровізації набули сло�
весно�фiзичнi дії.

В.М.Харькiн виділяє чотири етапи проведення
педагогічної імпровізації [22]. Дамо характеристику
цим етапам. Так, перший із них – етап педагогічно�
го осяяння, тобто зародження педагогічної
імпровізації. Це виражається у появі нової незвич�
ної думки, ідеї у відповідь на репліку, запитання ау�
диторії. Другий етап – миттєве осмислення педа�
гогічної ідеї i вибір способу її реалізації. На цьому
етапі педагог приймає рішення відносно того, якою
за своєю суттю повинна бути імпровізація. Третій
етап – публічне втілення педагогічної імпровізації.
Спеціалісти вказують, що цей етап стає централь�
ним у проведенні імпровізації. Яку б цікаву
імпровізацію не продумав педагог, але головне –
втілення її у практику професійного спілкування з
аудиторією. Четвертий етап – миттєвий аналіз про�
цесу втілення педагогічної ідеї, рішення про про�
довження чи припинення педагогічної імпровізації.

В.А.Кан�Калик говорить про доцільність
виділення в педагогічній імпровізації трьох етапів.
Перший – швидкий оперативний аналіз ситуації,
вибір засобів впливу; другий – безпосередній вплив
(виконання імпровізації); третій – осмислення i пе�
реживання результатів імпровізації [9, 224].

На основі результатів розробки та впроваджен�
ня "комунікативної атаки" у практику підготовки
майбутніх педагогів до професійного спілкування
ми дійшли висновку, що проведення педагогічної
імпровізації найчастіше вимагає реалізації чотирь�
ох етапів, окреслених В.М.Харькiним.

Такими, на наш погляд, мають бути основні ха�
рактеристики "комунікативної атаки". Ще раз
підкреслимо, що її проведення потребує наявності в
педагога вмінь використання вербальних i невер�
бальних засобів спілкування, створення творчого
самопочуття, володіння професiйно�педагогiчною
увагою, орієнтування в ситуації та установлення i
підтримування зворотного зв'язку в спілкуванні,
композиційної побудови змісту та реалізації плану
спілкування, соціальної перцепції, завоювання
ініціативи й використання "пристосувань" у спілку�
ванні. Водночас підкреслимо, що оволодіти "ко�
мунікативною атакою" педагогу потрібно для заво�
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Період адаптації першокурсників до навчан�
ня у педагогічному коледжі в середньому триває
від 5 до 10 місяців. Студенти III курсу відчува�
ють проблеми з фаховою адаптацією під час ви�
ходу на педагогічну практику.

Аналіз причин, що породжують проблеми з
адаптацією, вивчення її сутності дали нам змогу
розробити зміст діяльності для забезпечення
процесу адаптації студентів педагогічного коле�
джу у формі модуля (соціально�психологічного
тренінгу) “Адаптуючі технології”.

Створюючи модуль, ми виходили з таких пе�
редумов:

1. Необхідно врахувати кризові моменти у
процесі адаптації студентів педагогічного ко�
леджу.
2. Реалізація модуля повинна бути орієнтова�
на на подолання труднощів, що виникають у
студентів протягом виховного процесу і фа�
хового становлення. 
3. Упровадження модуля слід спрямовувати
на підвищення самооцінки студентів.
4. Модуль має сприяти розвитку комуніка�
тивних умінь студентів.
5. Побудова модуля мусить враховувати чин�
ники успішної адаптації студентів.
Структура розробленого нами модуля “Адап�

туючі технології” містить три блоки: загально�
культурний, психологічний і професійно�техно�
логічний. Вони не тільки доповнюють один од�
ного у змістовому плані, але й логічно взаємоза�
лежні та визначені. 

За основу розробки загальнокультурного бло
ку було взято розуміння культури як найвищих
досягнень людства в тій чи іншій галузі. Її зміст
описується системою складників, що виступа�
ють одночасно показниками культури. Усе роз�
маїття їх охоплюють такі інтегральні напрями:
засоби існування (продукти, одяг, житло і
відповідно способи їх споживання, носіння та
експлуатації); середовище проживання (його
гігієна, зручність і порядок, естетичний вигляд);
якості людини (розум, духовність, здатність до
творчості); організм людини (гігієна тіла, здо�
ров’я організму); взаємостосунки (традиції по�
ведінки, визнання цінності суспільства та
цінності Іншого); зміна власного “Я”.

Створення психологічного блоку було орієнто�
вано на такі напрями: 

1. Установлення довірливих відносин, ство�
рення ситуації психологічного комфорту.
2. Формування в студента позитивної само�
оцінки.
3. Формування мотивації досягнень.
4. Створення умов для підвищення рівня
успішності в основних видах діяльності (на�
вчальної, виховної, фахової, комунікативної).
5. Вироблення соціально�ціннісних навичок
у стосунках, поведінці, спілкуванні.
6. Підвищення рівня саморегуляції.

7. Формування позитивної життєвої та фахо�
вої перспектив, визначення шляхів саморе�
алізації.
Зміст третього блоку – професійнотехно

логічного – формувався в контексті сучасного на�
укового уявлення про виховний процес і про�
фесійно�педагогічну майстерність.

У результаті програма модульного курсу
“Адаптуючі технології” на рівні тематичного
плану набула такого вигяду:

1997�1998 навчального року на основі цієї
програми був організований формуючий експе�
римент на базі Севастопольської філії Київсько�
го індустріально�педагогічного коледжу. 

Після закінчення експерименту було прове�
дено повторне вивчення процесу адаптації сту�
дентів.

Порівняльний аналіз даних, отриманих на
основі графічного тесту про тенденції та ди�
наміку зміни самооцінки студентів I і III курсів
після проведення формуючого експерименту
дав змогу сформулювати такий висновок: спос�
терігається стійка тенденція до підвищення са�
мооцінки; середній показник розходжень у само�
оцінці між студентами I і III курсів зменшується
у 5 разів. 
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всіх студентів набуває ваги проблема фахового
становлення, що в контексті нашого досліджен�
ня може розцінюватися як посилення мотивації
до педагогічної діяльності.

Серед чинників, що ускладнюють процес
адаптації, студенти, як і раніше, відводять перше
місце особливостям системи контролю й оціню�
вання знань (35% замість 43% у констатуючому
експерименті), друге місце посідає відсутність
навичок самостійно оволодівати знаннями (у
констатуючому експерименті цей чинник знахо�
дився на третій позиції). Психологічні особли�
вості викладачів як фактор, що ускладнює про�
цес адаптації, займав у констатуючому експери�
менті другу позицію, після проведення формую�
чого експерименту посів найнижчий щабель у
рейтингу студентів. 

Виявлені на рівні констатуючого експери�
менту чинники, що сприяють процесу адаптації і
розподілені нами на три групи (адміністратив�
но�управлінські, особистісні, суб’єктивні), були
підтверджені. Період, протягом якого відбу�
вається адаптація до навчання у педагогічному
коледжі, скоротився в середньому до одного
місяця.

У процесі експерименту стало очевидно, що
тематика модульного курсу “Адаптуючі техно�
логії” під час його реалізації у педагогічному ко�
леджі може бути розширена, але це можливо ли�
ше за умови збільшення кількості годин на його
вивчення.

Практичне впровадження модульного курсу
“Адаптуючі технології” може відбуватися у двох
напрямах: шляхом викладання спеціального мо�
дульного курсу, що складається з трьох зазначе�
них блоків; шляхом розгляду окремих блоків у
процесі вивчення традиційних для педагогічно�
го коледжу дисциплін – “Світової культури”,
“Психології”, “Педагогіки з основами педа�
гогічної майстерності” тощо.

Крім цього були виявлені: 
– методичні особливості викладання курсу
(розгляд теоретичних питань у прикладному
ракурсі, широке використання на заняттях
тренінгових форм, використання аудіовізу�
альних програм);
– специфіка проведення навчальних занять
(емоційна розкутість учасників, зберігання
індивідуальності, творчий характер діяль�
ності); 
– специфічні завдання курсу (моделювання
життєвої реальності в контексті подолання
життєвих труднощів й адаптації суб’єкта, ви�
роблення умінь, аналізувати, розвиток у сту�
дентів здібностей до саморегуляції психічно�
го стану).
Перспективи дослідження. Для подальшого

розвитку змісту модульного курсу “Адаптуючі
технології” доцільно:

– у загальнокультурний блок ввести вивчен�
ня етикету;
– психологічний – розширити за рахунок
психоаналітичних методик;
– професійно�технологічний (що переважно
сприяє виробленню орієнтації на адаптацію
до професії педагога) – розширити за раху�
нок таких складників технології, як створен�
ня виховних засобів, ситуації успіху, етичний
захист тощо.

Порівняльна характеристика результатів кон
статуючого і формуючого 
експериментів на I курсі

Порівняльна характеристика результатів кон
статуючого і формуючого 
експериментів на III курсі

Використання методики шкалування також
підтвердило зростання самооцінки.

Порівняльна характеристика зміни 
самооцінки студентів I курсу 

під час експериментальної роботи 

Порівняльна характеристика зміни 
самооцінки студентів III курсу 

під час експериментальної роботи 

Повторне опитування студентів щодо того,
чи відчувають вони труднощі під час адаптації
до навчання у педагогічному коледжі, протягом
якого часу та у яких саме сферах діяльності їх
супроводжує відчуття труднощів, виявило такі
результати:

· 79% респондентів відповіли, що перестали
відчувати труднощі у процесі адаптації;
· 21% респондентів відзначив ситуативне
відчуття труднощів під час адаптації.
Відтак організація виховного процесу, колек�

тив викладачів та їхні вимоги, побутові сфери
діяльності й колектив навчальної групи переста�
ли сприйматися студентами як фактори, що вик�
ликають відчуття підвищеної тривожності. Для
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 êîíñòàòóþ÷èé 
åêñïåðèìåíò  

ôîðìóþ÷èé 
åêñïåðèìåíò 

 íèçüêèé  3%  2% 
 ñåðåäí³é  27%  9% 
 âèñîêèé  59%  75% 

 çàâèùåíèé  11%  14% 

ð³âí³ 
ñàìîîö³íêè 

 êîíñòàòóþ÷èé 
åêñïåðèìåíò  

ôîðìóþ÷èé 
åêñïåðèìåíò 

 íèçüêèé 53%  15% 
 ñåðåäí³é  37%  17% 
 âèñîêèé  10%  66% 

 çàâèùåíèé  0% 2% 



Мистецько
культурна спадщина має велике
значення у процесі формування у майбутніх
учителів історії цілісного сприймання історич

них епох минулих цивілізацій. У системі про

фесійно
педагогічної освіти вона опановується
студентами під час вивчення таких дисциплін:
всесвітньої історії; історії України; культуро

логії або історії мистецтва; історії філософії;
історії педагогіки.

Уміння використовувати на заняттях з
історії музично
теоретичний матеріал, ввести
студентів у художній світ епохи, зацікавити
ним є запорукою гармонізації навчального про

цесу, у якому музика виконує такі функції: по

глиблює змістовий компонент навчання; сти

мулює художнє ставлення до предмета, одухо

творює матеріал і посилює роль персоналізації
в історичному процесі; є методом і прийомом
засвоєння та контролю знань, умінь і навичок,
показником покращення результатів засвоєння
знань; визначає форму проведення занять; ре

алізує індивідуальні можливості кожного сту

дента у процесі підготовки і проведення занять;
виступає засобом психотерапевтичного впливу
на особистість.

Усі ці функції у поєднанні дають змогу гар

монізувати процес викладання історичних тем,
розширити кругозір майбутніх учителів, надати
навчальному процесу одухотвореність, мож

ливість сприймати музично
історичні епохи у
більш конкретно
персоналізованому руслі.

Музика виступає засобом психотерапевтич

ного впливу на особистість. Функціональні
можливості музичного мистецтва надзвичайно
широкі. Вдале використання його впливу на
формування особистості сприяє стабілізації
психічного і фізичного стану майбутніх учи

телів, формуванню гармонійного сприйняття
навколишнього світу і розуміння в ньому ролі
людини [4, 147].

Дієвим фактором впливу на формування
гармонійного світосприймання і світоро

зуміння особистості є музичне мистецтво се

редньовіччя. Музика тих часів (VII – XVI ст.),
особливо світська, – дуже гармонійна, проста за
побудовою, доступна для широкого кола слу

хачів, не потребує попередньої підготовки. Во

на єднає з природою, на деякий час допомагає
віддалитися від шуму та проблем сучасної
цивілізації, нормалізує стан нервової системи
людини.

Такому впливу на психічно
емоційний стан
слухача сприяють: 1) гармонійність, ясність і
чіткість музичної форми; 2) особливості оркес

трового викладу; 3) відсутність надмірних шу

мових ефектів.

Вплив гармонійної чіткої музичної форми
на стабілізацію розвитку живої природи був
підтверджений науково
дослідницькою робо

тою, що проводилася в Італії (1963
1964 рр.)
науковцями спільно з професорами Міланської
консерваторії [6, 18
20]. Дослідження виявили
великий позитивний вплив класичної і докла

сичної музики на ріст зернових культур. Біля
однієї ділянки із пшеницею кожного дня від   9

ої години ранку і до 19 години вечора звучала
музика Франческо ді Мілано, Джуліо Каччіні,
Клаудіо Монтеверді, біля іншої – сучасна музи

ка з великою кількістю ударних інструментів.
Результати виявилися вражаючими як у висоті
стебла, так і в розмірах зерен.

Подібний дослід тією ж комісією був прове

дений  1966 року на багатолюдному пляжі в Са

лерно, де збільшилася кількість випадків на

ближення до зони акул [6, 20]. Після застосу

вання спеціальної техніки підключення в ден

ний час останніх на той час зразків танцюваль

но
ритмічної музики в радіусі чотирьох миль
від пляжу не було зафіксовано появи жодної
акули. 

Розуміння позитивного впливу докласичної
і класичної музики на психічний стан людини у
молодому віці є одним із головних завдань, що
випливає із мети використання музичного мис

тецтва на уроках історії. Від психічного стану
майбутнього вчителя, від його гармонійного уз

годження з навколишнім світом і самим собою
значною мірою залежить психічний і фізичний
стан його вихованців [5, 18]. 

Знайомство із середньовічною професійною
світською музикою, її прослуховування буде
значно глибшим, якщо його доповнити роз

повіддю про авторів цієї музики та про засоби
художньої виразності використаних для її
відтворення інструментів [3, 170]. 

Прикладом можуть слугувати твори фран

цузьких композиторів ХІІІ ст. "О, прекрасна
Розо!" Адама де ла Аля та "Рондо" Гільома
Ам'єнського [7, 12].

Досконало витончена, душевна мелодія,
створена середньовічним трувером на  власний
текст, змушує відчути всю красу оспіваної ним
дівчини, її шляхетність і беззахисність перед
жорстоким світом. У музиці, словах і виконанні
відчувається глибокий сум автора, бо його ко

хання не було взаємним. Усвідомлення глиби

ни змісту твору та його чудова мелодія викли

кають найтепліші почуття, а також дивний
спокій і гармонію із собою.

Базуючися на народному мелосі, твір "рон

до" (коло) прекрасно демонструє суть самої
назви, сприяє створенню чудового настрою,
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і чисту інтонацію, можуть стати учасниками ан

самблю. Як правило, випадкові люди, які потра

пили до складу ансамблю, залишають його
після перших репетицій. Якщо студент заціка

виться  роботою, якою займається ансамбль, то
він залишається в його складі надовго, часто
навіть після закінчення університету.

Моральний, психічний і фізичний стан
учасників ансамблю "Тисяча років музики"
вигідно відрізняється від відповідного стану
інших студентів. Постійне перебування в атмо

сфері докласичного і класичного музичного ми

стецтва, любов до нього  відбивається на всьо

му: зовнішньому вигляді учасників, манері
спілкування, смаках, особистих інтересах.
Друзі студентів, учасників камерного вокально

го ансамблю, завжди із нетерпінням чекають
нових зустрічей зі стародавньою музикою. 

Тривалий період існування цього колективу
на історичному факультеті допомагає вихову

вати студентів у цьому історико
культурному і
культурно
музичному руслі, починаючи з І
го
курсу, забезпечує постійне спілкування молоді
з високою спадщиною минулих культурно

історичних епох.

Використання музичного мистецтва у про

цесі вивчення історії від найстародавніших
часів до середини XVIII століття має на меті
систематизацію знань, умінь і навичок, отрима

них з історичних, педагогічних і філософських
дисциплін, поглиблення їх новими знаннями,
допомогу в розумінні ролі музики як однієї з
головних складових частин мистецтва, що є по

казником морально
духовного стану суспіль

ства, виявлення індивідуальних можливостей
кожного студента, його здібностей, нахилів у
процесі підготовки до занять. Музика є дієвим
засобом психотерапевтичного впливу на фор

мування особистості, стримує від тих чи інших
дій або провокує до них. Музична культура у
межах історичної епохи є показником сус

пільного стану суспільства, його пульсом і рит

мом життя [2, 133]. 
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легко запам'ятовується і відтворюється через
деякий час [5, 47]. Цей танець
пісня передає
психічну атмосферу молодих людей, які жили в
ХІІІ ст., їхню безпосередність,  дитяче світоро

зуміння,  гармонію, єдність із природою.

Одним із яскравих прикладів психотерапев

тичного впливу на душевний стан слухачів є
опера англійського композитора XVI ст.
А.Феррабоско "Про дівчину
мулатку, яка роз

кидала коштовності" [1, 19]. Ця опера
маска на

лежить до пізніх зразків свого жанру, у ній усі
тексти покладені на музику. У живому вико

нанні опера завжди чудово сприймається сту

дентською аудиторією. Дослідженням підтвер

джено, що у маленьких антрактах між трьома
діями опери студенти не розходилися і чекали
продовження дії, після закінчення опери і оп

лесків слухачі теж не бажали розходитися і дея

кий час залишалися на місцях. Протягом тиж

ня після знайомства з оперою студенти підхо

дили і просили ноти того чи іншого її фрагмен

ту. Така зацікавленість музичним твором
А.Феррабоско пояснюється наступними факто

рами: а) цікавим розвитком сюжету, яким сла

вилися середньовічні маски; б) вдалим підбо

ром виконавців головних ролей та високою му

зично
артистичною майстерністю; в) відтво

ренням середньовічного колориту завдяки му

зичному супроводу оркестрової групи (клаве

син або спінет, флейта, скрипка); г) створенням
особливої психічної атмосфери в залі, що спри

яла відродженню гармонійного стану нервової
системи.

Важливим фактором психотерапевтичного
впливу музичного мистецтва на особистість є
діяльність на історичному факультеті Пол

тавського державного педагогічного універси

тету ім.В.Г.Короленка камерного вокального
ансамблю "Тисяча років музики". 

Протягом тринадцяти років, починаючи з
1988 р., ансамбль знайомить студентів свого та
інших факультетів із західноєвропейською се

редньовічною музикою, з музикою епох Відро

дження та Просвітництва, оперною класикою
ХІХ століття. Ядро ансамблю складають сту

денти та викладачі історичного факультету. За
участю ансамблю на факультеті системно про

ходять лекції
концерти, що висвітлюють кон

кретні історичні періоди та відповідний їм роз

виток мистецтва і музики як складової його ча

стини.

На широку студентську аудиторію виносять

ся такі теми, як "Музика часів романського сти

лю у мистецтві", "Вплив готичного стилю на му

зичне мистецтво", "Музика часів італійського
Відродження", "Англійське та Французьке
відродження у музиці", "Три головних стиля в
епосі Просвітництва", "Майстри українського
бароко та українського класицизму", "Музика
Київської Русі", "Мистецтво держави Антів" то

що.

Живе виконання творів віддаленої за часом
музичної культури, участь у цьому виконавців
із числа студентів факультету викликають
значний інтерес у студентської аудиторії.
Відбір студентів до складу ансамблю та його
відвідування проводиться на суто добровільних
засадах. Усі студенти, які мають музичний слух
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У статті
проаналізовані основні
психолого�педагогічні
підходи до структури
відносин, визначено 
і розкрито зміст
структурних
компонентів
особистісно
орієнтованих відносин
між учителем і учнем
у виховному процесі
загальноосвітньої
школи першого
ступеня.

The main psycologico�
pedagogical approaches
to the structure of  the 
relations had been
analysed in this 
article. It is defined and
opened the 
content of structured
components of 
individual relations
between a teacher and
a pupil in the educa�
tional process of the
secondary school of the
first degree.

Аналіз наукової психолого�педагогічної літератури свідчить, що до аспек�
ту структури відносин існують різні підходи. Розкриваючи сутність поняття
“відносини”, В.М.М’ясищев вказує на те, що відносини є однією із форм відо�
браження людиною оточуючої дійсності. Формування відносин у структурі
особистості відбувається в результаті відображення нею на свідомому рівні
сутності відносин суспільства, яке, у свою чергу, сприяє формуванню і про�
яву потреб, інтересів і нахилів людини, створює основу, через яку відбува�
ються всі впливи соціуму на особистість. В.М.М’ясищев переконливо пока�
зав, що характер як складне психічне утворення особистості є стійкою систе�
мою ставлень до різних сторін дійсності (людей і суспільних явищ; до самого
суб’єкта – особистості; явищ природи і світу речей), що проявляється у по�
всякденній поведінці. Психолог виділяє стадії розвитку процесу відносин, а
саме: умовно�рефлекторну, конкретно�емоційну, конкретно�особистісну, що
у процесі взаємодії оформляються в різні способи поведінки. Таким чином,
психологічні відносини переходять у властивості особистості, що розкрива�
ють особливості суб’єкт�суб’єктної взаємодії [1].

А.М.Бойко виділяє дії вчителя і дії учня у якості першооснови загальної
структури педагогічної взаємодії, що визначається знаннями вчителя, во�
лодінням системою засобів, їх інструментовкою, методикою навчання і вихо�
вання. Другим структурним компонентом, зазначає автор, є поведінка вчите�
ля і поведінка учня, що впливають одна на одну. Поведінка є складовою пе�
дагогічної взаємодії і вираженням її форм. У третій умовний структурний
компонент відносин А.М.Бойко виокремлює особливості емоційно�вольової
сфери вчителя й учня, які об’єктивно визначають реальний стан і подальший
розвиток педагогічної взаємодії. Їх педагогічно доцільна організація є важли�
вим механізмом формування виховуючих відносин [2].

“Знання всієї системи відносин особистості із соціумом, знання структу�
ри відносин дає змогу вчителеві продуктивно керувати процесами розвинен�
ня особистості, знаходити оптимальні шляхи і продуктивні технології їх гу�
манізації”, – вважає В.О.Білоусова. Вона виділяє у структурі відносин такі
компоненти: когнітивний (моральні уявлення, знання, переконання,
“здатність морального висновку”); емоційно�мотиваційний (потреби, мотиви,
емоції, почуття, співчуття і співпереживання); регулятивний (оцінювання,
цінності, конкретний образ здійснення у повсякденних взаєминах помислів і
почуттів, ступінь їх упровадження у повсякденну норму поведінки, норми
моралі); діяльно�практичний (вміння, навички, звички, дії, вчинки, по�
ведінка, формування усвідомленого активного суб’єкта міжособистісного
спілкування).

Взаємозв’язок, взаємовплив і взаємозумовленість цих компонентів і скла�
дають, на думку автора, структуру відносин особистості [3].

Проаналізувавши структуру відносин, ми дійшли висновку, що
В.М.М’ясищев розкриває її на основі відносин у суспільстві, що впливає на
потреби, інтереси і нахили людини, з чим не можна не погодитися. А.М.Бой�
ко обгрунтовує психолого�педагогічні механізми загальної структури вихо�
вуючої взаємодії, а В.О.Білоусова характеризує її через виділені компоненти.
Отже, у цих наукових узагальненнях немає суперечності і неузгодженості, їм
притаманна діалектична єдність зовнішньої і внутрішньої зумовленості фор�
мування. Це дає нам підставу конкретизувати вказані положення і визначити
більш детально основні структурні компоненти для моделювання осо�
бистісно орієнтованих відносин між учителем і учнем у початковій школі.

1. Потреби суб’єктів педагогічної взаємодії. Ми починаємо з потреб, бо ни�
ми визначається інтерес і, у кінцевому підсумку, – діяльність, на чому акцен�
тує увагу А.М.Бойко. Потреби у молодшому шкільному віці є основним ви�
дом відносин і виражають вибірковий зв’язок дитини з різними сторонами
оточуючої дійсності. Вони виявляються у процесі діяльності і спілкування
учня, а також при тому чи іншому психічному стані молодшого школяра. По�
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ня процесу взаємодії. Суб’єктивно інтерес вияв�
ляється в емоційному тоні спілкування і в ди�
наміці свого розвитку, передбачає перетворення
його на стійке позитивне емоційне ставлення –
взаємну симпатію суб’єктів взаємодії. Вона про�
являється в доброзичливості, захопленні, що спо�
нукають до спілкування, діяльності, виявлення
уваги, здійснення допомоги. Згідно із результата�
ми спостереження, симпатія до вчителя у молод�
шого школяра виникає спочатку як наслідок
вибіркової позитивної реакції на його
зовнішність, поведінку і прояв рис характеру.
Формування прихильності першокласника до
вчителя є результатом специфічного емоційного
ставлення до нього, що виявляється у різно�
манітній гамі почуттів (від неприязні до симпатії
і навіть любові). Отже, взаємний інтерес і
взаємна симпатія у кінцевому підсумку визнача�
ють значущість особистості суб’єктів інтеракції і
зміст майбутніх стосунків і є другим структур�
ним компонентом особистісно орієнтованих
відносин.

3. Оскільки педагогічна діяльність – основа
формування відносин між учителем і учнем у
шкільному навчально�виховному процесі, то
третім структурним компонентом особистісно
орієнтованих відносин ми визначаємо міжособо�
ву гуманістично спрямовану діяльність учителя й
учня, що може перерости у взаємодію, наслідком
якої є взаємні зміни поведінки, суб’єктність,
закріплення ціннісно�змістовної спільності і
піднесення відносин до особистісних.

Суб’єкт�суб’єктна взаємодія включає в себе
комунікацію як обмін інформацією, взаємодію як
обмін діями і сприймання на цій основі один од�
ного. Педагогічна взаємодія у виховному процесі
школи – це діалогічно�гуманістичне спілкування
і система виховних дій щодо особистості учня з
метою його розвитку. Під виховною дією ми ро�
зуміємо вплив учителя на особистість учня з ме�
тою зміни його поведінки, переконань, ставлення
до самого себе і оточуючих людей, формування
ціннісних орієнтацій і якостей особистості. Педа�
гогічна взаємодія містить у собі правильне спів�
відношення як педагогічного впливу, так і його
активного сприйняття, активність учня, що про�
являється у відповідних впливах на самого себе і
вчителя. Як свідчить проведене дослідження, ха�
рактер прояву активності учня і вчителя у поза�
урочній діяльності може бути різний. Він зале�
жить від зовнішніх стимулів взаємодії і внут�
рішніх умов її здійснення. Виокремлюється три
різних позиції із цього питання: перша –
взаємодія обумовлена переважно зовнішніми
проявами (поведінкою суб’єктів взаємодії), друга
– конгруентність зовнішніх і внутрішніх умов
(психічний  стан – вчинок), третя – ствердження
активності особистості, яка розвивається (спів�
творчість). Обізнаність учителя із зовнішніми і
внутрішніми умовами прояву активності молод�
шого школяра дає змогу доцільно й ефективно
обирати засоби педагогічного впливу (слово, мімі�
ку, вчинок, дію), результативність яких залежить
від індивідуальних особливостей суб’єктів інте�
ракції, ситуацій, в умовах яких вона здійснюється,
а також мети впливу, і визначається характером
відносин між учителем і учнем.

Зовнішнім виявом, формою педагогічної
взаємодії і певних відносин між учителем і учнем
є поведінка як система індивідуальних взаємо�

треба як ставлення завжди характеризується ак�
тивністю особистості, бажанням спілкуватися і
прагненням діяти. У молодшому шкільному віці
потреба в доброзичливих стосунках з учителем
завжди проявляється в емоційно�чуттєвій реакції
учня щодо вчителя. Сучасні дослідження в галузі
педагогіки і психології свідчать, що потреба в
емоційному контакті є ранньою первинною фор�
мою контактів дитини з дорослими, яка відіграє
значну і суттєву роль у розвитку дитячої особис�
тості. На жаль, часто з перших кроків шкільного
життя учень занурюється в систему виключно
ділових, а не емоційних стосунків. Проведене на�
ми дослідження домінуючих відносин у перші дні
дитини в школі виявило, що тільки у перший
день у частини вчителів переважає емоційне
ставлення дітей, у невеликої групи вчителів воно
не є домінуючим і у перший день, і лише в не�
значної групи вчителів домінування емоційних
відносин зберігається на всьому етапі входження
дитини в нову ситуацію розвитку. Джерелом ви�
никнення потреби в особистісно орієнтованих
стосунках з учителем у молодших школярів є
нові враження, активні дії, надія на визнання і
підтримку. Можливість самостійно задовольнити
потребу в нових враженнях у дітей цього віку не�
значна. Безпорадність першокласника в задово�
ленні власного “сенсорного голоду”, допитливості
потребує сприяння з боку вчителя, адже потреба
в нових враженнях викликає в дитини бажання
взаємодії саме з ним. Непосидючість, постійна ак�
тивність краще за все демонструють гостроту
“діяльнісного голоду” дітей. Домінуючим типом
діяльності в цьому віці є навчальна, яка без допо�
моги вчителя не досягне свого максимального
розвитку й ефекту. Молодший школяр зай�
мається будь�якою діяльністю з певною метою,
допоміжним засобом для постановки і досягнен�
ня якої є особистісні відносини з учителем. По�
треба дітей у прийнятті, визнанні і підтримці
виділялася багатьма психологами і педагогами
(І.Д.Бех, Д.Б.Ельконін, А.В.Петровський,
С.Л.Рубінштейн). У молодшому шкільному віці
це виявляється через потребу у спілкуванні з ав�
торитетним дорослим, під час якого дитина отри�
мує оцінку власних індивідуальних якостей і
здійснює контакт з іншими людьми.

З боку вчителя потреба в особистісно орієнто�
ваних відносинах з учнем початкової школи ви�
ражається у бажанні працювати з дітьми цього
віку, у прагненні досягти високих результатів у
розвитку дитячої особистості і власному про�
фесійно�індивідуальному зростанні, передачі
власного досвіду, взаємодії із соціумом і залу�
ченні учня у власний світ морально�етичних
цінностей для вироблення загальноприйнятих
норм поведінки в суспільстві.

Таким чином, потреба у тих чи інших стосун�
ках суб’єктів педагогічної взаємодії як важливий
компонент психічного життя людини визна�
чається нами як перший структурний компонент
особистісно орієнтованих відносин учителя й
учнів у школі першого ступеня.

2. На основі потреби в особистісно орієнтова�
них відносин, специфічності образу вчителя і об�
разу молодшого школяра у свідомості суб’єктів
педагогічної взаємодії, позитивного, емоційно до�
брозичливого первинного психічного контакту
виникають взаємний інтерес і взаємна симпатія,
що виступають рушійною силою щодо здійснен�
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пов’язаних реакцій на оточуючу дійсність. Спе�
цифічною рисою поведінки вчителя є те, що він
планує і організує процес формування осо�
бистісно орієнтованих відносин з учнем, який, у
свою чергу, поступово включається в цей процес.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти
учневі стати активним співучасником цього про�
цесу, створити умови для розкриття і реалізації
його потенційних можливостей як рівноправного
суб’єкта взаємодії. Поведінка вчителя суттєво за�
лежить від темпераменту, структури психічних
процесів, спрямованості його особистості, рівня
професійної майстерності, ціннісно�змістовної
сфери, а також ступеня розвиненості рис загаль�
нолюдської культури. “Поняття поведінки, – за�
значає Е.Г.Юдін, – фіксує такі форми самовира�
ження психіки, які менш жорстко пов’язані з
інтелектом, але більш безпосередньо залежать від
емоційно�вольової і ціннісної сфер свідомості”
[4]. Поведінка вчителя завжди, а на сучасному
етапі розвитку освіти особливо відчутно, детермі�
нується матеріальним становищем, ступенем роз�
витку психологічно�комфортних стосунків у пе�
дагогічному колективі, захопленістю обраною
професією і загальним ставленням до дітей. На
поведінку вчителя впливають також його свідомі
установки, стереотипи і ролі в суспільстві.

4. Педагогічна діяльність має ситуативний ха�
рактер, тому виховну ситуацію ми визначаємо як
наступний структурний компонент особистісно
орієнтованих відносин. У навчально�виховному
процесі загальноосвітньої школи існують різні
види педагогічно�ситуаційних відносин: струк�
турно�соціальні, рольові, відносини співдруж�
ності, морально�емоційні, творчі, діалогічні, про�
блемні тощо, але в контексті особистісно орієнто�
ваних відносин вони характеризуються
діалогічно�гуманістичною спрямованістю з ме�
тою забезпечення життєвих потреб та інтересів
учителя й учня і природного стимулювання їх до
взаємодії; проявом  соціальних залежностей та
суспільних протиріч, що існують в сучасному
суспільстві; стимулюванням учнів до активного
прояву морально�етичних позицій, внутрішніх
сил у діяльності і спілкуванні, виробленням ак�
тивної гуманістичної життєвої позиції. Як свід�
чить дослідження, виховні ситуації відносин у
виховному процесі початкової школи виникають
на трьох основних рівнях: 

· рівні необхідного, належного і обов’язкового; 
· рівні вільного вибору видів діяльності і
спілкування (де діють закони дружби, вірність
слову, чистота почуттів тощо); 
· рівні випадкового спілкування, взаємодії і
взаємовідносин.
Кожен рівень має місце у процесі формування

особистісно орієнтованих стосунків учителя з мо�
лодшим школярем. Від послідовності розвитку
ситуацій відносин, ступеня організації життя
учнів залежить ефективність виховних впливів
учителя і, відповідно, розвиток та розкриття
сутнісних сил кожної дитячої особистості.

Ми використовували генетико�модулюючий
метод, що існує у психолого�педагогічній науці і
реалізується у формі створення виховуючої ситу�
ації, спрямованої на формування в учня тих чи
інших моральних утворень. Головна мета вихову�
ючої ситуації у виховному процесі початкової
школи – сформувати у дитини розуміння вчинку
як самоцінності, коли учень свідомо сприймає

моральні чесноти вчителя і через стосунки із ним
засвоює соціальні форми поведінки. Виховуюча
ситуація передбачає зв’язок внутрішнього роз�
витку особистості дитини з розвитком її здібності
виробляти і змінювати ставлення до самого себе.
Правильно побудована виховуюча ситуація спо�
нукає молодшого школяра до дій, викликає пози�
тивну емоційну реакцію. Як показує шкільна
практика, для того, щоб ситуації мали виховую�
чий характер, вчитель повинен володіти психо�
логічними засобами створення виховної ситуації.
І.Д.Бех визначає спілкування як основний ме�
ханізм вирішення особистістю виховуючої ситу�
ації. “Розгляд спілкування як психічного ме�
ханізму володіння суб’єктом виховуючої ситуації
випливає з положення, що воно є сутнісною ха�
рактеристикою людської психіки. Психіка, сві�
домість і сама особистість мають комунікативну
природу” [5]. Спілкування є засобом впливу на
людину, оскільки викликає афективні реакції,
проте діалогічне спілкування виступає основою
розвитку особистості дитини, оскільки в ньому
здійснюється зустріч особистості учня з конкрет�
но�практичною орієнтацією особистості вчителя
по відношенню до нього, вироблення ж власного
ставлення до вчителя містить в собі розуміння
його цінностей і соціально�значущої позиції у
відносинах.

Слід зауважити, що вагомим фактором при
формуванні особистісно орієнтованих відносин
учителя й учнів є переконання, тому що вчителю
належить авторитетна точка зору на предмет чи
явище взаємодії. Як показує дослідження, вже в
молодшому шкільному віці проявляється здіб�
ність засвоювати ті чи ті елементи культури по�
ведінки, розуміти обгрунтованість вимог учителя.
Співпереживання перетворюється на моральні
якості, що виступають рушійними силами по�
ведінки і діяльності учня. У деяких ситуаціях
учень може відокремити і назвати емоції, що їх
переживають його однокласники, вчитель, інші
дорослі і прийняти іншу точку зору, що розвиває
у нього  гуманістичне ставлення до оточуючих і
альтруїстичний тип поведінки.

Отже, потреба в особистісно орієнтованих
стосунках, взаємний інтерес і взаємна симпатія,
міжособова гуманістична взаємодія і виховуюча
ситуація виступають основними структурними
компонентами особистісно орієнтованих відно�
син учителя і молодшого школяра, які за
відповідних умов, принципів організації, засобів
їх формування забезпечують оптимальний розви�
ток дитячої особистості.
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У даній статті
йдеться про
лінгвокраїнознавчий
потенціал казкових
антропонімів і
зоонімів, на
конкретних прикладах
з'ясовується
використання цих
реалій у прямому і
переносному значенні.
Автор теоретично
обґрунтовує зв'язок
лінгвокраїнознавства з
іншими науками та
значення цього
предмета для під#
готовки майбутніх
перекладачів,
викладачів іноземних
мов.

The article deals with
fairy#tales antroponims
and zoonims in the
aspect of linguistics and
culture. The usage of
these realities in the
direct and indirect
meaning are considered
through some concrete
examples. The authors
give theoretical ground
to the interaction of
"Lingua through coun#
try" course with other
sciences and the impor#
tance of the subject to
the professional level of
future translator as well
as foreign language
teacher.

Лінгвокраїнознавство, інтенсивно розвиваючись у 70�80 рр. минулого
сторіччя, відчутно вплинуло на лінгводидактику, а також на саме мовознавство,
що відобразилося, передусім, у виокремленні його в самостійну галузь наукових
знань країнознавчо орієнтованої лінгвістики [1, с.14]. У 90�х роках окреслився
деякий спад інтересу до лінгвокраїнознавчої проблематики, але можна очікува�
ти на його повторний сплеск у зв'язку з "міжкультурним поворотом", що просте�
жується в усьому спектрі гуманітарних наук, а також із бурхливим розвитком
когнітивної лінгвістики, зокрема, одного з її напрямів, що займається "культур�
ними концептами" [2]. 

Деякий час тому Г.Г.Хазагеров запропонував виділити в рамках загальної
концептосфери культури так звану "персоносферу" – сферу "…персоналій, об�
разів, … літературних, історичних, фольклорних, релігійних персонажів” [3].
Розглянемо в цій статті лінгвокраїнознавчий потенціал одного з розрядів вищез�
гаданої "персоносфери", а саме, антропонімів – назв казкових персонажів. У тра�
диційній лінгвістиці антропоніми належали до сфери ономастики – теорії влас�
них назв, що концентрувалася переважно на розгляді таких питань, як
співвідношення власних та загальних назв, походження власних назв та їхня
етимологія, словотворча структура тощо. Країнознавчо орієнтована лінгвістика
розглядає власні назви інакше – як джерело країнознавчої інформації. Розвиток
теорії міжкультурної комунікації і теорії перекладу привів до виникнення
зацікавленості власними назвами як джерелом труднощів при сприйманні і пе�
рекладі інокультурних текстів. Із цієї точки зору антропоніми, а також топоніми
і назви подій становлять, напевне, найбільшу цінність [4]. 

Антропоніми розрізняють за багатьма ознаками, зокрема за приналежністю
реальних та фіктивних осіб (легендарних, міфічних, літературних персонажів).
До однієї з підгруп останніх належать казкові антропоніми. Зміст, що вкла�
дається у назви казкових персонажів, може бути різноманітної природи і стосу�
ватися, наприклад:

· зовнішності: Rapunzel – довге волосся, Попелюшка – маленька ніжка,
Кощій – худорлявість, лісовий цар Ох – велика зелена борода, Мальвіна –
блакитне волосся, Буратіно – довгий ніс, Царівна Жаба – красуня;
· моральних якостей і властивостей характеру: Нібелунги – вірність,
Білосніжка – доброзичливість, Снігуронька – бажання кохати, Карлик Ніс –
майстерність у своїй справі, Кривенька Качечка – щирість і безпосередність;
· особливої ситуації: Стара біля розбитого корита – крах необґрунтованих
надій, Ruprecht – обов'язковий розподіл новорічних подарунків, Спляча
Красуня – довгоочікуване пробудження, Івасик�Телесик – щасливий поря�
тунок, Котигорошко – перемога за будь�яких умов, Lorelei – фатальність
чиєїсь загибелі.
Розглянемо кілька прикладів актуалізації національно�культурного змісту

казкових антропонімів у німецькомовних текстах:
Klimmt ist "der Klimmt" und nicht etwa "der Reinhard". Er sei "treu und verla?lich",
sagen Genossen, ein " Niebelunge" ("Spiegel", 5. 02. 90, S. 34).
У цьому фрагменті тексту актуалізуються концептуальні ознаки – вірність і

надійність.
В іншому тексті знаходимо непряме порівняння жінки відразу з кількома

казковими героїнями:
"...an einer Frau rum, die naturlich – Schneewittchen und Rosenrot, Rapunzel und
Rottkaeppchen in einem – rein und schon und absichtlich dummgehalten, nie gluck#
lich wird" ("Suddeutsche Zeitung", 8.10.1990, S.5)
Цікавим є образ Рапунцель у статті "Viel Schalk und Humor" ("Berliner

Zeitung", 29 липня 1986 р.). Спочатку дається рецензія на книгу К.У.Віснера
"Leb wohl, Rapunzel!", де розглядаються сильні сторони твору, почуття гумору
письменика, співвідношення між красивим – некрасивим, царством радощів і
царством сліз у творі. Нарешті, йдеться про значення книги:

"Leb wohl, Rapunzel!" bedeutet hier das uberlegene heutige Grimassenschneiden an
die Adresse einer einmal Geliebten, die mitsamt ihrer gewahlten anderen Welt fur
immer versunken ist".
У газеті "Volksdeutsche Zeitung" за 1989 рік у розділі про спорт йдеться про

партійного діяча ХДС в Кьольнській Раді Клауса Улонскі. За молодих років цей
чоловік займався спортивними стрибками, тому його порівняно з казковим ге�
роєм – майстром цієї справи:

„Ulonska, in seiner Jugend einer der besten bundesdeutschen Sprinter, hupfte uber
die Tartanbahn, als sei er Rumpelstilzchen personlich". 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

КАЗКОВИХ АНТРОПОНІМІВ І
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Н.А.Тимченко 



У недільному додатку до газети „Die Zeit" за 22
червня 1990 р. теж знаходимо цікаву статтю „Come�
back fur Krankenhaus". Соціалістичну медичну на�
уку образно порівнюють із сном Сплячої красуні,
про що читаємо:

„Professoren von Weltgeltung und ihr Gefolge, so
hofft der Forschungsdirektor, werden der Charite'
bald neuen Glanz verleihen und sie vom sozialistis#
chen Dornroschenschlaf erlosen".
Поряд з антропонімами в казках часто можна

зустріти зооніми (назви чи позначення тварин). За
змістом вони дуже близькі до антропонімів,
оскільки в казках тварини, як правило, відображу�
ють ті чи ті людські якості, а, крім того, часто є зача�
рованими людьми. 

Подібно до українських казок, де дуже пошире�
ним є зоонім, пов'язаний із котом ("Пан Коцький",
"Котик і Півник", "Кіт і Лисиця"), у німецьких каз�
ках широко вживаним є образ ворони, що в зна�
ченні "weisser Rabe" – біла ворона – втілює якості
рідкісної і незвичайної людини, на відміну від нега�
тивного забарвлення цієї ідіоми в російській та ук�
раїнській мовах. Для негативної характеристики
людини, що різко вирізняється чимось серед інших,
у німецькій мові існує фразеологізм “das schwarze
Schaf" – розм. "біла ворона", дослівний переклад –
чорна вівця [5, с.46]. 

Зооніми Лис, Лисиця в німецькій, російській, ук�
раїнській народній творчості використовуються на
позначення таких якостей, як хитрість, ви�
нахідливість, тобто мають однакову концептуальну
наповненість. Характеристики, дані цьому персона�
жу мовцями, майже не відрізняються за значенням:
Reineke Fuchs – schlau, listig (хитрун), Лисичка#сест#
ричка – нахабна й смілива, Ліса Патрікєєвна – спо�
куслива хитрунка. В останньому антропонімі ім'я по
батькові "Патрікєєвна" – жартівливе походження від
імені литовського князя Патрікея Парімонтовича,
який жив у 14 ст. і прославився своєю хитрістю, а
ім'я його стало легендарним. У російській казці "Ли�
сичка�сестричка и волк" читаємо: "Лисичка села ему
(волку) на спину, он ее и понес. Вот лисичка#сестрич#
ка сидит, да потихоньку и говорит: 

– Битый небитого везет, битый небитого везет. 
– Что ты, кумушка, говоришь? 
– Я, куманёк, говорю: битый битого везёт.
– Так, кумушка, так!.." [9].
В українській казці "Лисичка�сестричка" го�

ловна героїня, набешкетувавши й поплатившись за
свої вчинки, все одно в кінці казки отримує перемо�
гу:

"Почали вони змовлятись, щоб якось віддячити
лисиці. А вона й підслухала, бачить, що лихо, та
мерщій з того лісу, тільки про неї й не чули" [8,
с.35].
Цікаво, що в деяких німецьких казках ("Der

Hase und der Fuchs", "Der Hahn und der Fuchs"), пе�
реможцями виявляються Заєць, Півень, а Лис вис�
тупає в невластивій для нього ролі обдуреного: 

„Da nahm der Hase den Semmelkorb, frass die Sem#
meln vor des Fuchses Augen ganz gemachlich, eine nach
der andern, und sagte zum Fuchs: „Warte nur bis es auf#
taut, warte nur bis ins Fruhjahr, warte nur bis es auf#
taut!" und lief davon, und der Fuchs bellte ihm nach, wie
ein boser Hund an der Kette" [7, с.326].

"Traurig, dass er seinen Hunger nicht stillen konnte,
lief er davon.

Der Hahn aber sa? auf seinem Ast und lachte: " Es
macht doch Spa?, einen Betruger zu betrugen" (Nach:La
Fontane).

Дослідивши близько 40 казок української,
російської та німецької народної творчості, можна
навести приклади концептуальної несхожості таких
казкових героїв: Котигорошко, Вернигора, Верни�

дуб, Крутивус (українські), Царівна�Несміяна,
Крошечка�Хаврошечка (російські), Хензель та Гре�
тель (німецькі). Ні за зовнішністю, ні за вміннями і
моральними якостями, ні за ситуативним визначен�
ням ці антропоніми не мають відповідників в інших
культурах. Котигорошко – молодший син, що зумів
визволити від Змія братів; Вернигора, Вернидуб,
Крутивус – нещирі друзі, імена яких говорять про
них самих; Царівна�Несміяна – дочка короля, яка
до зустрічі з нареченим не посміхалася; Крошечка�
Хаврошечка – ображена мачухою дівчина, якій до�
помогла знайти щастя у житті казкова героїня –
корівка; Хензель і Гретель – діти, яких батьки ки�
нули напризволяще, але вони їм все пробачили і по�
вернулися додому. 

Антропонім Rubezahl, що втілює в собі образ де�
спотичного чоловіка, ми зустрічаємо тільки в серії
казок, пов'язаних із легендами про гори Гарц. Зо�
онім Жар�птиця властивий українським і
російським казкам, бо цей образ походить зі східно�
слов'янської міфології. Жар�птиця є втіленням чо�
гось недосяжного і дуже бажаного, за що звичайно
просять гідну платню: 

"– Це не проста птиця, а жар#птиця. Коли хо#
чеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до по#
ловини золотого, до половини срібного" [8, с.75].
Схожими в германських і слов'янських мовах є

образи, пов'язані з жабою. Як і в зоонімах з лиси�
цею, тут спостерігається тільки розрізнення за ро�
дами. Російська Царівна�Жаба – це перетворена на
потворну істоту гарна і добра королівна, німецький
der Froschkonig �� це теж зачарований принц, і виз�
волення обох приходить завдяки коханій людині.
Хоча в німецькому варіанті розпещена дочка коро�
ля не відзначається терпимістю, а кидає Короля�
Жабу з усіх сил об стінку, а він перетворюється на
вродливого юнака:

"Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein
Konigssohn mit schonen und freundlichen Augen.
Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber
Geselle und Gemahl" [75, с.29].
На основі проведеного нами аналізу можна

стверджувати, що казкові антропоніми і зооніми є
цінним лінгвокраїнознавчим матеріалом і можуть з
успіхом використовуватися у процесі підготовки
кваліфікованих фахівців у галузі викладання іно�
земних мов, перекладу, країнознавства.
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У статті
розглядаються
соціально�політичні
трансформації
американського
суспільства кінця ХІХ
– початку ХХ
століття, які призвели
до розгортання у
педагогиці США
широкого
реформаторського
руху. Осередками
новаторських
педагогічних пошуків у
США стали нові
прогресивні школи.
Особливу увагу автор
приділяє діяльності
Чиказької
експериментальної
школи�лабораторії
Джона Дьюї, яка
найсуттєвіше вплинула
на розвиток як
нетрадиційних, так і
масових шкіл у першій
половині ХХ століття.

The article deals with the
socio�political transfor�
mation in the American
society at the end of the
19th0 the beginning of
the 20th century. Those
radical changs caused
wide reformist movement
in the American Educa�
tion. The author pays
special attention to the
functioning of Chicago
University Laboratory
School led by John Dewey
which had a profound
impact on both tradition�
al and alternative sec�
ondary schools in the
USA in the first half of
the 20th century.

Сімдесяті роки XIX століття – початок XX століття – фаза стрімкого суспільного
розвитку США. Після завершення громадянської війни (1861�1865 рр.) країна пере�
живала значні економічні, соціальні та демографічні зміни.

Багате природне середовище, високий рівень концентрації капіталу, масова
імміграція до США з Європи та Азії, численні технологічні розробки та відкриття да�
ли необхідний інноваційний поштовх економічному буму, який наприкінці XIX
століття зробив США наймогутнішою державою світу.

Перетворення з аграрно�індустріальної країни в індустріальну державу до�
корінним чином змінювало обличчя американського суспільства. Деформувалися
традиційні соціальні інститути, зникали одвічні життєві цінності та орієнтири, зміню�
вався сформований в аграрний період стиль життя. Наприкінці XIX століття амери�
канське суспільство стояло перед вибором нових цінностей та ідеалів, жадало
відповідей на важливі питання: “Як жити далі?”, “Як виховувати молодь в умовах, що
так стрімко змінюються?” Усе це спонукало до постановки перед американською
освітою нових завдань.

Слід зазначити, що США першими серед інших капіталістичних країн стали на
шлях масової середньої освіти. Бурхливий розвиток промисловості в кінці XIX
століття вимагав нових кваліфікованих кадрів. Робітники, які вміли лише рахувати та
писати, більше не відповідали запитам і самому характерові промислового вироб�
ництва. Цим, насамперед, було зумовлене введення спочатку обов’язкової початкової,
а далі – середньої освіти.

Зауважимо, що стрімка індустріалізація країни була не єдиним чинником, що по�
требував реформування масової школи наприкінці XIX – на початку XХ століть. Ра�
дикальні економічні та політичні трансформації американського суспільства того ча�
су супроводжувалися багатьма складними соціальними явищами: відчуженістю між
людьми, зростаючим індивідуалізмом, жорсткістю, насиллям, корупцією, зло�
чинністю тощо. Ці негативні явища реально загрожували засадничим ідеям молодої
держави про свободу особистості та демократію, що були сформульовані “батьками�
засновниками” країни. Опоненти демократичного правління стверджували, що мо�
ральна та культурна дезінтеграція американського суспільства є безпосереднім
наслідком панування демократичних ідей. Але найвразливішим місцем демократії
вважалася відсутність у народу єдиної волі, єдиної спільної мети.

Нагальна потреба у відродженні колективних форм громадського життя могла бу�
ти реалізованою лише за умов створення нових суспільних інститутів, а особливо
шкіл, які могли б підготувати громадян до ефективної діяльності в умовах тодішньої
економіки.

Вочевидь, традиційна схоластична “школа навчання” вже не забезпечувала
розв’язання нових масштабних завдань, викликаних бурхливим соціально�еко�
номічним розвитком та процесами демократизації суспільного життя в США. Ці про�
цеси потребували підготовки активного, ініціативного працівника, здатного до трива�
лої, напруженої, творчої діяльності. Така трансформація виховних завдань викликала
широкий реформаторський рух у педагогіці, основою якого були різні варіанти пара�
дигм “трудової школи” та “вільного виховання” .

Центром інноваційних педагогічних пошуків у США наприкінці XIX – на почат�
ку XX століть став Чикаго – стрімко зростаючий мегаполіс у штаті Іллінойс, друге за
економічним значенням та кількістю населення місто країни, один з найбільших на�
укових та культурних центрів США.

У 1889 р. Джейн Аддамс, видатний суспільний діяч та педагог, заснувала у Чикаго
альтернативний навчальний заклад – Сеттльмент Хал Хаус (Hull House), діяльність
якого привернула пильну увагу критично налаштованої до функціонування тра�
диційних шкіл громадськості та усіх, хто цікавився реформуванням суспільства шля�
хом реорганізації освіти.

Сеттльмент Джейн Аддамс був закладом, відкритим для всіх вікових груп – дітей,
дорослих, літніх людей. Навчання було організоване таким чином, щоб якнайкраще
сприяти підтримці природних зв’язків та моральних норм, властивих сільській об�
щині, які так активно руйнувалися за доби індустріалізації.

Зміст та форми навчання у сеттльменті відзначалися гнучкістю, свободою,
орієнтацією на інтереси людей та потреби довкілля. Тут були створені клуби за інте�
ресами, гуртки взаємонавчання, дослідницькі групи по вивченню місцевих проблем
та розробки програм соціальних реформ. Дж. Аддамс неодноразово наголошувала на
відсутності у її закладі систематичного навчання. За її словами, сеттльмент “повинен
вчити самого життя і самим життям” [1]. 

Новаторський заклад Дж. Аддамс надавав суттєву допомогу імігрантам в ознай�
омленні їх з новою країною, мовою, законами, історією, традиціями та культурою, що,
безумовно, сприяло менш болісному пристосуванню новоприбулих до реалій життя у
США.

Сеттльмент Хал Хаус та його засновниця набули величезної популярності як у
США, так і за межами країни. У 1902 р. Дж. Адамс відвідала Росію, зустрічалася з
Л.М.Толстим, який виявив надзвичайний інтерес до цього проекту і матеріально
підтримав його. Великий письменник�гуманіст побачив у цьому нетрадиційному
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освітньому закладі можливість наблизити людей до
культури, реалізувати на практиці ідею братерства та
взаємодопомоги людей.

Цікавим новаторським навчальним закладом стала
також ігрова школа Кароліни Пратт, заснована в Нью�
Йорку у 1913 році. Сама назва цієї експериментальної
школи пояснює мету її створення: дослідження можли�
востей використання гри в навчальному процесі. Ка�
роліна Пратт вважала ігрову діяльність засобом задо�
волення потреб розвитку дитини, стимулом її актив�
ності та допитливості, важливим чинником забезпе�
чення цілісності пізнання оточуючого світу. Ігрова
школа надавала перевагу формуванню соціального
досвіду учнів шляхом влаштування екскурсій до мага�
зинів, майстерень, зоопарку, на будівництво, промис�
лові підприємства. Потім побачене закріплювалося і
відтворювалося учнями в іграх. Надзвичайно широко
використовувалася драматизація (головним чином на
уроках суспільствознавчого циклу). Великого значен�
ня керівництво ігрової школи надавало забезпеченню
умов для самовираження учнів у процесі гри. На думку
Кароліни Пратт, коли дитина грається з іграшками,
пластиліном, іншими матеріалами, її емоції вивільню�
ються, а вся діяльність набуває творчого характеру. За�
доволення потреби у самовираженні посилювало моти�
вацію учнів до навчання, позитивно впливало на його
результати. Безумовно, модель навчального процесу в
новаторському закладі Кароліни Пратт була адресова�
на насамперед початковій школі (вік вихованців ігро�
вої школи становив 4�9 років).

Характерною ознакою діяльності американських
прогресивних шкіл у кінці XIX – на початку XX
століть була пильна увага до проблем соціалізації дітей.
Запропоновані ними методи адаптації дітей до життя в
суспільстві відзначалися різноманітністю. Педа�
гогічний колектив ігрової школи Кароліни Пратт об�
стоював набуття соціального досвіду через екскурсії,
драматизацію, виготовлення іграшок, нескладне конст�
руювання. Деякі навчальні заклади створювали в шко�
лах дитячі громади та дискусійні клуби.

Саме пошуки ефективних шляхів соціалізації дітей
стали визначальною рисою педагогічного процесу в
школі імені Френсіса Паркера. Цей заклад був заснова�
ний у Чикаго Флорою Кук у 1901 році. Особливістю
діяльності цієї школи стало формування характеру,
гармонійний розвиток особистості, а не лише надання
учням знань. На думку педагогів школи, формування
повноцінного громадянина потребувало виховання до�
брозичливості, толерантності, розвитку активності та
ініціативи в усіх видах діяльності. Особлива увага
приділялася засобам розкриття внутрішнього по�
тенціалу учнів. Драматизація як один з методів
соціального виховання посідала чільне місце у на�
вчальному процесі школи ім. Фр.Паркера. Так, на уро�
ках з історії Давньої Греції учні були поділені на дві
групи: “спартанців” та “афінян”, і між ними відбувався
диспут. Прийом драматизації сприяв розвитку у шко�
лярів умінь спілкуватися, працювати в групі, шукати
спільні рішення і згодом обстоювати їх. У такий спосіб,
на думку педагогів школи, відбувався розвиток
ініціативності, критичного мислення учнів.

Але, безумовно, найважливішою подією в амери�
канській педагогіці того періоду стало відкриття у 1896
р. Чиказької школи�лабораторії, яку очолив Джон
Дьюї (1859�1952) – видатний американський філософ,
педагог та мислитель.

Він розробив власну, суто американську версію
філософії прагматизму, яку назвав “інструменталізм”.
Саме прагматична філософія Джона Дьюї допомогла
американцям примиритися з викликами сучасного
світу і знайти в ньому своє місце. Тому цілком зако�
номірно співвітчизники назвали Дьюї “лоцманом, учи�
телем та совістю американського народу”. Визначними
рисами філософії інструменталізму стали єдність те�
орії та практики, демократична спрямованість і, напев�
но, у жодній сфері діяльності Джона Дьюї його
відданість ідеям демократії й інтеграції теорії та прак�
тики не виявилися так яскраво, як у педагогічній. Чи�
казька школа�лабораторія відіграла роль своєрідного

дослідного поля, де створювалися та проходили апро�
бацію педагогічні концепції Дж.Дьюї, що передбачали
оновлення шкільної структури, змісту і методів
навчання. Діяльність цього експериментального закла�
ду суттєво вплинула як на інші нетрадиційні навчальні
заклади, так і на масову американську школу першої
половини XX століття.

“Школа, – писав Дьюї 1896 р., – це одна з форм
суспільного життя ..., яка має безпосередньо експери�
ментальний характер, і якщо філософія колись стане
експериментальною наукою, то відправним пунктом
для неї буде створення школи” [2]. Дьюї запропонував
керівництву Чиказького університету створити школу�
лабораторію, яка б забезпечила тісний зв’язок між тео�
ретичною роботою та вимогами практики, ставши най�
важливішим компонентом кафедри педагогіки. У січні
1896 р. цей навчальний заклад розпочав свою роботу.
Переважну більшість учнівського контингенту склада�
ли діти викладачів Чиказького університету.

Визначальною ідеєю роботи школи стала теза
Дж.Дьюї про те, що “суспільство може бути реформо�
ваним через школу” [3]. Але для цього школа повинна
сама радикально змінитися і стати общиною, в якій усі
учні залучалися б до спільної продуктивної роботи, а
навчання відбувалося б у процесі цієї роботи.

Центральне місце у навчальних програмах школи�
лабораторії належало “заняттю”, або такому виду
діяльності дитини, яка була б аналогічна певному виду
праці, що виконується в суспільному житті. Учні були
поділені за віком на одинадцять груп і займалися про�
ектами, що відповідали різноманітним традиційним та
сучасним спеціальностям.

Провідним принципом роботи школи�лабораторії
стало навчання “через діяльність”. Це потребувало, з
одного боку, наукового вивчення матеріалів та про�
цесів, властивих певним професіям, а з другого, –
висвітлювало їх роль у суспільстві та історії. Тому те�
матичний акцент на професіях надавав широкі можли�
вості не тільки для трудового навчання та історичних
пошуків, але й для вивчення математики, геології,
фізики, хімії, мистецтва, мов. За словами Дж.Дьюї, до
школи�лабораторії учні приходили, щоб навчитися ко�
рисних речей: готувати їжу, шити, працювати з дереви�
ною та інструментами, оволодівати найпростішими на�
вичками праці. А навчання письма, читання, арифме�
тики логічно і невимушено відбувалося у процесі вико�
нання вищезгаданих завдань. Тому підручники (як і
вміння читати, до речі) розглядалися Дж.Дьюї не як
цінні самі по собі, але винятково як “інструменти”
пізнавальної діяльності.

Як ідеолог педагогіки прагматизму, Дьюї вважав,
що навчання дітей має ґгрунтуватися на самостійному
розв’язанні дитиною питань, що виникають під час її
практичної діяльності. А мета виховання, на думку пе�
дагога, полягає в тому, щоб навчити дитину вирішува�
ти реальні життєві проблеми і досягати якнайбільшого
благополуччя, але у межах норм, визначених у
суспільстві.

На відміну від практики традиційних шкіл, моделі
навчального процесу у Чиказькій школі�лабораторії
були притаманні такі властивості, як навчання через
діяльність, реальність навчального матеріалу, про�
блемність у навчанні, ігрова діяльність учнів.

Отже, пошук шляхів реорганізації навчально�ви�
ховного процесу, модернізації загальноосвітньої школи
в США наприкінці XIX – на початку XX століть був
спрямований на оновлення та збагачення змісту, форм,
методів навчання та виховання, розвиток творчого
ставлення учнів до праці. Творчий доробок реформа�
торської педагогіки став підґрунтям оновлення
шкільної освіти першої половини ХХ століття.
ЛІТЕРАТУРА
1. George Dykhuizen. “ The Life and Mind of John Dewey”.
Southern Illinois University Press,1973., p.105.
2. John Dewey. “ A Pedagogical Experiment”. The Early
Works of John Dewey. 1882�1898, Carbondale, Southern
Illinois University Press, 1971, Vol.5., p.244.
3. Contemporary American Philosophy: Personal State�
ments, N.Y.,1930., p.22.

42

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



43

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Постметодика, №4 (42), 2002

У статті
розглядається процес
формування
національного
характеру британців
із точки зору впливу
на нього системи
виховання. Автор
розглядає питання
методологічної основи
національних систем
виховання та
етнопедагогізації
сучасної системи
освіти.
Підкреслюється, що
залучення до народних
традицій неможливе
без виховання поваги
до рідної природи та
історії свого народу.

The article deals with
the process of national
identity in Great Britain
from the point of view
of the national educa%
tion system influence.
The author concerns the
methodological founda%
tions of national educa%
tion system and the
increasing role of
national traditions in
modern education. The
article proves that intro%
ducing to national tra%
ditions is impossible
without bringing out the
respect to the native
environment and the
history of the nation.

Педагогічний досвід народу є невичерпним джерелом для науково�педа�
гогічних досліджень. Народна педагогіка будь�якого народу, як і все його духовне
життя, багата і різноманітна. Вона є невід’ємною частиною тієї педагогічної куль�
тури, яка була створена тисячолітнім досвідом різних етнічних спільнот і має
благодійний вплив на сучасну педагогічну науку та практику виховання.

Сила народних традицій виховання полягає не в наукових аргументах і дока�
зах, а в логіці дії, доцільності, результатах впливу на психіку вихованців і готових
думках, що відбираються й відшліфовуються протягом сторіч. Традиції зміню�
ються, але головне в них – живий зв’язок поколінь. Смислом виховання остаточ�
но можна вважати зміцнення спадкоємності поколінь на основі споконвічних гу�
маністичних традицій народу.

В історико�педагогічній літературі склалося декілька різних трактувань по�
няття «народна педагогіка». Є.Л.Христова у статті «Про уточнення понятійного
апарату етнопедагогіки» виділяє чотири таких розуміння народної педагогіки:

· по�перше, це духовний феномен, властивий свідомості народу (емпіричні
знання, ідеї, погляди, уявлення тощо); 
· по�друге, педагогічна практика різних народів; 
· по�третє, єдність педагогічної думки і педагогічної діяльності народу; 
· по�четверте, наука про народне виховання [13, 57].
Етнопедагогіка вивчає педагогіку етнічної спільноти. Предметом науки, за

визначенням проф. В.Г.Волкова, є педагогічна культура нації, що відображається
в кінцевому підсумку й у спільності психічного складу тієї або іншої етнічної гру�
пи. Етнічні особливості є результатом етнічного виховання і впливу відповідного
етнічного середовища. У той же час своєрідність педагогічних традицій народу,
що складають важливий елемент духовної культури, пояснюється особливостя�
ми історичних умов [4].

Народні традиції, що за своєю психологічною та соціальною структурою є ма�
совими звичками, в той же час виступають ефективним засобом формування цих
звичок за допомогою наслідування їх новими поколіннями. Це пояснюється їх
великою вибірковістю, емоційною забарвленістю, здатністю до запам’ятовуван�
ня, комунікативністю, здатністю до передачі.

Навчання в діяльності є основним прийомом в етнопедагогіці. У тих випад�
ках, коли знання, досвід, мудрість, навички і майстерність передаються через
приклад чи за допомогою усного мовлення у процесі конкретної діяльності, тоді
представляється можливим спостерігати народну педагогіку в дії. Народні ви�
ховні традиції сильні своєю логікою, їх вплив на психіку дитини відшліфований і
апробований протягом тисячоліть. Народний вихователь говорив учню: “Роби,
як Я”, поетапно показуючи йому всю послідовність операцій. 

Народне, національне в етнопедагогіці трактується як прояв соціально�психо�
логічної детермінації, що репрезентує адекватність виховної етнопедагогічної си�
стеми виховання буттю і свідомості нації, особливостям національної сімейної і
побутової культури. Національні особливості обумовлюються своєрідністю істо�
ричного розвитку. 

Особливості психічного складу кожного народу – реальний факт. Відомий ет�
нолог Ю.Бромлей вважає, що «з характером етносу нерозривно пов’язана типова
для його членів система стимулів – сукупність їх потреб, інтересів, ціннісних
орієнтацій, настанов, переконань, ідеалів тощо. Усі ці компоненти психіки, які
самі детерміновані конкретно�історичними (природними та соціальними) умова�
ми існування етносу кінець кінцем і визначають характер його членів. Зміна цих
умов неминуче тягне за собою зміну системи спонукань, а слідом за нею й
етнічного характеру» [1, 86]. 

«Що стосується механізму відтворювання типових для кожного етносу рис
характеру, то він забезпечується перш за все особливою, властивою тільки людям
системою міжгенераційної передачі досвіду. Як відомо, індивід не народжується
з тими чи іншими рисами етнічного характеру. Він набуває їх у результаті за�
своєння протягом свого життя, так званої соціалізації особистості. Одним сло�
вом, постійні риси характеру зовсім не є іманентною рисою людського мозку –
вони самі є продуктом певних зовнішніх умов, перш за все суспільно�історичних.
І те, що в рамках тієї чи іншої етнічної спільноти іноді протягом ряду поколінь
продовжують функціонувати традиційні для неї психічні риси, відбувається не
тому, що вони є повністю незалежними від змін зовнішнього середовища, а лише
тому, що вони мають деяку інерцію, що забезпечується соціальними засобами
міжгенераційної передачі суспільно�історичного досвіду» [1, 86]. 

Спробуємо розглянути процес формування національного характеру з точки
зору впливу на нього системи виховання, що притаманна конкретній етнічній
спільноті. 

ЕТНОПЕДАГОГІКА І ФОРМУВАННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Я.В.Полякова



Національний характер варто розглядати в
тісному зв’язку з ідеєю гармонічної особистості. Ця
ідея не є етнічною, вона виникла як загальнолюдсь�
ка ідея з гармонії природи і відбиває необхідність
пристосування до неї і перетворення її, що піднімає
людину на новий ступінь гармонії.

В етнопсихології та етнопедагогіці відомі понят�
тя стереотипу (так називаються стійкі словосполу�
чення, що характеризують той або інший народ:
«мовчазні і манірні англійці», «задерикуваті і га�
лантні французи», «великодушні і горді іспанці»,
«холоднокровні і рішучі норвежці», «акуратні і пе�
дантичні німці» і т.п.), і автостереотипу (так імену�
ються самоуявлення кожного народу про свої
якості) [1, 86]. 

Національно�етнічні риси не є незмінними, вони
видозмінюються під впливом суспільних умов. В
однієї й тієї ж нації можуть бути в різних історич�
них умовах різні етнічні риси (автостереотипи і сте�
реотипи) і властивості національного характеру,
національної культури.

За трактуванням етнопсихологів, майже будь�
який автостереотип має недоліки, найбільш істот�
ним з яких є прагнення, при наявній об’єктивності,
привнести щось від ідеалу. Насправді ж саме цей не�
долік, тобто певна ідеалізація автостереотипу, і є до�
датковим підтвердженням справедливості етнопеда�
гогічного підходу до автостереотипу як до концент�
рованого вираження змісту народного виховання [1].

У кінцевому підсумку автостереотип відбиває
рівень національної самосвідомості та переживає
постійну еволюцію під впливом суспільних умов.

Для знайомства з будь�яким із народів необхідне
вивчення його системи виховання: щоб глибше
пізнати національний характер, ми повинні вивчити
національну систему виховання. Тільки глибоке
дослідження історично сформованої системи етніч�
ного виховання робить доступним формування на�
ціонального образу, дає змогу оцінити своєрідні
властивості народного характеру, які, важко пояс�
нити.

Вітчизняні дослідники виділяють таку методо�
логічну основу національної системи виховання: 

1) народне світосприйняття;
2) народна філософія (система ідей і поглядів на
природу, суспільство, духовний світ людей, при�
родні явища);
3) народна ідеологія, що стверджує загально�
людські цінності;
4) народна мораль (людяність, доброта, співчуття);
5) народна етика, що включає принципи і норми
ставлення до людини і природи;
6) національна психологія;
7) національний характер і темперамент, які
формувалися протягом багатьох поколінь;
8) національний спосіб мислення;
9) національна свідомість і самосвідомість, істо�
рична пам’ять, які формуються усіма засобами
мови, історії, культури, традицій і звичаїв.
Навчання і виховання є специфічними засобами

соціалізації особистості і виконують важливу роль у
процесі залучення особистості та цілого покоління
до культурних цінностей народу, нації, людства.
Вітчизняні педагоги розглядають навчання і вихо�
вання як форми комунікації у двох планах: з точки
зору виконання генеральної функції комунікації
розглядаються як канал безпосередньої передачі
культури від покоління до покоління та з точки зо�
ру наявності формальних характеристик ко�
мунікації, до яких належать:

1) комунікатор – вчитель, наставник;
2) аудиторія – учні, вихованці;
3) інформація – конкретний зміст повідомлення;
4) спосіб передачі – усний, писемний, наочний, у
процесі конкретної практичної діяльності;
5) мета передачі – відтворення знань, вмінь, сис�
теми цінностей [7, 59�60].
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Залучення індивіда до різних сторін культурної

спадщини має різні механізми: передача знань
здійснюється на основі комунікатора, передача
умінь – під час практичного спілкування, а передача
цінностей – засобами духовного спілкування. 

Залучення до народних традицій неможливе без
виховання любові до рідної природи, рідної мови,
історії народу, без прагнення до краси.

Англійський географ У.Кірк відзначав, що як
тільки в тій чи іншій культурі встановлюється за�
гальновизнаний стереотип сприйняття ландшафту,
з’являється тенденція його збереження для май�
бутніх поколінь [14, 103].

Групою британських учених (Джоана Уерет,
університет м.Абердин, Джонатан Болдуїн, універ�
ситет Уельса) було проведене дослідження ролі
ландшафту в усвідомленні національної ідентич�
ності (Joаna R. Wherrett, Jonathan A.D. Baldwin. The
Role of Landscape in the Constitution of National
Identity). Відомо, що різні фактори природного і
культурного оточення впливають на формування
національних почуттів – національна музика, кос�
тюми, види спорту і ландшафти. Британськими вче�
ними була досліджена роль, що її грають ландшафти
у формуванні почуття національної приналежності
жителів Шотландії, Англії й Уельсу. Ці три країни,
будучи частиною Британії, мають різне історичне
минуле, власну культуру, мову, і продовжують бага�
то в чому зберігати свою індивідуальність. Шот�
ландія, наприклад, має власну систему освіти і зако�
нодавство, Англія відрізняється культурною
своєрідністю. Унікальність процесу формування
британської нації припускає, що приналежність до
неї буде пріоритетною стосовно приналежності до
шотландської, уельської чи англійської. Було прове�
дено опитування представників цих національнос�
тей, що містило низку питань, які супроводжували�
ся демонстрацією типових для Великобританії
ландшафтів:

– Цей ландшафт викликає в мене почуття безпе�
ки / натхнення / комфорту;
– Цей ландшафт змушує мене почувати себе
шотландцем / уельсцем/ англійцем;
– Цей ландшафт викликає в мене почуття гор�
дості за Англію/Шотландію/ Уельс, тощо, де
відповіді оцінювалися в балах (від –3 до +3). 
Цікавим висновком дослідників є те, що тільки

представники Англії у першу чергу вважають себе
британцями, на відміну від шотландців і жителів
Уельсу, що ставлять на перше місце приналежність
до своїх національних держав.

На сьогоднішній день існує велика кількість
досліджень особливостей виховання британських
народів, але, як і сотні років тому, характер британ�
ця залишається таким же постійним і консерватив�
ним. Маючи великий досвід спілкування з різними
представниками англійського суспільства, В.В.Ов�
чинников у книзі «Корені дуба» (1982) ще раз
підтверджує постійність і цілісність англійського
характеру. Допитливість і пристрасть до досліджень
дала цьому народу можливість познайомитися з
усіма кращими досягненнями інших країн, але він
усе�таки залишився вірним власним ідеям. Харак�
тер британця залишається достатньо зрозумілим,
рідко буває загадковим і непередбаченим і майже не
піддається впливу часу. Національний характер
британця багато в чому нагадує англійську мову, що
дуже точно характеризує англійців і англійське ви�
ховання [15].

Британцям, як і громадянам будь�якої іншої
країни, властиві певні якості, які вважаються типо�
вими. Великобританію називають «країною тра�
дицій», і цей погляд у багатьох випадках є виправда�
ним. Щорічна церемонія відкриття Парламенту,
підняття прапора, зміна караулу в Букінгемському
палаці не змінювалися протягом століть. Британці
дуже консервативні в тому, що стосується їхньої



ності й індивідуалізмі національних держав. Однак
настає час, коли необхідно визнати взаємоза�
лежність усіх народів планети. Одним із напрямів у
рамках такої педагогічної парадигми є полікультур�
не виховання, що відбувається в атмосфері
співробітництва, засноване на взаємоповазі неза�
лежно від віку і приналежності до тієї чи іншої
культурної групи, національності. Така точка зору,
безсумнівно, також має право на існування, особли�
во якщо брати до уваги екологічну освіту, спрямова�
ну на досягнення сталого розвитку всього
суспільства і встановлення екологічної рівноваги на
всій планеті. Однак применшувати значення педа�
гогічної спадщини кожної конкретної етнічної
спільності було б недоцільно. Виховання не досягне
успіху, якщо розглядати тільки глобальні проблеми.
Починати, як відомо, потрібно з найближчого ото�
чення – сім’ї, вулиці, міста, країни. Тому, на думку
багатьох учених Великобританії та інших країн
світу, оптимальним шляхом до успіху є поєднання
національного із загальнолюдським. Із цим збіга�
ються погляди українських педагогів, які в узагаль�
неному вигляді ілюструє думка проф. Мирослава
Гнатовича Стельмаховича, який присвятив багато
досліджень проблемам української народної педа�
гогіки: «Єдність національного та інтернаціонально�
го в етнопедагогічній системі забезпечує етнізацію
особистості з орієнтацією на формування високої
національної свідомості, на засвоєння культурних
надбань інших народів через духовні здобутки свого
народу, що відкриває шлях до опанування загально�
людськими цінностіями» [11, 73]. Саме тому важли�
во проаналізувати досягення народної педагогіки
будь�якої країни, виділити в ній ті педагогічні
цінності, які мають непересічну виховну вартість. 
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національної своєрідності, якою вони дуже пиша�
ються. Важко уявити, що колись вони погодяться
змінити лівосторонній рух транспорту на правосто�
ронній. Процеси, що відбуваються на рівні Євро�
пейської Ради і можуть викликати зміни в деяких
аспектах повсякденного життя Британії, звичайно
зустрічають з підозрою та недовірою. Як приклад
можна навести епізод із лондонськими двоповерхо�
вими автобусами («даблдекерами»). Коли Євро�
пейська рада рекомендувала стандартизувати гро�
мадський транспорт, у британців це викликало нега�
тивну реакцію.

Іншим прикладом може бути система вимірю�
вань. Британським урядом впроваджено метричну
систему вимірювань, що застосовується в усьому
світі. Але це має тільки обмежений успіх. Британські
виробники повинні вказувати вагу своєї продукції на
упаковці в кілограмах. Але британці продовжують
робити покупки у фунтах і унціях. Вони продовжу�
ють вимірювати відстань, кількість рідини і себе, ви�
користовуючи систему вимірювань, яка не застосо�
вується в жодній країні світу. Навіть 24�годинна доба
порівняно обмежена. Усі ці традиції передаються із
покоління в покоління вже багато століть, і британці
пишаються своїм консерватизмом.

Людство має у своєму розпорядженні величезне
багатство емпірично перевірених прийомів, методів
виховання. Ігнорувати цей досвід, не оцінювати йо�
го переваги було б неправильно. В сучасних умовах
народна педагогіка є гарантом національного підйо�
му і міжетнічної стабільності. Людина поза етнопе�
дагогічним простором виявляється виключеною з
культурного середовища свого народу. Етнопеда�
гогіка виступає як стабілізуючий фактор, що про�
тидіє процесам розмивання культури, що забезпе�
чує культурну ідентифікацію, яка закладає основи
особистості. Сучасна освіта, що не враховує існуючу
етнічну самосвідомість і своєрідність, не може бути
повноправною. Проф. Г.Н.Волков, оцінюючи сучас�
ну систему освіти, говорить про її етнопедагогізацію
[43]. У такій поліетнічній країні, як Великобританія,
педагогіка, як соціальний феномен, повноцінно мо�
же функціонувати переважно тільки як етнопеда�
гогіка. 

Британська етнопедагогіка є національною на�
вчально�виховною системою, що сформувалася
завдяки поєднанню народного, національного і за�
гальнолюдського через зв’язок минулого з дійсним і
майбутнім в історії народу. 

Існує також і думка, що у педагогіці промислово
розвинених країн найважливішими завданням ви�
ховання і соціалізації вважається підготовка дитини
до конкурентної боротьби. Ідея змагання пронизує
всю західну систему освіти. Фізичне виховання ча�
сом підмінюється спортивними єдиноборствами, не�
безпечними для здоров’я. Така педагогічна система
необхідна там, де людина готується не тільки до
ринкових відносин, але і до війни. Б.Ріордан, один з
активних членів міжнародного руху “Педагоги за
мир і взаєморозуміння”, відзначає, що системи
освіти більшості індустріальних держав відзнача�
ються недооцінкою творчості і співробітництва –
двох людських здібностей, принципово важливих
для виживання і розвитку людського роду. Деякі пе�
дагоги вважають, що система національних держав,
яка існує в сучасному світі, заснована на ідеї суве�
ренітету, і це дає змогу кожному народові поводити�
ся відповідно до власних бажань та інтересів, без
урахування інтересів інших народів чи системи в
цілому. Цьому сприяють ідеї етнопедагогіки, роз�
роблені кожним дослідником у руслі виняткової
цінності фольклорно�педагогічного досвіду свого
народу. Сама ідея національної винятковості та ет�
нопедагогічної автономії ґгрунтується на супер�
ництві і протистоянні з іншими націями та держава�
ми. Таким чином, притаманні системі освіти конку�
ренція й індивідуалізм матеріалізуються у змагаль�
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У статті пропону�
ються нові підходи до
формування еко�
логічних знань шко�
лярів при вивченні гео�
графічних дисциплін
(7�8 кл.), спрямовані
на створення цілісного
уявлення про природне
середовище існування
суспільства.
Відмінність пропоно�
ваних підходів від
традиційних полягає в
тому, що регіональні
екологічні проблеми
розглядаються на
підґрунті загальних
уявлень про сутність
взаємодії суспільства
та природи, викорис�
товується система
"випереджуючих ор�
ганізаторів" знань, пе�
редбачається активна
самостійна діяльність
учнів, з'ясування та
пояснення екологічних
проблем різних
регіонів Землі. 

In the article new
approaches for forma�
tion of  ecolodgical
knowledge of pupils in
geographical courses (7�
8 grades) directed to
making of wholeness
notion about nature
environment of mank�
ing, are offered.Differ�
ence of offered
approaches from tradi�
tional ones is expressed
in next:regional ecologi�
cal problems are consid�
ered on the base of the
general notion about
essence of interaction
between nature and
society; system of
"advance organizers"
and used; The technolo�
gy foresees the pupils
involvement to the
active search activity
for making known and
explanation the ecologi�
cal problems in differ�
ent regions of the earth.

В умовах глобальної екологічної кризи одним із найважливіших завдань
шкільної освіти є формування екологічного світогляду учнів. Кожен школяр має
усвідомити, що людина є частиною природи, і збереження людства можливе лише
за умови збереження природного середовища його існування.

Найбільші можливості щодо створення цілісного уявлення про природне ото%
чення людства та взаємодію природи й суспільства має шкільна географія, проте її
інтегруючий потенціал стосовно екологічних знань реалізується недостатньо.
Традиційно, з часів радянської школи проблема взаємодії природи й людини роз%
глядається фрагментарно й дещо однобічно [2; 4].

У початкових географічних курсах подається матеріал щодо несприятливого
антропогенного впливу на окремі геокомпоненти та природні об'єкти. У
регіональних фізико%географічних дисциплінах основна увага акцентується на ок%
ремих проявах несприятливих наслідків діяльності людини та господарському
значенні природних умов та природних об'єктів на різних материках [2].

Нові шкільні програми з географії (2001 р.) значною мірою успадкували вка%
зані підходи до здійснення екологічної освіти школярів [4]. У 5%6 класах
зберігається покомпонентний розгляд проблем охорони природи з узагальненням
у кінці курсу. Для початкових географічних курсів такий підхід можна вважати
виправданим, зокрема з точки зору конкретності дитячого мислення та ефектив%
ності опори на власний ментальний досвід учнів.

У 7 класі екологічні проблеми розглядаються теж переважно фрагментарно,
емпірично: стосовно материків та океанів, які, до речі, характеризуються
найбільшою серед геосистем неоднорідністю природних умов. Розділ "Земля –
наш спільний дім", в якому дається загальне уявлення про екологічні проблеми
Землі, віднесено в кінець курсу. Вказана логічна схема викладу екологічних знань
не забезпечує їх засвоєння у цілісній системі, не дозволяє використовувати ор%
ганізуючі й прогностичні можливості загальних понять і закономірностей, зали%
шаючи екологічну освіченість школярів на рівні окремих прикладів. Такий підхід
здається недоцільним також і з тієї точки зору, що у 7%8 класах досягається найви%
щий для шкільної освіти рівень теоретичного узагальнення фізико%географічних
знань. Тому іншого більш слушного  часу й місця для формування грунтовних,
цілісних, системних знань про глобальне природне середовище людства у циклі
географічних дисциплін просто немає.

Ми пропонуємо нову логічну схему викладу екологічних знань у шкільних
фізико%географічних дисциплінах (7%8 кл.), які вивчаються після інтегрованого
курсу "Довкілля". Формування системи екологічних знань школярів слід почина%
ти із виділення та фіксації її генетично вихідної суттєвої загальної основи. Ро%
зуміння загальної основи служить для учнів орієнтиром при вивченні усієї систе%
ми знань, допомагає усвідомити її часткові прояви та елементи з точки зору уже
сформованого загального уявлення.

Суть загальної основи доцільно виразити у формі "випереджаючих організа%
торів" знань, під якими розуміють найбільш узагальнені уявлення про матеріал,
що вивчається. Функцію "випереджаючих організаторів" виконують найбільш за%
гальні поняття та закономірності [3].

Для системи екологічних знань, що формується засобами географії, такими
поняттями є: географічна оболонка як спільне середовище існування людства та
взаємний вплив природи і суспільства. Сутність цих понять пропонується роз%
кривати на початку вивчення курсу "Фізична географія світу" у 7 класі. Взаємодія
людини і природи в географічній оболонці розглядається у двох взаємопов'язаних
аспектах: 1) вплив природного середовища на життєдіяльність людини; 2) вплив
людини на природне оточення.

Перший аспект розкривається через поняття про природні умови, природні
ресурси і природокористування. Пропонована тема включає загальні посилки про
вплив на життя людей природних стихійних явищ, їх завбачення та запобігання.
Сутність впливу людської діяльності на природу пояснюється на основі уявлень
про раціональне й нераціональне природокористування та класифікацію еко%
логічних проблем, обумовлених останнім. Указана послідовність викладу на%
вчального матеріалу дозволяє підвести учнів до висновку, що розподіл природних
умов та ресурсів у різних геосистемах є впорядкованим і обумовлюється дією за%
гальних географічних закономірностей.

Обгрунтовується універсальний спосіб вирішення екологічних проблем – по%
долання суперечностей між потребами суспільства і необхідністю збереження
природи шляхом раціонального природокористування. Учні підводяться до вис%
новку, що знання загальних закономірностей природи і географічної оболонки та
їх урахування у життєдіяльності людини – основа раціонального природокорис%
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у приповерхневому шарі багатолітньої мерзлоти, що
призводить до просадок, термокарсту. Тайгові гео%
системи в цілому більш стійкі, ніж тундрові, завдяки
більшій теплозабезпеченості та розвиненому рос%
линному покриву. Значний стік сприяє видаленню
водорозчинних техногенних речовин. Проте біоге%
охімічний кругообіг ще уповільнений, діяльність
мікроорганізмів слабка. Суттєвим негативним чин%
ником є сильна заболоченість.

У пустельних геосистемах забруднювачі сильно
накопичуються у зниженнях. Легка вразливість рос%
линного покриву обумовлює нестійкість до ме%
ханічних навантажень, випасу, впливу транспорту.
Мінералізованість грунтів та грунтових вод – чин%
ник нестійкості до зрошення та обводнення [4].

Стійкість не означає абсолютної стабільності, не%
рухомості. Навпаки, вона передбачає коливання біля
певного середнього стану, тобто рухливу рівновагу.
Чим ширший діапазон можливих природних "звич%
них" станів, тим менший ризик необоротних змін.

Наприклад, геосистеми екваторіальних лісів
існують у вузьких, стабільних умовах тепло% і воло%
гозабезпеченості. Тому вони дуже вразливі до дії
різних чинників, які легко порушують їх рівновагу,
виходять за вузькі межі умов існування цих геосис%
тем. Вирубка екваторіальних лісів має незворотний
характер, оскільки стоком знищується твердий фун%
дамент геосистеми (зноситься грунт, утворюються
яри).

Запропонований поглиблений підхід до вивчен%
ня екологічних проблем можливий для фізико%гео%
графічних дисциплін у складі освітньої програми
"Довкілля". Фізичні, хімічні та біологічні знання
інтегрованого курсу (5%6 кл.) та відповідних пред%
метів освітньої програми "Довкілля" (7%8 кл.) дозво%
ляють пояснити суть антропогенних змін у геосисте%
мах, механізми поширення та накопичення забруд%
нення. Для цього є достатнє підгрунтя у відомостях
про сили в природі, перетворення енергії, хімічні
сполуки та хімічні реакції, життєдіяльність ор%
ганізмів тощо.

Зміни природи під впливом діяльності людей
стосовно материків розглядаються на основі загаль%
них уявлень про взаємодію природи і людини та еко%
логічні проблеми у контексті особливостей природ%
них зон.

Завершує формування системи екологічних
знань підсумкова тема "Земля у нас одна", яка
містить висновки про ознаки глобальної екологічної
кризи на сучасному етапі взаємодії природи і
суспільства, про єдність природи та розділеність
людства, про необхідність міжнародного спів%
робітництва у раціональному використанні та охо%
роні природи Землі.

Завершується тема словами екологічного
маніфесту: "Земля надала нам усі умови, необхідні
для життя. Благополуччя людей залежить від збере%
ження природних геосистем, різноманітності рослин
і тварин, родючості грунтів, чистоти води й повітря.
Турбота про глобальне середовище існування людс%
тва – географічну оболонку, ресурси якої не
безкінечні, є завданням усіх народів. Захист Землі, її
різноманітності й краси – священний обов'язок".
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тування. Дається класифікація природоохоронних
територій у світі. Таким чином, зміст теми "Гео%
графічна оболонка і людство" дає загальне "згорну%
те" уявлення про систему екологічних знань, що
формується у фізико%географічних дисциплінах.

Для засвоєння змісту знань, згорнутих у "випере%
джаючих організаторах", потрібно його "розгорну%
ти", тобто конкретизувати через вивчення більш
вузьких понять, емпіричного, ілюстративного ма%
теріалу. Для фізико%географічних дисциплін це оз%
начає перехід до розгляду особливостей умов життя
та діяльності людей, екологічних проблем у регіонах
Землі – геосистемах різного рангу, прояву несприят%
ливих стихійних явищ у різних геосферах. 

Пропоновані підходи до вивчення екологічних
проблем на регіональному рівні мають низку
суттєвих відмінностей порівняно з традиційним. По%
перше: регіональні проблеми розглядаються на
підгрунті загальних уявлень про сутність взаємодії
суспільства та природи, що дозволяє відразу вклю%
чати засвоюваний матеріал у попередньо окреслену
систему екологічних знань. По%друге: застосування
"випереджаючих організаторів" створює необхідні
умови для організації активної самостійної діяль%
ності учнів по з'ясуванню регіональних екологічних
проблем та поясненню їх шляхом конкретизації по%
передньо вивчених загальних екологічних понять та
закономірностей стосовно особливостей різних гео%
систем.

По%третє: природні умови життєдіяльності лю%
дей та обумовлені нею екологічні проблеми спочатку
розглядаються у контексті особливостей природних
зон як відносно однорідних геосистем. Нагадаємо,
що існуючі підходи передбачають значною мірою
формальний констатуючий розгляд екологічних
проблем стосовно закономірно різнорідних геосис%
тем – материків та океанів. По%четверте: поетапний
розгляд особливостей природи Землі та взаємодії
природи й суспільства від загального до конкретного
дозволяє проектувати методику навчального про%
гнозування (обгрунтування та пояснення) особливо%
стей природи та екологічних проблем окремих
регіонів Землі, включаючи територію України (що
вивчається у 8 класі) на підгрунті "випереджаючих
організаторів" знань.

Розглянемо нові аспекти у змісті регіональних
екологічних знань, що пропонуються у фізико%гео%
графічних курсах у складі освітньої програми "Дов%
кілля".

Умови життєдіяльності населення та екологічні
проблеми пов'язуються із особливостями зон, як
відносно однорідних геосистем. Різні природні зони
мають різну стійкість до антропогенних впливів. Ця
стійкість визначається співвідношенням тепла і во%
логи, тобто основним первинним показником, за
яким виділяються природні зони [1]. Найбільш
стійкими є природні зони з оптимальним співвідно%
шенням тепла і вологи, яке виражається значенням
коефіцієнта зволоження 0,8%1,3. Це зони широколис%
тяних і мішаних лісів, лісостепи, прерії, субтропічні,
тропічні й мусонні ліси, савани тощо. Найбільш враз%
ливим компонентом у цих та інших геосистемах є
біота, тобто її порушення чи знищення значно знижує
потенційну стійкість геосистем в цілому і призводить
до виникнення значних екологічних проблем. 

Основними чинниками нестійкості геосистем до
антропогенних впливів є дефіцит тепла та вологи.
Так, у зоні тундри природа дуже нестійка до будь%
якого навантаження внаслідок дефіциту тепла, який
визначає низьку активність біогеохімічних процесів і
повільну самоочищуваність від забруднень. Рослин%
ний покрив легко руйнується під час механічного
впливу і дуже чутливий до сірчаного ангідриду та
інших атмосферних забруднювачів. Мерзлотний во%
дотрив заважає інфільтрації. Нестійкість рослинного
покриву є причиною порушення теплової рівноваги
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Вивчення й усвідомлення досвіду минулого
– це не втеча від сьогодення, а пошук орієнтирів
для розуміння майбутнього. Адже перед вищою
школою на сучасному етапі стоять складні за!
вдання, й успішно вирішити їх можна лише вра!
ховуючи досвід попередніх поколінь. Застосу!
вання принципу історизму у вирішенні пробле!
ми підготовки майбутніх учителів до естетичної
діяльності зумовлене тим, що історія займає
особливе місце в людському пізнанні. Звернен!
ня до минулого слугувало і слугує людині одним
із засобів самопізнання, визначення свого місця
у просторі і часі, окреслення власних цінностей.
За влучним висловом А.В.Гулиги, "Історія – це
школа поведінки. У минулому люди шукають і
знаходять необхідні взірці. Досвід історії стає
надійним орієнтиром, яким часто користуються
навіть безсвідомо" [3, c.16].

Дослідження історико!педагогічних ціннос!
тей, однією з яких є система підготовки вчителя
до естетичного виховання, має не тільки істори!
ко!пізнавальне, а і практичне значення для роз!
витку сучасної освіти. 

Започаткування спеціальної педагогічної
освіти в Україні пов'язане із становленням
університетів. Створення першого з них відбу!
лося в Харкові з ініціативи секретаря головного
управління училищ Міністерства народної
освіти В.Н.Каразіна. Ще до відкриття універси!
тету, 11 серпня 1802 року, виступаючи перед
харківським дворянством, В.Н.Каразін красно!
мовно проголосив: "Так, я наважуюся думати,
що губернія наша покликана розлити довкола
себе почуття витонченості та просвіти. Вона мо!
же бути для Росії тим, що й Стародавні Афіни
для Греції" [4, с.126]. Згадка про Грецію була не
ефектним мовним зворотом, а мала глибокий
зміст. За ідеєю В.Н.Каразіна, Харківський
університет мав стати всеохоплюючим вищим
навчальним закладом, і грецькі гімназії були для
нього взірцем. В.Н.Каразін також сподівався
відкрити академію мистецтв при університеті,
тому вже 1804 року, за рік до відкриття універ!
ситету, придбав колекцію гравюр академіка
Ф.Аделунга. У подальшому вона стала тим фун!
даментом, на якому вивчалася історія мистецтв,
прищеплювалося студентам та викладачам по!
чуття прекрасного.

Із часу свого заснування університет мав чо!
тири відділення, які поступово було перетворе!
но на чотири основні факультети: історико!
філологічний, фізико!математичний, юридич!
ний і медичний. У 1812 році в університеті для
вступу в різні звання державної служби і до
"вчительської діяльності" готувалося 118 осіб [6,
с.22].

У 1834 році відбулося офіційне відкриття
Київського університету Св.Володимира. Спо!
чатку в університеті функціонували тільки
філософський та юридичний факультети,
пізніше було відкрито медичний. 

Згідно зі Cтатутом 1804 року при університе!
тах були створені закриті трирічні педагогічні
інститути: у 1811 році – при Харківському, у
1834 році – при Київському. За Cтатутом вони
вважалися відділеннями університетів. Усі сту!
денти університету протягом трьох років слуха!
ли певний цикл предметів, після чого переходи!
ли в головне відділення наук відповідно до
їхнього майбутнього стану. Студенти, які готу!
вали себе до педагогічної діяльності, вступали до
педагогічного інституту. Професори університе!
ту повинні були присвячувати одну годину на
тиждень для "особливого наставлення учи!
тельських кадрів" [12, с.11]. Окрім універси!
тетського лекційного, зокрема теоретичних
курсів педагогіки та дидактики, студенти педа!
гогічних інститутів повинні були пройти прак!
тичний курс педагогіки, писати твори й
оповідання, читати пробні лекції, брати участь у
диспутах, "класичних бесідах", а також під
керівництвом професора університету давати
пробні уроки в середніх закладах освіти та ак!
тивно їх обговорювати. Лише за умови успішно!
го проходження практики в гімназіях та повіто!
вих училищах, студенти мали право на здобуття
ступеня кандидата, що надалі забезпечувало їм
можливість претендувати на посаду старшого
вчителя. 

У своїй монографії "Загальнопедагогічна
підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша по!
ловина ХХ ст.) Н.М.Дем'яненко спростовує упе!
реджене судження, що довгий час існувало в
офіційній педагогічній науці, про повну
відсутність навіть елементарної спеціально!пе!
дагогічної підготовки студентів університету.
Науковець переконливо доводить, що у першій
половині ХІХ століття в університетських педа!
гогічних інститутах формуються основи загаль!
нопедагогічної підготовки вчителя. Так, вже у
1807 році педагогіку в Харківському універси!
теті викладав О.Г.Рейніш. Після відкриття в Хар!
кові педагогічного інституту теорію та історію пе!
дагогіки, а також методику викладав директор
інституту професор Х.П.Роммель. Студенти мали
змогу користуватися його посібником "План та
правила навчання і викладання в педагогічному
інституті" та курсом лекцій "Дидактика і методи!
ка". Професор А.О.Валицький, який читав педа!
гогіку у 1834 році, особливого значення надавав
теорії виховання, яке поділяв на духовне і фізич!
не. Складовими духовного виховання ним вважа!
лися естетичне (через розвиток почуття прекрас!
ного) та моральне виховання [6].

У 1850!1851 роках викладання курсу педа!
гогіки в університеті Св.Володимира було дору!
чено ординарному професору С.С.Гогоцькому,
який неодноразово підкреслював, що педагогіка
повинна бути пов'язана з психологією, етикою,
гігієною. Архівні дані засвідчують, що С.С.Го!
гоцький читав дидактику і прикладну педагогіку
для студентів 8!го семестру фізико!математич!
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ного та юридичного факультетів по 3 години на
тиждень, науку про виховання – для студентів 7
і 8!го семестрів історико!філологічного факуль!
тету та для казеннокоштних студентів фізико!
математичного і юридичного факультетів [17].

У 1850 році Імператорським указом при
університетах були засновані кафедри педа!
гогіки для теоретичної і практичної підготовки
студентів до вчительського звання [16, с.1026].
На історико!філологічному факультеті
Харківського університету відкриття кафедри
педагогіки відбулося у 1852 році, першим
завідувачем її став професор М.О.Лавровський.
Він читав курси "Дидактика", "Теорія вихован!
ня", "Історія педагогіки" й окремі методики. У
загальному розділі "Теорії виховання" викладач
висвітлював мету, методи і засоби виховання; до
часткових питань відносив фізичне, моральне й
естетичне виховання" [6, с.106]. 

Отже, наявність курсу педагогіки у змісто!
вному компоненті університетської освіти дава!
ла можливість студентам ознайомитися з прин!
ципами і головними елементами системи есте!
тичного виховання.

Естетичну освіту студенти отримували і під
час викладання курсів поетик і риторик. Пер!
ший ректор Харківського університету, профе!
сор поетики і риторики І.С.Ризький намагався
донести до студентів основні положення естети!
ки. І навіть після його смерті, за його посібника!
ми "Досвід риторики", "Введення у коло словес!
ності", "Наука віршування" читали лекції
І.Срезнєвський, Д.Борзенко та ін. Учень
І.С.Ризького, професор А.Архангельський вва!
жав, що естетичне виховання відбувається не
тільки під час викладання гуманітарних, але і
точних наук [7, с.118].

Зазначимо, що естетичне виховання сту!
дентів університетів, у тому числі і майбутніх
вчителів, здійснювалося під час викладання
предметів естетичного циклу. Якщо згідно зі
Статутом 1804 року університети у своєму штаті
мали три вчителя "приємних мистецтв", то Ста!
тут 1835 року дозволяв викладання малювання,
музики, фехтування, "мистецтва танцю", "мис!
тецтва верхової їзди". 

Першим викладачем малювання в
Харківському університеті був німець із Гамбур!
га Я.М.Мате, людина обдарована і творча.
Інший німець – А.О.Шепфлин – викладав ланд!
шафтний живопис, мав декілька своїх робіт, на
яких зображено краєвиди Харкова початку
ХІХ століття. У 1815 році вчителем малювання
було призначено Ф.Ф.Рєпніна, випускника Ака!
демії мистецтв. Його пензлю належала ікона Ан!
тонія Великого, а також картина "Єрмак". Із
таємницями пластичного мистецтва студентів
знайомив А.І.Лопух, який отримав звання ху!
дожника у Віленському університеті за мозаїчні
і скульптурні роботи. З 1839 по 1847 рік у
Харківському університеті працював Б.Ф.Клем!
бовський, який удосконалював свою май!
стерність за кордоном, С.П.Чіріков – вихова!
нець Академії мистецтв, працював з 1844 до за!
криття класів у 1859 році [14]. 

У Київському університеті мистецькі дис!
ципліни викладали такі педагоги: малювання –
Б.Клембовський, музику – О.Шмит!де!Берг,
танці – Г.Дебре. Є свідчення і про кількість сту!
дентів, що навчалися цих видів мистецтв. Пере!
вагу молодь надавала хореографічному мис!
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тецтву, адже в танцювальному класі навчалося
22 студенти, у класі для малювання – 9, у музич!
ному – 6 [10, с. 156].

Цікавим є той факт, що наприкінці 1846 року
у Київському університеті звільнилася посада
викладача малювання. Художник К.С.Павлов,
що займав її, за вислугою років і станом здо!
ров`я пішов у відставку. На вакантне місце пре!
тендували кілька чоловік: академік Габерцет!
тель, який проживав у Лондоні, колезький
реєстратор Шлейфер, що працював учителем
малювання в Київському інституті благородних
дівиць, художник Наполеон Буяльський з
Поділля. Четвертим кандидатом виступив
Т.Г.Шевченко, який свою заяву попечителеві
подав останнім. У заяві зазначалося, що він
закінчив курс навчання в Академії мистецтв по
класу професора історії мистецтв Карла Брюл!
лова і бажає передавати набуті знання молодим
людям. Крім викладання живопису, Тарас Гри!
горович зобов'язувався безкоштовно виконува!
ти всі доручення керівництва літографічного за!
кладу при університеті.

У зв'язку з тим, що Т.Г.Шевченко був
співробітником Археографічної комісії і бажав
ним і надалі залишитися, він 10 грудня 1846 ро!
ку повідомив генерал!губернатора, якому підля!
гала комісія, про своє рішення зайняти посаду
викладача малювання в університеті і просив
сприяння в цьому.

Питання про заміщення вакантного місця од!
ним із кандидатів повинен був вирішити міністр
народної освіти С.С.Уваров, якому були
надіслані заяви всіх чотирьох претендентів. На
боці Т.Г.Шевченка була низка переваг, головна з
них – кращі успіхи у мистецтві.

Тарас Григорович покладав великі надії на
свою роботу в Київському університеті. Про це
свідчить його лист до М.Костомарова. "Коли б
то ви були такі трудящі й добрі, – писав Шев!
ченко з Чернігівщини, – щоб розпитали в
університеті (хоч у Глушановського, синдика,
він усі діла знає), чи я утверджений при універ!
ситеті, чи ні? Та й напишіть до мене у славний
город Борзну на ім'я В.М.Забіли... Коли б то Бог
дав мені притулитися до університету, дуже б
добре було" [9, с. 30]. 

Нарешті, 21 лютого 1847 року міністр освіти
надіслав попечителеві округу своє рішення про
призначення на вакантну посаду викладача ма!
лювання в Київському університеті позакласно!
го художника Т.Г.Шевченка на один рік для
підтвердження його здібностей. Проте Шевчен!
кові з відомих причин не довелося скористатися
цим призначенням. 

Університети, організовуючи викладання
мистецтв, повинні були піклуватися про наочні
навчальні посібники. Оскільки на це виділялося
мало коштів, то досить часто кабінет малювання
та живопису, а пізніше Музей красних мистецтв,
поповнювалися за рахунок пожертвувань. На!
приклад, у 1857! 1858 рр. І.Є.Бецький подарував
Харківському університету 543 картини, які він
придбав в Італії. В історії вітчизняної культури
І.Є.Бецький більш відомий як видавець альма!
наху "Молодик". Однак, крім літературного та!
ланту, він мав ще мистецький смак та чуття. Пе!
ребуваючи часто за кордоном, І.Є.Бецький
відвідав Німеччину, Італію, Чехословаччину,
Францію. Більше часу він проводив у Фло!
ренції, де зібрав цілу колекцію італійського жи!



вопису. Відсилаючи колекцію до Харківського
університету, колишній його випускник
І.Є.Бецький писав, що "відправляє її для класу
малювання. І якщо такого немає, то потрібно йо!
го утворити, адже малоросіянину суджено стати
великим на грунті мистецтва" [2, с.840].

У 1873 році Музей красних мистецтв згідно
із заповітом А.М.Алферова отримав 50 картин, 4
папки з акварелями і малюнками ХVІІІ та
ХІХ ст., велике зібрання гравюр, бібліотеку. От!
же, завдяки численним пожертвуванням ко!
лекція університетського музею набула різно!
манітного характеру за видами, жанрами й
техніками. Зазначимо, що з колекціями музею
працювали не тільки студенти університету, але
і мешканці Харкова мали змогу ознайомитися з
творами мистецтв. Відомо, що в неділю музей
відвідувало від 442 до 1300 чоловік на рік [2,
с.644]. 

Свою художню колекцію мав і університет
Св.Володимира. Колекція складалася з трьох
відділів: живописного (856 експонатів), скульп!
турного (448), граверного (1177). Колекція кла!
су для малювання (її пізніше було перетворено
на Музей красних мистецтв) постійно поповню!
валася. Так, у 80!х роках ХІХ ст. бібліотека му!
зею нараховувала 500 праць із теорії та історії
мистецтв. Із педагогічною метою використову!
валися омографічні картини, на яких зображені
різні епохи і стилі архітектури, копії з картин ве!
ликих митців, починаючи з ХІV ст., гравюри
російських граверів ХVІІІ і ХІХ ст. [8, с.71].

Таким чином, в університетах виник
своєрідний естетичний центр, де проводили свої
заняття викладачі, які вважали за необхідне
розвинути естетичний смак студентів, сформу!
вати їх естетичний ідеал, розвинути художні
здібності, познайомити з теорією та історією
мистецтв.

В архівних документах знаходимо матеріали,
що свідчать про високий рівень організації му!
зично!естетичного виховання в Імператорських
університетах першої половини ХІХ ст. І якщо,
як зазначалося раніше, студенти Київського
університету перевагу надавали хореографічно!
му мистецтву, то в Харківському університеті
музичні заняття були поставлені цілком серйоз!
но і забезпечували відмінний результат. Цього
досягли, по!перше, завдяки музично обдарова!
ному Івану Вітковському, який прослужив в
університеті з дня його заснування до 1830 року
і, по!друге, завдяки Івану Лозинському, прекрас!
ному педагогу, який працював сумлінно і са!
мовіддано. І.Вітковському пощастило відразу
утворити кількісно і якісно гарний музичний
клас, який поступово було перетворено на цілу
музичну школу. Заняття проводилися двічі на
тиждень, студенти мали можливість вивчати
музику – як вокальну, так і інструментальну,
супроводжуючи це і музично!теоретичними за!
няттями. У 1810 році музичний клас мав такий
склад: 10 скрипок, 3 флейти, 4 гобої, 5 клар!
нетів, 4 фаготи, 2 валторни, 2 труби, 1 контра!
бас, 1 віолончель, 2 литаври, 2 тарілки, 1 три!
кутник [13, с.85].

Захоплювався педагогічною діяльністю,
особливо роботою із скрипалями, і І.Лозинсь!
кий, якій навіть вирішив закріпити свій метод
викладання і написав школу скрипкової гри.
Ректор Т.Осиповський доповів правлінню
університету, що І.Лозинський "написав на

двадцяти двох сторінках нарис скрипкової азбу!
ки, або основи якнайшвидшого опанування май!
стерністю гри на цьому інструменті й передумо!
ви для тих, які починають навчатися музики" і
запитує: "Чи не захоче університет їх придбати,
за які він, Лозинський, просить 2 тисячі крб."
Проте, правління, вважаючи, мабуть, цю ціну
надто високою, пропозицію Лозинського відхи!
лило через нібито непотрібність тієї скрипкової
азбуки для університету [13, с.88].

Талановиті педагоги виховували смаки сту!
дентів на високохудожніх творах, вміло добира!
ючи симфонічний репертуар для класних за!
нять. Списки нот, подані обома вчителями для
придбання в нотну бібліотеку університету,
висвітлюють питання про репертуар, який розу!
чувався у музичному класі. У другій половині
20!х років до нотної бібліотеки університету
надійшли, крім раніше придбаних творів Шпо!
ра, Крейцера, Вітті, також увертюри Моцарта,
симфонія Бетховена, увертюри Вебера та
Россіні, ораторія Лейдесдорфа, концерти Роде і
ряд інших творів [13, с.90].

Із 1842 р. до закриття музичних класів музи!
ку викладав О.І.Щульц, людина талановита й
енергійна, яка доклала чимало зусиль для роз!
витку музично!естетичної освіти в Харкові. За!
значимо, що вся атмосфера Харківського універ!
ситету спонукала студентів до занять музикою.
Так, уже на початку ХІХ ст. в університеті було
надруковано теоретичну працю з музики Густа!
ва Гессен де!Кальве, гарними музикантами і
композиторами були викладачі університету.
Наприклад, магістр хімії О.Шуман створив му!
зику до ораторії професора І.Срезнєвського, яку
було виконано у 1914 році [2, c.852]. Урочисті
університетські зібрання обов'язково мали му!
зичну частину, де студенти демонстрували свої
успіхи. 

Особлива увага в університетах зверталася і
на викладання мистецтва танцю. У Харківсько!
му університеті студентів хореографічного мис!
тецтва навчали А.М.Балашов, І.Л.Еронкін, які
танцювали до цього у придворному театрі і ба!
леті, І.О.Штейн, Р.Т.Беккер були танцюристами
в Імператорському Петербурзькому театрі,
І.В.Строцький, А.І.Сен!Мартел, О.А.Кржисевич
– артисти Харківського театру. Зазначимо, що у
Харкові було надруковано методичний посібник
з хореографічного мистецтва [2, c.857].

Отже, в університетах майже всі студенти
займалися співами, музикою, малюванням, жи!
вописом, танцями. Уроки мистецтв, хоч і не бу!
ли обов`язковими, мали велике значення у
справі естетичного виховання майбутніх
фахівців. Вони розвивали їхні творчі здібності,
культурно!естетичні потреби, формували есте!
тичні смаки і ідеали, залучали до кращих над!
бань попередніх поколінь і сучасників.

На жаль, Університетським Статутом 1863 р.
було скасовано уроки мистецтв і створено на
історико!філологічних факультетах універси!
тетів кафедри теорії та історії мистецтв. Однак, у
більшості університетів кафедра залишалася
вільною. Так, наприклад, у Новоросійському
університеті, урочисте відкриття якого відбуло!
ся 1865 року, до читання лекцій з історії мис!
тецтв приступив Н.П.Кондаков тільки у
1871 році. Студенти університету під час опану!
вання цієї дисципліни користувалися фондами
Музею красних мистецтв, який хоча і не мав та!
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ром надо обжиться и в котором нельзя ничего
решать с высоты общей мысли – поблекнет и
потускнеет красота" [11, c.172].

Отже, естетичне виховання студентської мо!
лоді в університетах ХІХ ст. успішно здійснюва!
лося шляхом функціонування продуманої сис!
теми педагогічного впливу, який реалізовувався
у процесі лекційних і позаудиторних занять.
Єдність теорії і практики естетичного розвитку
студентів забезпечувалася високою про!
фесійною культурою професорсько!викладаць!
кого складу. Актуальними і до нашого часу є пе!
реконання видатних науковців минулих століть
про значення мистецтва, його естетико!педа!
гогічний потенціал в системі професійної освіти.

ЛІТЕРАТУРА
1. Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского универ#
ситета (по неизданным материалам) в 2#х т. – Х.:
Паровая типография и литография М.Зильберг и С#
вья, 1904. – Т.1. – 1136 с.
2. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харько#
ва за 250 лет его существования. Историческая мо#
нография в 2#х томах. – Харьков: типография и ли#
тография М.Зильберг и С#вья, 1912. – Т. 2 (ХІХ –
начало ХХ века). – 973с. 
3. Гулыга А.В. Искусство истории. – М., 1980. – 280 с. 
4. Данилевский Г.П. Украинская старина. Материа#
лы для истории украинской литературы и народного
образования. – Х.: Изд#е Залемана, 1866. – 404 с.
5. Двадцатилетие императорского Новороссийского
университета. – Одесса: Экономическая типогра#
фия, 1890. – 944 с. 
6. Дем'яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка
вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.):
Монографія. – К., 1998. – 328 с.
7. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли
Украины. – М.: Искусство, 1981. – 423 с.
8. Историко#статистические записки об ученых и
учебно#вспомогательных учреждениях императорско#
го университета Св.Владимира (1834#1884)/ Под ред.
проф. В.С.Иконникова. – К.: Типогрфия император#
ского университета Св. Владимира, 1884. – 416 с. 
9. Історія Київського університету /за ред.
О.З.Жмудського. – К.,1959. – 630 с.
10. История Университета Св.Владимира Виталия
Шульгина. – СПб., 1860. – 230 с. 
11. Короткий В., Біленький С. Михайло Максимович
та освітні практики на Правобережній Україні в
першій половині ХІХ століття. – К., 1999. – 388 с.
12. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Ук#
раїні: історія, досвід, уроки (1917#1985). – К.: Либідь,
1992. – 196 с.
13. Миклашевський І.М. Музична і театральна куль#
тура Харкова кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
– К.,1967. – 160 с.
14. Редин Е.К. Преподавание искусств в Император#
ском Харьковском Университете. – Х.: Типография и
литография М.Зильберг и С#вья, 1905.
15. Речи, произнесенные в торжественном собрании
императорского Харьковского университета 30 авгу#
ста 1843 года. – Харьков: Университетская типо#
графия, 1845. – 141с.
16. Сборник постановлений по Министерству народ#
ного просвещения. – Том 2, отделение 2 (1840#1855)
– СПб.: Типография императорской академии наук,
1864. – 1351с. 
17. ЦДІА України, ф.707, оп. 26, спр. 23.   

кої довгої історії, як музеї інших університетів,
проте міг пишатися своїми експонатами. У
1867 році Айвазовський спеціально для музею
написав картину "Пушкін на березі моря", у
1869 році Маркузен подарував 5 картин, які він
придбав в Італії та Німеччині. До колекції музею
входили прекрасні полотна Шишкіна, Дубовсь!
кого, акварелі Де!Вільє, Красовського та ін. [5,
с.612]. 

У Харківському університеті у зв'язку з
відсутністю спеціаліста!викладача на кафедрі
теорії та історії мистецтв навчання проводилося
нерегулярно. Особливих успіхів у цій справі до!
сягли О.О.Потебня, О.М.Деревицький, О.І.Кир!
пичников. Відомий учений!мовознавець
О.О.Потебня викладав історію мистецтв, коли
завідував музеєм (1868!1884). О.І.Кирпичников
у 1882!1884 рр. читав такі курси: "Література і
мистецтво у перші століття християнства",
"Історія італійського мистецтва", Історія
російського мистецтва". Однак, систематичне
викладання цієї дисципліни почалося з прихо!
дом у 1893 році першого спеціаліста із цієї дис!
ципліни Є.К.Редіна [14]. 

Естетичне виховання студентів здійснюва!
лося не тільки в навчальному процесі, але й у
позааудиторний час. У 1814!1815 рр. студенти
Харківського університету організували гурток
шанувальників сценічного мистецтва. Поставле!
но було драми, трагедії і комедії (Коцюби, Дмит!
риєвського, Мольєра, Капніста) [1, c.898].

Однією із форм естетичного виховання сту!
дентів університетів було проведення щорічних
урочистих актів, до програми яких входили про!
мови викладачів, що чергувалися із виступами
студентського хору чи оркестру. Найкращих
студентів нагороджували медалями за
успішність. Після урочистої частини присутні
могли ознайомитися із роботами студентів кла!
су для малювання. Естетичну спрямованість ма!
ли і промови професорів. Так, наприклад, на
урочистому зібранні імператорського
Харківського університету 30 серпня 1843 року
виступив професор А.Метлинський із промовою
"Про істинне значення поезії", у якій намагався
піднести поезію над усіма видами мистецтва
[15]. Звичайно, урочистість таких заходів впли!
вала на естетичні почуття студентської молоді і
гостей, залишала в них незабутні враження. Сту!
денти заздалегідь готувалися до цих подій: розу!
чували музичні твори для оркестру і хору, готу!
вали твори живопису для виставки. Отже, уро!
чисті зібрання були своєрідною яскравою фор!
мою підбиття підсумків не тільки навчальної,
але і творчої діяльності студентів і викладачів
університетів.

Проте вирішальний вплив на естетичний
розвиток студентської молоді мала особистість
викладача. Зазвичай, це були високоосвічені, ху!
дожньо обдаровані люди, які прекрасно во!
лоділи мистецтвом усного мовлення, перетво!
рювали кожну лекцію на театр живого слова.
Історик Київського університету В.Шульгін зга!
дує, що М.Максимович, перший ректор універ!
ситету, "як викладач захоплював молодь". Авто!
ри монографії "Михайло Максимович: життя і
діяльність (1804!1845)" реконструювали одну з
його лекцій, де знаходимо цікаві настанови для
студентів: "Изучать само искусство, изучать пи!
сателей, писать самому" або: "Словесность есть
особый мир, который надобно изучать, в кото!
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Відома макаренківська колонія ім. М.Горько�
го неповних шість років діяла в селі Ковалівці
поблизу Полтави. У травні 1926 року вона пе�
реїхала під Харків, у Куряж, на її місце було пе�
реведено інший виховний захід – дитячу ко�
лонію ім. В.Г.Короленка, яка доти існувала в
Трибах також під Полтавою. Заснований
1919 року, цей заклад був одним із найстаріших
на території України.

Нова дитяча установа була названа на честь
видатного письменника�гуманіста Володимира
Галактіоновича Короленка. Він же і сформулю�
вав два основних принципи, які взяли на озб�
роєння вихователі колонії: по�перше, пріори�
тетність праці, причому праці продуктивної,
тобто такої, що створює ті чи інші цінності і має
перевиховуючий потенціал; по�друге – ор�
ганізованість колективу як найкращого фактора
виховання.

У наш час, на жаль, важко встановити умови
життєдіяльності вихованців колонії: залишило�
ся мало документів, що розповідають про це.

Із архівних матеріалів відомо, що у перший
час у короленківців було своє невеличке госпо�
дарство: шість десятин землі, пара лопат, кілька
чобіт, небагато їжі, але дуже багато задумів.

У 20�ті роки склалася надзвичайно важка си�
туація. Імперіалістична війна, збройне класове
протистояння та інтервенція, голод, розруха,
епідемії призвели до катастрофічно швидкого
зростання кількості знедолених, бездоглядних
та безпритульних дітей.

Існували на той час труднощі й у матеріаль�
ному та кадровому забезпеченні дитячих за�
кладів. Становище ускладнювалося також і тим,
що досвід організації таких виховних установ не
відповідав тогочасним вимогам, а роботи щодо
систематизації та узагальнення нового досвіду
ще не було проведено. Усі ці негативні моменти
позначилися і на колонії ім. В.Г.Короленка. Три�
валий час не знаходилося справжнього керівни�
ка колективу. Тільки через три роки з'явилася
така людина. Це був молодий лікар із Петербурга
Федір Данилович Іванов, який прийняв
керівництво колонією 1922 року із вщент демо�
ралізованим, занедбаним, хворим контингентом
дітей та напівзруйнованим господарством. А вже
через шість років про цю колонію як найкращу
напише центральний журнал "Народный учи�
тель", а статті Іванова регулярно друкуватимуть�
ся в журналі "Детский дом".

Зрозуміло, що досягти таких значних резуль�
татів у роботі колонії можна було за умови ефек�
тивної, високоорганізованої роботи колективу.
Із цього приводу слушно пригадати вислів кори�
фея вітчизняної педагогіки А.С.Макаренка:

"Членів колективу об'єднує не лише загальна
робота, але й організація цієї роботи, яку
здійснюють органи самоврядування" [3]. Дійсно,
саме життя довело життєздатність цього умови�
воду: у колонії, очолюваній Ф.Івановим, надзви�
чайно великого значення у виховній роботі з
безпритульними надавали розвитку дитячого
самоврядування, що стало беззаперечним спосо�
бом життя колоністів. Головний девіз коро�
ленківців був такий: "Дитяче самоврядування –
господар усього життя".

У колективі була створена система загонів
відповідно до віку і статі дітей: перший загін –
маленькі хлопчики; другий – маленькі дівчатка;
третій – хлопчики до 10 років; четвертий –
дівчатка до 10 років; п'ятий – хлопці 12�13 років;
шостий – дівчата 13�15 років; сьомий – хлопці
14�15 років. Досить цікавим у колонії був вось�
мий загін, до складу якого входили юнаки та
дівчата 18�20 років. Це були випускники ко�
лонії, які приїздили на літо "додому" і на правах
колоністів жили та працювали разом з усіма.

Верховним, головним органом колоністсько�
го самоврядування були загальні збори всіх
членів колективу. Згідно із сучасною правознав�
чою термінологією, це – законодавча влада.
Тільки на цих зборах обговорювалися плани ро�
боти на місяць, тиждень, на наступний день,
вирішувалися питання такого плану, як пошит�
тя обмундирування, закупівля сезонного одягу,
взуття тощо. Цікавим моментом є факт, що ця
робота здійснювалася самими вихованцями
спільно із адміністрацією закладу. Загальні збо�
ри колективу проводилися також у разі не�
обхідності розв'язання конфліктних ситуацій.
Це все свідчить про високий демократизм ко�
лективу колонії ім. В.Г.Короленка.

Демократизм взагалі був характерною озна�
кою колективу короленківців. Серед них ніколи
не було байдужих, кожен член колективу праг�
нув надати посильну допомогу у пошуку опти�
мального розв'язання нагальних проблем. Сама
організація роботи в колонії була упорядкована
таким чином, що кожен вихованець ставав ак�
тивним учасником громадського життя, і думка
кожного була неодмінною складовою колектив�
ної свідомості.

Усі повноваження виконавчої влади в колек�
тиві зосереджувалися в руках організаційного
комітету, що складався із семи чоловік і обирав�
ся строком на півтора місяця. Основним його за�
вданням було стежити за виконанням усіх по�
станов загальних зборів, керувати роботою ма�
теріальних комісій (господарської, санітарної,
білизняної), що обиралися на півтора місяця.
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У статті розглядається досвід роботи  органів самоврядування в колонії 
ім. В.Г.Короленка з метою актуалізації і можливого використання в сучасних умовах.

САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ: 

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КОЛОНІЇ ІМ.В.Г.КОРОЛЕНКА

О.Ю.Ільченко 



До функціональних обов'язків господарської
комісії входило щоденне складання меню, спос�
тереження за прийманням продуктів із міста,
стеження за збереженням колоністського майна.
Про перебіг виконання цих обов'язків госпо�
дарська комісія звітувала щотижня перед ор�
ганізаційним комітетом і один раз на триместр –
перед загальними зборами. 

До повноважень санітарної комісії входила
перевірка роботи загонів зі самообслуговування,
стеження за дотриманням чистоти, санітарно�
гігієнічних правил, надання допомоги фельдше�
ру під час обходу хворих, піклування про якість
харчування тощо.

Крім цих, діяли комісія правління клубу, а
також бібліотечна, редакційна комісії, що обира�
лися на два з половиною місяці.

Надзвичайно важливий момент, що чітко і
яскраво характеризує специфіку життєдіяль�
ності колонії – це відсутність вихователів. Хоча
у відомостях вони і значилися, але з червня 1928
року виконували обов'язки клубних
працівників. Для порівняння колектив, очолю�
ваний А.С.Макаренком, зміг перейти на повне
самоврядування і відмовитися від послуг вихо�
вателів тільки в 1933 році. 

Федір Іванов написав і опублікував свого ча�
су значну кількість статей, присвячених принци�
пам самоврядування, організації діяльності, по�
буту та дозвілля дітей. Дослідник Н.О.Таценко
подає такий уривок зі статті Ф.Іванова "Наше
самоврядування": "Дитяче самоврядування – це
єдино міцний цемент, зв'язуючий у єдине всі
різноманітні елементи, з яких складається життя
колонії, і, у той же час, воно є важелем, спрямо�
вуючим усе життя дитячого закладу в усіх його
частинах до однієї певної мети. Без дитячого са�
моврядування ні одна сторона життя в дитячому
будинку або колонії не може бути правильно на�
лагоджена; без дитячого самоврядування не мог�
ло бути й мови про дисципліну в тому чи іншо�
му закладі" [2, с. 86].

У своїй педагогічній роботі завідувач колонії
намагався зробити рівноправними всіх членів
колективу. На його думку, центром педагогічної
діяльності має бути не вихованець сам по собі, а
особистість, її самобутність та самоцінність.
Ф.Іванов неодноразово наголошував на тому,
що необхідно поступово відмовлятися від сте�
реотипу взаємин між дитиною і педагогом за
принципом "начальник – підлеглий", виховате�
лю повинна відводитися роль консультанта, по�
радника, координатора учнівської роботи. Саме
тому в колонії було створено всі умови, за яких
вихованці активно брали участь у житті колек�
тиву на рівні із дорослими; кожна дитина мала
невід'ємне право мислити, висловлювати власні
думки, обстоювати свої пропозиції. Справа до�
рослих тут – переконувати, сперечатися, але в
жодному разі не нав'язувати власну думку,
ініціативу, не насаджувати дисципліну узурпа�
торськими методами, не ігнорувати, не прини�
жувати дитину.

Ф.Іванов зазначав, що тільки поставивши
дітей на одну площину із собою, навчаючи їх, ми
самі вчимося у них, вчимося разом – одні
більшою, інші меншою мірою, робимо спільну
справу: організовуємо життя колонії в усьому
його розмаїтті. Він писав: "Наше самоврядуван�
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ня не надумане, воно виникло з тієї обстановки,
у якій ми живемо, форми його визначені тими
умовами, у яких нам доводиться існувати… Кон�
кретна справа лежить на основі роботи наших
органів самоврядування. Діти не люблять лише
значитися на відповідальних посадах, не люб�
лять вважати себе членами багатьох організацій,
нічого не роблячи в них… Їх психологія здо�
ровіша нашої, психології дорослих, вони ка�
жуть: "Мене призначили на таку�то роботу –
даєш роботу". Не буде роботи, розпадеться й ор�
ганізація…" [2, с. 86].

Історичні джерела свідчать, що майже поло�
вина колоністів займала у певний час
функціонування цього виховного закладу ту чи
іншу посаду в органах самоврядування, а протя�
гом року практично кожен із вихованців очолю�
вав певну ділянку роботи.

На думку завідувача колонією, найголовніше
те, щоб самоврядування не перетворилося на
іграшку, не мало легковажного характеру, а бу�
ло серйозною, сильною, дієздатною ор�
ганізацією, з якою б рахувалися всі члени колек�
тиву, у тому числі педрада і адміністрація закла�
ду.

Зрозуміло, що саме така організація
життєдіяльності дітей, особливо "важких", дає
найкращі результати у вихованні. Вона привчає
дітей доброзичливо ставитися до людей, вихо�
вує повагу до іншого, критичне ставлення як до
себе, так і до свого товариша, навчає культури
поведінки і спілкування, розвиває відповідаль�
ність за кожну справу, – як особисту, так і ко�
лективну.

Із цим не можна не погодитися, адже
функціонування системи органів самоврядуван�
ня спрямоване на використання головного за�
вдання самоуправління: "...через розвиток
соціальної активності учнів виховати в них по�
чуття особистої гідності, надати їм можливість
виявити себе у справах, у набутті умінь захисту
своїх прав, надання допомоги іншим" [1, с. 180].

Досвід самоврядування в колонії ім. В.Г.Ко�
роленка є неоціненним скарбом для організації
навчально�виховного процесу в сучасній школі
та позашкільних закладах освіти. Адже перехід
нашої країни до ринкових відносин спричинює
девальвацію моральних норм та загальнолюдсь�
ких цінностей. За таких умов виключно гостро
постає необхідність формування національно
свідомої, внутрішньо вольової, всебічно і гар�
монійно розвиненої, освіченої та вихованої осо�
бистості. Саме такі особистісні характеристики
можуть бути сформовані, розвинені та реалізо�
вані в атмосфері нормального здорового колек�
тиву із сильною, дієздатною системою самовря�
дування.
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ВСТУП
Емоції відіграють важливу роль в еволюції лю�

дини, її індивідуальному розвитку, допомагають
адаптуватися до динамічних умов життя. Емоції
виконують ці функції завдяки своїй здатності ор�
ганізувати та мотивувати когнітивні процеси і по�
ведінку. Вони є найголовнішою характеристикою
людської особистості. П.К.Анохін наголошував:
“...варто лише на хвилинку уявити собі життя лю�
дей без емоцій, як перед нами відкриється глибо�
ка безодня взаємного нерозуміння й суцільної не�
можливості встановити суто людські взаємини.
Світ таких людей був би світом бездушних рабів,
позбавлених усієї гами людських переживань і не�
здатних зрозуміти ні суб’єктивні наслідки всього,
що відбувається в зовнішньому світі, ні значення
своїх вчинків для оточуючих. Страшна і похмура
картина! На щастя, емоції людини не тільки існу�
ють як закономірне явище природи, але навіть
проявляють чіткі ознаки прогресу” [1, 547].
Вміння розуміти та враховувати переживання –
одне з найважливіших умов правильного вихо�
вання.

Відомо, що тривалий час психологічна наука
розвивалася в надрах філософії, тому становлен�
ня теорії емоцій ми пов’язуємо з іменами Аристо�
теля, Платона і Сократа. Пізніше проблеми
емоційного життя особистості викарбовуються у
процесі дискусії між раціоналістами та сенсу�
алістами. Тут слід відзначити механістичну те�
орію пристрастей Р.Декарта і протилежну їй
“філософську терапію” Б.Спінози, який вбачав
звільнення від сили пристрастей в їхньому
пізнанні. Серед психологів послідовним спінозис�
том є Л.С.Виготський, який, на жаль, не встиг за�
вершити свого вчення про емоції, а лише привер�
нув увагу до подальшого розроблення продуктив�
них ідей великого філософа, які ще чекають на
своє осмислення й застосування у практиці
емоційного розвитку особистості.

З XVIII ст. детально вивчаються естетичні пе�
реживання (Г.В.Ф.Гегель, І.Кант, Д.Юм, Ф.Шел�
лінг та ін.), структура емоційного життя та нама�
гання семіотичного дослідження емоцій (Г.Хоум).
На християнському підґрунті розвивається
оригінальна “філософія серця” (Г.Сковорода,
П.Д.Юркевич). Професори Києво�Могилянської
академії, спираючися на результати досліджень
тогочасної науки про людину, детально характе�
ризують динамічні ознаки почуттів та емоцій, їх
зовнішнє вираження в емоційно�експресивних за�
собах; осмислюють емоціональність як складову
темпераменту людини (Я.Козельський); намага�
ються класифікувати емоції, наголошуючи на їх
полярності, бівалентності, виявити причини ви�
никнення “перетерплення” (Г.Р.Сониський,
М.Козачинський).

У XX ст. набули популярності гедоністичні
(Д.Дрейк, Дж.Сантаян, М.Шлік та ін.) та емо�
тивні (А.Айєр, Р.Карнап, Ч.Стівенсон) теорії
емоцій, що відрізняються суб’єктивізмом та етич�
ним релятивізмом.

Філософське осмислення емоцій та почуттів
спирається на сучасні психологічні експеримен�

тальні дослідження (П.К.Анохін, Г.М.Бреслав,
В.К.Вілюнас, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв,
Я.З.Неверович, С.Х.Рапопорт, С.Л.Рубінштейн,
П.В.Симонов та ін.). З’являються нові поняття,
такі як “емоційна компетентність” (Р.Бак);
“соціальна референтність” (Р.Кліннерт), які вка�
зують на тенденцію людини шукати емоційну
інформацію від значимих інших і використовува�
ти її для усвідомлення подій; подальшого визнан�
ня і поширення набуває уявлення про “емоційний
інтелект” (Saloweu P. Mayer U.D.). та ін.

Найпопулярнішою теорією емоцій на сьогодні
є теорія диференційних емоцій, розроблена К.Іза�
рдом, який наголошує, що вона пов’язана із 
класичними роботами В.Вундта, Ч.Дарвіна,
У.Джеймса, С.К’єркегора, Г.Спенсера, З.Фрейда
та багатьох інших.

Останнім часом теорія емоцій інтенсивно роз�
вивається психологічною, а не філософською на�
укою, про що свідчить обмаль відповідних моно�
графій (М.Ф.Овсянніков, Д.М.Ханін, Г.Х.Шинга�
ров), які розглядали емоції у світлі ленінської те�
орії відображення. Однак значення емоцій і по�
чуттів не вичерпується тим простим фактом, що
під впливом того чи іншого зовнішнього соціаль�
ного і природного фактора людина переживає од�
не або інше почуття. Прояви емоційного життя
особистості ми будемо розглядати як са�
моцінність (Б.І.Додонов) у процесі діалектико�
феноменологічного аналізу (О.Ф.Лосєв). Недо�
статнє філософське осмислення емоцій та по�
чуттів, потреби педагогічної науки та практики в
розробці методологічних засад емоційного вихо�
вання та розвитку особистості дитини зумовили
вибір теми наукової статті.

СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ
Емоції (від лат. emotio – струшую, хвилюю) –

особливий клас психічних явищ, що проявляють�
ся у формі безпосередньо пристрасного пережи�
вання суб’єктом життєвого змісту цих явищ, пред�
метів і ситуацій для задоволення своїх потреб [35,
795].

Головною емоціональною одиницею, що спе�
цифічно доповнена відношенням, є переживання.
Проникнення у світ переживань допомагає розі�
братися не тільки у конкретній події, яка відбулася
у житті людини. Розуміння характеру переживань
означає розуміння того, як сприймається цією лю�
диною навколишній світ загалом, як цей світ впли�
ває на її розвиток, становлення особистості.

Емоції мають знак (позитивні, негативні та
нейтральні) і модальність (радість, задоволення,
захоплення, гнів, жах, тривога, сором тощо).
Найбільше уявлення про склад людської душі,
про зміст особистості дають ті емоціональні ха�
рактеристики, які говорять не тільки про якість
емоцій, але і про їх причини, об’єкти. Такі харак�
теристики можна назвати змістовими, такими, що
містять у собі безпосередню інформацію про ос�
новні риси особистості. Отже, до особливостей,
що безпосередньо характеризують переживання,
належать якісні та змістові риси емоцій. Вони
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Сьогодні загальноприйнятим є розуміння
афектів як сильних, бурхливих і відносно корот�
кочасних переживань [6; 16; 22; 24; 41]. Подібне
визначення відображає тільки зовнішньо�
кількісну характеристику емоційних реакцій при
афектах, але не дає їхньої якісної визначеності, не
виявляє специфіки емоцій і не розкриває картини
всієї психологічної діяльності при афекті.

Більш повно і всебічно розкрити природу
афектів у свій час намагався Н.Н.Ланге. Він роз�
глядав афект як результат дії тієї чи іншої емоції
на інші психічні процеси, на свідомість у цілому.
“Цей афективний вплив полягає, зокрема, в тому,
– пише він, – що почуття може у свою чергу
змінити уявлення, зокрема в тому, що почуття
різноманітно впливають на організм, викликаючи
різні зміни пульсу, дихання тощо” [цит. за 40, 25].

Ми розглядаємо афекти як неадекватні,
надмірні реакції особистості в деяких ситуаціях,
коли відбувається порушення саморегуляції ор�
ганізму, що проявляється в діяльності низки його
систем – ендокринної, серцево�судинної, дихаль�
ної, моторної та інших – і у специфічних (афек�
тивних) змінах свідомості.

Якщо спробувати зрозуміти сутність афектів із
точки зору схеми детермінації психічної діяль�
ності, то можна сказати, що при них все “обличчя”
цілісного психічного акту визначається виключно
ланкою “причина – пам’ять” – “підкріплення –
пам’ять” [12]. Афективні зміни свідомості – це не�
розгорнутий, неадекватний даній причині прояв
подальших етапів цілісної психічної діяльності.
Оскільки відсутні об’єктивні якості ситуації лан�
ки цілісної психічної реакції, діяльність людини
має неадекватний характер. Але життєва практика
та клінічні спостереження говорять про те, що, хо�
ча афективні реакції не контролюються
свідомістю, в них ясно проявляються деякі значні
риси особистості. Правильне розуміння афектів
має велике значення для педагогіки. Порушення
психічної діяльності при афектах показують,
наскільки внутрішньо взаємообумовлені психічні
процеси.

Особливий інтерес складає проблема пристра�
стей. Пристрасті – це складні психологічні явища,
у яких тісно переплітаються емоційні, вольові і
пізнавальні процеси. Зазвичай у психологічній
літературі пристрасті визначаються виключно че�
рез емоції, як різновид емоційних реакцій. “При�
страсть – сильне, стійке та глибоке почуття, яке
охоплює всю людину, підкоряє собі спрямо�
ваність його думок і дій” [34, 340].

У цьому розумінні пристрастей на першому
місці стоїть почуття, яке згідно з вимогами свого
задоволення, специфічно змінює вольову і пізна�
вальну діяльність особистості. У той же час і саме
протікання пристрастей, і їх структура показують,
що провідним моментом є ідеї та вольові акти, з
якими пов’язана певна пристрасть.

У пристрасті особистість “настроює”, саморе�
гулює свої функції, коли йде у вольовому акті до
мети, підкоряє їх здійсненню тієї чи іншої ідеї.
Емоційна реакція, яка зберігається протягом дов�
гого часу, постійно “підкріплює” сили, спрямовує
на здіснення поставленої мети. При цьому часто
підкріплююче значення емоцій пропорційне зна�
чущості ідеї. Пристрасть – це можливість якогось
вольового акту або ідеї постійно, протягом трива�
лого часу викликати сильну емоційну реакцію.

“Пристрасть, – пише Гегель, – ... містить те, що
вона не обмежена особливістю визначення волі, у

складають головний центральний клас емоціо�
нальних особливостей.

Існує ще один великий клас – динамічних
емоціональних властивостей. Вони характеризу�
ють, по�перше, проходження емоціонального пе�
реживання (глибину, тривалість, частоту виник�
нення), по�друге, особливості зовнішнього вира�
ження емоцій у поведінці – емоціональну екс�
пресію (міміку, жести, інтонацію). Динамічні оз�
наки – всього лише форма існування емоцій. Вони
є начебто індикаторами переживань, “обличчям
емоцій”, полегшують контакти між людьми [27, 8].

За ступенем узагальненості предметного
змісту почуття, поділяються на конкретні (напри�
клад: почуття до дитини, витвору мистецтва), уза�
гальненні (почуття до дітей взагалі, до музики) і
абстрактні (почуття справедливості, трагічності).
Відсутність вичерпної класифікації почуттів по�
яснюється їх великим розмаїттям й історичною
змінністю.

Характерною особливістю почуттів є амбіва�
лентність (від грецького amphi – префікс, що зна�
чить двоякість, лат. valentia – сила) – протиріччя
кількох емоційних відносин, що відчуваються од�
ночасно до певного об’єкта. Амбівалентність по�
чуттів обумовлюється тим, що окремі особливості
складного об’єкта по�різному впливають на по�
треби та цінності людини (можна поважати ко�
гось за працелюбство і засуджувати за за�
пальність); або виникає протиріччя між почуттям
і ситуативними емоціями (наприклад, образа, як�
що емоційно позитивні люди проявляють до осо�
би неувагу).

Емоції мають ті чи ті феноменологічні форми,
а саме: настрій, афект, пристрасть. Під настроєм
розуміють більш�менш тривалий, стійкий
емоційний стан, що забарвлює всі зовнішні події,
переживання й діяльність людини і залежить від
її індивідуальних особливостей і, насамперед, від
темпераменту. Настрій – це емоційна грань, той
рівень, відносно якого розподіляються позитивні
й негативні переживання.

Поняття афекту використовується неодно�
значно в різних науках. Воно по�різному визнача�
лося в різні періоди розвитку психології і філо�
софії. У філософії ХVІ�ХVII ст. під афектом ро�
зуміли емоційно�вольову сферу особистості. Та�
кого погляду у психологічній літературі дотри�
мується С.Л.Рубінштейн [27; 28].

Афект (від лат. affectus – душевне хвилюван�
ня, пристрасть) – сильний і відносно короткочас�
ний стан, пов’язаний із різкими змінами важли�
вих для суб’єкта життєвих обставин. В основі
афектів лежить стан внутрішнього конфлікту, що
його переживає людина і який породжується або
протиріччями між її враженнями, бажаннями, або
протиріччями між вимогами, що висуваються до
людини і можливістю їх виконати. Афекти розви�
ваються в критичних умовах, при нездатності
суб’єкта знайти адекватний вихід із небезпечних
ситуацій, частіше за все тих, що раптово склалися.
Афекти нав’язують той чи інший стереотипний
спосіб “аварійного” розв’язання ситуації (втечу,
агресію), що склалися у процесі біологічної ево�
люції й тому виправдовують себе лише в типових
біологічних умовах. Для афекту характерне зву�
ження свідомості. При цьому увага суб’єкта
цілком поглинається даними обставинами і
нав’язаними ними діями. Стійкість до втягнення у
стан афекту залежить від рівня моральної моти�
вації особи.
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котру поринає вся суб’єктивність індивідуума, –
яким би не був взагалі сам зміст даного визначен�
ня. Через цю формальну природу пристрасть не є
ні доброю, ні злою; ця форма виражає лише те, що
суб’єкт весь життєвий інтерес свого духу, таланту,
характеру, насолоду вклав в один зміст. Без при�
страсті ніколи не було і не може бути зроблено
нічого великого. Тільки мертва, а дуже часто ли�
цемірна, мораль виступає проти форми прист�
расті як такої” [10, 58].

Ідея, яка породила пристрасть, домінує у
свідомості особистості над іншими її інтересами,
думками, практичними діями. І дуже часто це не
стільки обумовлено логічно, скільки “підкріплю�
ючим” впливом емоційних реакцій, що її супрово�
джують. У свідомості особистості постійно
домінує не стільки склад мотиву пристрасті, не
стільки саме пізнання мети діяльності і навіть не
стільки “особливість визначення волі”, яка пород�
жує пристрасть, скільки емоції, що її підтриму�
ють. Тому часто поведінка людини, що окрилена
пристрастю, дещо афективна. У пристрастях
відбуваються також своєрідні зміни свідомості.
Завдяки “насиченню” її певною “емоційною”
ідеєю дуже часто шлях для інших ідей закритий,
всі ресурси даної особистості направлені на
здійснення пристрасних ідей. Усі здібності люди�
ни, яка окрилена пристрастю, її життєві сили
спрямовані на досягнення певної мети, що підви�
щує також і функціональні можливості людини.

Частина учених (Н.І.Аствацатуров, В.П.Оси�
пов та ін.) слідом за І.П.Павловим розглядає
емоції як психічні явища, близько пов’язані з
інстинктивною, безумовно�рефлекторною діяль�
ністю головного мозку.

Різниця між переживаннями у психічних ак�
тах і чуттєвістю різної модальності виникає як
більш пізній результат еволюції нервових
функцій, доводить існування так званих умовно�
рефлекторних емоцій. До висновку про нео�
бхідність ділення емоцій на умовно� і безумовно�
рефлекторні залежно від фізіологічного ме�
ханізму їх утворення доходить і учень І.П.Павло�
ва Н.І.Красногорський [11; 12; 16].

У фізіології емоцій найбільш значною подією
останніх років стало відкриття Дж.Леду [24; 42]
відносно ролі мигдалеподібного ядра в емоційних
процесах. Традиційно вважалося, що вхідні сен�
сорні сигнали направляються в таламус, звідти –
в кору великих півкуль, де здійснюється їх змісто�
ва обробка, і вже з кори великих півкуль сигнали
прямують у лімбічний мозок, звідки подається
“команда” на те чи інше реагування. Він виявив,
що, крім цього, існує інший шлях, який безпосе�
редньо з’єднує таламус із мигдалеподібним ядром.
Наявність цього більш прямого і короткого шляху
дозволяє мигдалеподібному ядру отримувати час�
тину вхідних сигналів безпосередньо від органів
чуття і починати реагувати ще до того, як сигнали
повністю оброблені корою великих півкуль. Це
означає, що, детермінуючи емоційні реакції, миг�
далеподібне ядро не залежить повністю від нео�
кортексу. Воно “може спонукати нас до дії, поки
ледь більш повільний, але інформований неокор�
текс виробляє свій більш ретельний план реагу�
вання”. У мигдалеподібному ядрі можуть зберіга�
тися спогади та реакції, які людина реалізує, не
розуміючи, чому вона це робить, але це відбу�
вається тому, що вони сформувалися незалежно
від неокортекса. Емоційна реакція випереджає
когнітивну так, що безсвідоме “висуває нашій

свідомості не сутність того, що ми бачимо, але на�
шу “думку” про це. Наші емоції мають власний
розум, котрий може функціонувати незалежно від
нашого раціонального розуму”.

Теорія диференційних емоцій К.Ізарда [18]
визначає емоцію як складний процес, що має ней�
рофізіологічний, нервово�м’язовий і почуттєво�
переживальний аспекти. Нейрофізіологічний ас�
пект емоції визначається головним чином у
термінах електрохімічної активності центральної
нервової системи. На нервово�м’язовому, або екс�
пресивному рівні емоція виявляється насамперед
у вигляді мімічної активності, а також пан�
томімічними, вісцерально�ендокринними, а іноді
голосовими реакціями. На чуттєвому рівні емоція
– це переживання, яке має безпосередню зна�
чущість для індивіда. Переживання емоції може
викликати у свідомості процес, зовсім незалеж�
ний від когнітивних процесів. Нейрохімічні про�
цеси за вродженими програмами викликають
комплексні мімічні і соматичні прояви, які потім,
завдяки зворотному зв’язку, ми розуміємо, у ре�
зультаті чого в людини виникає почуття пережи�
вання емоції. Це почуття переживання одночасно
і мотивує людину, і повідомляє їй про ситуацію.
Незважаючи на розподіл емоцій на позитивні і не�
гативні, справжній знак конкретного емоційного
переживання можна визначити тільки з урахуван�
ням загального контексту.

Емоції динамічно, але в той же час більш�
менш стійко пов’язані між собою, тому теорія ди�
ференційних емоцій розглядає їх як систему. Де�
які емоції, що лежать в основі вроджених ме�
ханізмів, природно організовані ієрархічно.

Ще Дарвін відзначав, що увага може перерос�
ти у здивування, а здивування – в “заціплення”, що
нагадує страх. Розвиваючи це спостереження,
Томкінс доводить, що стимули, які викликають
емоції цікавості, страху та жаху, є своєрідною
ієрархією, у якій стимул помірної інтенсивності
викликає цікавість, а стимул найбільшої сили –
жах.

На користь системної організації емоції
свідчить і така характеристика, як полярність.
Відомо, що є емоції, прямо протилежні одна
одній. Феномен полярності спостерігався багать�
ма дослідниками, починаючи з Дарвіна, і кожний
із них наводить свої докази на користь її існуван�
ня. Радість і печаль, гнів і страх – це найбільш по�
ширені приклади полярності. Можна розглядати
як протилежні й такі емоції, як цікавість і відраза,
сором і зневага. Але як поняття “позитивне”, “не�
гативне”, полярність не є характеристикою, що
жорстко визначає взаємовідносини між емоціями;
полярність не обов’язково припускає взаємне за�
перечення. Інколи протилежності не протистоять
між собою, одна з них може викликати іншу, і
прикладом можуть бути хоча б зрозумілі нам
“сльози радості”.

Не тільки описаний вище потяг до структур�
ності емоцій дає нам змогу визначити емоції як
систему. Крім цього, емоції мають деякі спільні
характеристики. Так, емоції не циклічні. Як фак�
тор мотивації, вони володіють універсальністю та
гнучкістю, зокрема, емоції радості, зневаги або
страху можуть бути викликані різними подразни�
ками. Емоції регулююче впливають на різні систе�
ми особистості. Ця здатність до регуляції є однією
з найважливіших їх функцій: кожна з емоцій мо�
же посилити�послабити дію іншої емоції або
афективно�когнітивної структури.
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Ряд авторів вказували на роль емоцій у проце�
сах міжособистісної оцінки, у взаємній регуляції
поведінки. Так, Р.Кліннертом було введено по�
няття “соціальної референтності”, що вказує на
тенденцію людини шукати емоційну інформацію
від значимих інших і використовувати її для
усвідомлення подій.

У наш час загальновизнаним є те, що емоція –
це результат оцінки людьми свого оточення.
С.Л.Рубінштейн підкреслює, що в емоції пред�
ставлено цілісне ставлення людини до світу і
відповідність її поведінки до її потреб. “Почуття
людини – це відношення її до світу, до того, що
вона відчуває і робить, у формі переживання” [28,
87].

Зв’язок емоцій і потреб лежить в основі понят�
тя “емоційної корекції”, “за допомогою якої на�
правленість і динаміка діяльності дитини приво�
дяться у відповідність до її потреб і інтересів”.

Свідченням зростаючого інтересу дослідників
до людських емоцій є виникнення поняття
“емоційний інтелект”. Загальновідомо, що показ�
ники інтелекту не дають змоги прогнозувати
життєвий успіх; серед факторів, що його визнача�
ють, показник рівня інтелектуального розвитку не
перевищує 20%. У наш час набагато більша роль
надається емоціям: “Емоційна здатність – це мета�
здатність, що визначає, наскільки добре людина
може використовувати всі інші навички, включа�
ючи інтелект”. На основі запропонованих Г.Гард�
нером понять “інтелект особи” і “міжособистісний
інтелект” П.Селовей розробив поняття “емоційно�
го інтелекту”, яке охоплює такі компоненти:

· розпізнавання власних емоцій;
· володіння емоціями;
· самомотивація;
· розуміння емоцій інших людей [18; 42; 43].
Отже, емоції є діалектичною єдністю змісту

(якісно�змістові характеристики феномена) й
форми (клас динамічних характеристик); вона є
складним процесом, що має нейрофізіологічний,
нервово�м’язовий і почуттєво�переживальний ас�
пекти; емоція пов’язана з усіма психічними про�
цесами людини (мисленням, уявою, сприйман�
ням, пам’яттю тощо).

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ
Старе уявлення про емоції як епіфеноменальні

стани, що не підлягають науковому дослідженню,
вже неприпустиме. На зміну йому прийшов
функціональний підхід, який розширює наші
знання про емоції, спонукає до дослідження їхніх
характеристик та функцій. Добре, що
функціональний підхід починає поширюватися.
Так, наприклад, досягнуто загальної згоди по чо�
тирьох важливих теоретичних передумовах.

По�перше, емоційна експресія виконує важ�
ливі комунікаційні функції, що особливо прояв�
ляється в ранньому дитинстві.

По�друге, емоційні переживання впливають на
сприймання, мислення та поведінку.

По�третє, емоції лежать в основі соціальних
зв’язків і є інтегральною складовою теорії темпе�
раменту та особистості.

По�четверте, дослідження емоцій та їхніх
функцій у різних вікових групах необхідне не
тільки для розуміння нормального розвитку осо�
бистості, але й для діагностики та лікування пси�
хічних порушень.

Джерела емоції можна описати в термінах нер�
вових, афективних і когнітивних процесів (таб.1).

Табл. 1. Джерела емоцій

Психологи намагалися визначити та кла�
сифікувати емоції. За часів Р.Декарта вирізняли
шість основних емоцій – радість, сум, гнів, здиву�
вання, огиду і страх [13]. Цю класифікацію було
значно розширено й поглиблено у теорії дифе�
ренційних емоцій. Учені розглядають десять
емоцій, крім вищеназваних, досліджують інтерес,
презирство, сором, провину [18].

Зв’язок емоцій із пізнанням визначається в су�
часних когнітивних теоріях емоцій. Типовий
представник соціально�когнітивного напряму
Р.Плутчик розглядає емоції як адаптивні ме�
ханізми, що сприяють виживанню індивіда на всіх
рівнях. Другий аспект зв’язку емоцій із пізнанням
підкреслюється у так званих теоріях “Я”: чим
більше пізнання пов’язане з серцевиною Я, тим
більшою мірою задіяні емоції. Коли образ Я
піддається агресіям з боку інших людей, людина
відчуває страх; коли він ними підтримується –
інтерес і радість. Теорії “Я” підкреслюють важ�
ливість чуттєвого досвіду. У цьому підході емоції
фактично ототожнюються з ядром особистості.

У ряді сучасних теорій емоція розглядається
як особливий тип знання. Так, Р.Бак, цитуючи
висловлювання Гегеля “все, що реальне, –
раціональне”, висуває положення про те, що на�
справді все, що реальне, – емоційне; раціональною
є лише наступна лінгвістична розробка цієї реаль�
ності. Р.Бак говорить про “емоційні фільтри”, що
приписують подіям емоційного значення; одні з
них сформувалися у процесі еволюції, інші – про�
тягом індивідуального розвитку. У зв’язку з тією
винятковою роллю, яку емоції відіграють у
людському житті, по аналогії з широко відомим
поняттям “соціальна компетентність” (здатність
ефективно взаємодіяти з іншими людьми), Р.Бак
висуває поняття “емоційна компетентність”, яке
він визначає як здатність діяти із внутрішнім се�
редовищем своїх почуттів і бажань. Р.Бак вказує,
що емоційна і соціальна компетентність взаємно
підтримують одна одну; точне емоційне спілку�
вання з оточуючими посилює здатність діяти як з
іншими людьми, так і зі своїми почуттями та ба�
жаннями [42, 23].

П.Еллсуорт вказує, що раніше емоційна оцінка
розглядалася як така, що “накладається” або “до�
дається” до пізнання; але вже 1962 року С.Шехтер
і Дж.Сінгер висунули положення про те, що
пізнання є компонентом емоції.
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Теорія диференційних емоцій К.Ізарда [18] на�
лежить до багатої інтелектуальної спадщини та
претендує на зв’язок із класичними роботами Дю�
шена, Дарвіна, Спенсера, К’єркегора, Вундта,
Джеймса, Кеннона, Макдугала, Дюма, Д’юї,
Фрейда, Радо і Вудворта та ін. Вона визнає за
емоціями функції детермінант поведінки в широ�
кому діапазоні його проявів. Емоції розглядають�
ся не тільки як основна мотиваційна система ор�
ганізму, але і як фундаментальні процеси особис�
тості, що надають змісту й значення людському
існуванню. Їм відводиться важлива роль як у по�
ведінці людини, так і у її внутрішньому світі.

У процесі становлення людини прояви емоцій
одним індивідом слугують мотивуючим сигналом
для іншого. Ми приділимо увагу сигнальним
функціям емоцій, тому що вони грають важливу
роль у розвитку взаємозв’язку між емоцією і
когнітивними процесами.

Неважко помітити, що емоції виникають на
основі інстинктів і є близьким відгалудженням
останніх. Це дає привід деяким дослідникам роз�
глядати інстинктивно�емоційну поведінку як од�
не ціле. Особливо наочно проявляється інстинк�
тивне коріння емоцій в елементарних, так званих
нижчих почуттях. Наприклад, пригадаємо дві еле�
ментарні емоції – гнів і страх. Однак, легко
помітити, що й страх, і гнів у тій формі, у якій во�
ни зараз зустрічаються у людини, є надзвичайно
ослабленими формами цих інстинктів.

Що ж нового вносить емоція у поведінку? Вже
з походження емоцій, з інстинктивних форм по�
ведінки можна бачити, що вони є ніби результа�
том оцінювання самим же організмом свого
співвідношення із середовищем. Емоцію слід ро�
зуміти як реакцію в критичні та катастрофічні
хвилини життя, як точку нерівноваги. Цікаво, що
емоційна поведінка має надзвичайно широке по�
ширення, навіть у найперших наших реакціях лег�
ко визначити емоційний момент.

Таким чином, емоційна реакція, як реакція
вторинна, – потужний організатор поведінки. У
ній реалізується активність нашого організму.
Емоції були б не потрібні, якби вони були не ак�
тивні. Ми бачимо, що вони виникали інстинктив�
ним шляхом із найскладніших і найяскравіших
рухів. Вони були свого часу організаторами по�
ведінки у найважчі, відповідальні хвилини життя.
Вони здійснювали своєрідну диктатуру у по�
ведінці.

У сучасних умовах зовнішні форми рухів, що
супроводжують емоції, не потрібні і поступово ат�
рофуються. Але внутрішня роль організаторів
усієї поведінки, яка була їх первинною роллю, за�
лишається з ними і зараз. Емоція – не тільки па�
сивне, але й активне переживання організму. Є всі
підстави вважати, що найбільш істинна та теорія
походження психіки, що пов’язує її виникнення із
так званою гедоністичною свідомістю, тобто з по�
чуттям задоволення і незадоволення, що, як вто�
ринний момент кругової реакції, гальмувала або
стимулювала відповідну реакцію. Таким чином,
початкове керування реакціями виникає з емоцій.
Пов’язана з реакцією емоція регулює і спрямовує
її залежно від загального стану організму, а отже, і
перехід до психічного типу поведінки виник на
основі емоцій.

Емоції є внутрішнім організатором нашої по�
ведінки, а саме: викликають напруження, збуд�
ження, стимулювання або затримку тих чи інших
реакцій, зумовлюючи їх різноманітність. Першим

носієм емоційних реакцій є реакція серця та кро�
вообігу. Недарма, серце здавна вважається орга�
ном почуття [33; 37; 39]. У цьому відношенні вис�
новки точної науки співпадають із древнім погля�
дом на роль серця. 

В.Гейлін виділяє три основні функції емоцій:
· забезпечення виживання індивіда і групи;
· вказівка на недостатньо ефективне функціо�
нування людини;
· вказівка на життєвий зміст – як індивідуаль�
ний, так і груповий.
З адаптивною функцією емоцій тісно пов’яза�

на їх спонукальна функція. Тривалий час, почина�
ючи з моменту свого виникнення, вчення про
емоції надійно включало в себе спонукальні
емоційні явища (С.Л.Рубінштейн). К.Ізард у своїй
теорії диференційних емоцій висуває положення
про те, що емоції створюють основну мотиваційну
систему людини. Аналогічних поглядів на моти�
ваційну функцію емоцій дотримується Дж.Сінгер.
Р.Бак вказує, що мотивація та емоція – це дві сто�
рони одного процесу – початкових мотиваційно�
емоційних систем. Дж.Вейнріх визначає емоції як
результат свідомого або безсвідомого прийняття
рішення.

У ряді підходів (зокрема, у теоріях “Я”) емоції
прямо ототожнюються з ядром особистості. Так,
К.Ізард пише, що “...афекти є основними організу�
ючими і контролюючими силами у свідомості, са�
мопізнанні і в Я�концепції” [18, 57]. Через те, що
людські емоції відображають потреби, стають мо�
тивами і вказують на ступінь або можливість за�
доволення потреб, випливає те, що вони слугують
для людини носіями змісту. Як вказує В.К.Вілю�
нас, “...обидві системи термінології – “емоційна” і
“змістова” – описують у психології одні й ті ж
самі явища і тому взаємозамінні”. На роль емоцій
у вирішенні так званої “задачі на зміст” вказували
А.Н.Леонтьєв, А.В.Запорожець і Я.З.Неверович
[16; 35]

Отже, емоції мають адаптивну функцію, вони
пов’язані з потребами людини, виконують
функції оцінки та спонукання, відображають
відповідність поведінки людини і впливу, який
вона відчуває, до її основних потреб, інтересів та
цінностей. В емоціях представлено цілісне відно�
шення людини до світу, вони тісно пов’язані з
центральними утвореннями особистості, са�
мосвідомістю і особистою ідентичністю, є основ�
ною мотиваційною системою людини, представ�
ляють її особистісний зміст.
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РОЛЬ ЗОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО�МЕДИКО�

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (ЗПМПК) 

В ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕДАГОГОВ 

А.И.Долженко

Проблема социальной адаптации личности
детей и подростков, не усваивающих программу
дошкольных и школьных учреждений в полном
объеме, становится злободневной в настоящее
время на фоне социальных потрясений и неуст�
роенности семьи, когда родители не в состоянии
оказать действенную и своевременную помощь
своим детям и тем самым предупредить их воз�
можные нарушения поведения и правонаруше�
ния на фоне психофизических расстройств, по�

стоянной психотравмирующей ситуации, свя�
занной с неуспеваемостью, а педагоги не имеют
необходимых профессиональных знаний для
раннего выявления "проблемных" детей и оказа�
ния им действенной психолого�медико�педаго�
гической помощи. Как правило, наступление
кризисной ситуации пребывания ребенка в до�
школьном или школьном учреждении заставля�
ет родителей и педагогов искать пути выхода из
создавшегося положения.



С целью восполнения недостающих для это�
го профессиональных знаний Севастопольский
институт последипломного образования ввел в
курсы повышения квалификации работников
дошкольных и школьных учреждений, а также
их руководителей дисциплину "Основы дефек�
тологии". Это помогло городской ЗПМПК охва�
тить практически всех нуждающихся в ее помо�
щи детей и подростков, так как их своевременно
представляют на диагностическое обследование
с последующим определением на адекватную
программу обучения, что предупреждает асоци�
альное поведение подростков и благоприятно
сказывается на дошкольниках в период их подго�
товки к обучению в школе с 6�летнего возраста.

Деятельность зональной психолого�медико�
педагогической консультации и организация
круглогодичной ее работы позволяет своевре�
менно осуществлять диагностику нарушений
развития и отбора детей в специализированные
дошкольные и школьные учреждения, предназ�
наченные для детей с задержкой психического
развития (ЗПР), нарушениями интеллекта, зре�
ния, слуха, речи, опорно�двигательного аппарата.

Опыт работы ЗПМПК г.Севастополя в тече�
ние последних лет подтвердил, что основными
принципами в работе этой структуры остаются:

– комплексный подход к диагностике;
– системный анализ нарушений;
– подход с учетом процесса развития;
– качественный анализ выполнения ребен�
ком диагностических заданий.
Для того, чтобы эти принципы являлись до�

статочным основанием для методического обес�
печения деятельности консультации, мы при�
влекли к работе ведущих специалистов города в
области детской психиатрии, невропатологии,
педиатрии, психологии, дефектологии, ортопе�
дии. В состав комиссии был введен социальный
педагог, работающий в детском фонде города,
для оказания действенной и своевременной по�
мощи детям и подросткам из многодетных и асо�
циальных семей, а также детям�сиротам. 

Таким образом, нам удалось соединить уси�
лия опытных практиков для изучения ведущих
причин отклонений в развитии детей и подрост�
ков, а также выявления детей с признаками ано�
малий для перевода их на адекватную програм�
му обучения.

Для решения спорных вопросов диагностики
и постановки диагнозов, связанных с переводом
детей в дошкольное учреждение для детей с на�
рушением интеллекта, во вспомогательную шко�
лу или в классы для детей с задержкой психиче�
ского развития, в городе был открыт стационар
при Центре психического здоровья (ЦПЗ), где
дети в течение 24 дней проходят углубленное
обследование, получают лечение, коррекцион�
ное обучение с целью подбора наиболее адекват�
ной программы, соответствующей уровню их
психофизического развития. Эпикриз поступает
в поликлинику ЦПЗ, которая передает досто�
верный заключительный диагноз в психолого�
медико�педагогическую консультацию. В день
выписки из стационара дети представляются в
ЗПМПК без предварительной записи и вне оче�
реди для окончательного решения вопроса даль�
нейшего обучения и воспитания. Следует заме�
тить, что по желанию родителей разрешено об�

следование детей и подростков в условиях днев�
ного стационара ЦПЗ. 

Такая практика работы ЗПМПК практичес�
ки исключила ошибки в постановке диагнозов.

Многолетняя деятельность консультации
подтвердила жизнеспособность следующей ор�
ганизации ее функционирования:

1. Консультации проводятся ежедневно.
2. Прием ведется по предварительной записи
родителей.
3. На консультации обязательно присутствие
родителей или лиц, их заменяющих.
4. Консультирование проводится профили�
рованно по дням недели (для детей с наруше�
нием зрения, слуха, речи и т.п.).
5. Еженедельно организуются выездные кон�
сультации в дошкольные и школьные учреж�
дения города, а также сельской зоны по пред�
варительному вызову.
Родителям, имеющим детей с нарушениями

интеллекта, выдается заключение и рекоменда�
ции ЗПМПК только после посещения ими по�
ликлиники ЦПЗ, что дает возможность осуще�
ствлять лечение и наблюдение таких детей в
динамике.

В конце каждого учебного года организуются
выездные ЗПМПК в дошкольные специализи�
рованные учреждения для решения вопроса о
выборе адекватной программы обучения в 1
классе для каждого выпускника. 

Таким образом, за время существования
ЗПМПК в г.Севастополе была создана сеть спе�
циализированных дошкольных и школьных уч�
реждений, позволяющая предупредить вторич�
ные психические наслоения, естественно возни�
кающие у детей и подростков, не усваивающих
программный материал.

Гибкая система обучения по доступным про�
граммам дала возможность резко сократить ко�
личество детских правонарушений, преступле�
ний и бродяжничества в тех районах города, где
такая сеть продуманно и планомерно создается.
Это тем более благоприятный фактор, что на�
блюдаемые позитивные изменения происходят
на фоне негативных социальных явлений в об�
ществе.

Кроме того, положительным фактором, под�
тверждающим рациональный подход к органи�
зации деятельности ЗПМПК г.Севастополя, яв�
ляется сокращение количества детей с необосно�
ванно поставленными диагнозами, определяю�
щими судьбу ребенка в дальнейшем. В результа�
те, на втором году работы ЗПМПК была рас�
формирована одна вспомогательная школа�ин�
тернат для умственно отсталых учащихся, созда�
на сеть групп в детском саде №15, а также клас�
сов при общеобразовательных школах для детей
с церебральной формой задержки психического
развития. 

Адекватная программа обучения и воспита�
ния детей и подростков, а также их своевремен�
ное психостимулирующее и корректирующее
лечение, консультирование родителей по вопро�
сам воспитания, разъяснение педагогам специ�
фики развития и обучения детей с отклонения�
ми в развитии дают возможность решать про�
блемы социальной адаптации детей и подрост�
ков с положительным прогнозом. 
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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 наступність.

Для отримання “Постметодики” поштою у 2003 році достатньо:

1. Перерахувати 42 гривні на розрахунковий рахунок 2553326 в АБ

"Полтава$банк", МФО 331489, код 3КПО 22518134, м. Полтава, "ПМ".

“ПМ$2003. Передплата”.

2. Увага! Копію платіжного повідомлення або квитанцію поштового

переказу просимо обов’язково надсилати редакції, ч
ітко вказавши

свою адресу.

Адреса редакції:+ 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

“ПМ2002. Передплата”.

Журнал призначається для

Для всіх ціна вільна, а для Вас


