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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Гордійчук О. Є.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І КІНО
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м.Чернівці, Коцюбинського, 2
Gordiychuk O.Е.
TRAINING FUTURE TEACHERS
TRAINING AND EDUCATION TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN
MEANS CHILDREN'S TELEVISION AND FILM
Chernivtsi University, Chernivtsi, Kotsyubinskogo, 2

Анотація. Стаття присвячена проблемі професійної підготовки
майбутнього вчителя початкової школи до навчання і виховання молодшого
школяра засобами дитячого телебачення і кіно. Автором публікації розкрито
потенційні можливості дитячого телебачення та кіномистецтва у навчальновиховному процесі початкової школи. Запропоновано авторські ідеї проведення
лекційно-семінарських занять, завдань для самостійної, практичної та
індивідуально-дослідної роботи студентів з метою їх мистецької підготовки.
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, дитяче телебачення,
кіно, вимоги до відбору фільмів для перегляду в навчально-виховному процесі,
шляхи та форми виховання молодших школярів засобами мистецтва кіно в
позаурочній діяльності.
Abstract.The article deals with the problem of training future teachers of
elementary school to the training and education of primary school children by means
of children's television and film. The author of the publication reveals the potential of
children's television and cinema in the educational process of elementary school. The
author of the idea of lectures and seminars, tasks for independent, practical and
individual research students for their artistic training.
Keywords: training future teachers and children's television, film, requirements
for the selection of movies to watch in the educational process, ways and forms of
education of primary school children through art cinema after school activities.
Вступ. Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 рік» (№ 344/2013) покладено зобов’язання
посилити вплив мистецтва на виховання і розвиток дітей та молоді. До того ж,
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів передбачають
забезпечення молодших школярів уявленнями про види та мову синтетичних
мистецтв.
Однак, здійснюючи аналіз останніх подій, нами помічено, що професійну
підготовку майбутніх фахівців до навчання учнів музичному та образотворчому
мистецтвам, як правило, в педагогічних університетах та коледжах було
здійснено належним чином, та поза увагою залишається теоретико-методична
Научные труды SWorld
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підготовка студентів до навчання і виховання засобами кіномистецтва.
Короткий огляд публікацій з теми. Аналіз наукової літератури виявив
значний доробок, як молодих, так і досвідчених науковців. Так, наприклад,
В.Архіпцева, Д. Жукова, В. Костилєва, О. Косюк, Т. Корнєєва у своїх статтях
пишуть про телебачення і дітей в умовах інформаційної доби, про проблеми та
можливості телебачення для дітей; В. Зайцев визначає роль телебачення у
сімейному вихованні; Т. Полякова продовжує аналіз передач для дітей та
юнацтва на регіональному телебаченні; О. Хмельницька досліджує вплив
екранної агресії у підлітковому середовищі; О. Бойко, Е. Огар, О. Лаврик
занепокоєні можливістю деструктивного впливу телебачення на дитинуглядача; А. Маченін досліджує освітньо-виховні можливості сучасного
телебачення; А. Зайцева, А. Камінська, І. Климович, Н. Матвєєва, К. Покляцька,
Л. Романова розглядають морально-виховні можливості телебачення, а також
його вплив на ціннісні орієнтації дитячої аудиторії, Ю. Єлісовенко пише про
реалії та перспективи дитячого телебачення в Україні, Н. Данькова, М. Дорош,
А. Кокотюха спостерігають за розвитком телебачення для дитячої аудиторії в
Україні тощо [3].
Мета публікації полягає в обґрунтуванні концептуальних основ
підготовки майбутнього вчителя до навчання і виховання молодшого школяра
засобами дитячого телебачення і кіно.
Виклад основного матеріалу дослідження. Роль телебачення у суспільстві
загалом, а кіномистецтва зокрема, визнано як провідну серед засобів масової
комунікації. Вони можуть навчати й ознайомлювати та, навіть, надихати, якщо
їх відповідно використовувати. Згідно зі справедливим судженням відомого
українського естетика і культуролога С.Безклубенка, «телебачення, як масовий
вид мистецтва й засіб відображення, осмислення та дослідження соціальної
дійсності, потужний канал масової комунікації, спрямований на молодіжну
аудиторію, є потужною об’єктивацією сучасних культурно-інформаційних
технологій» [1, с.213].
Однак, відчутним на сьогодні є брак високоякісних дитячих кінофільмів.
В умовах фактичної відсутності фахівців-сценаристів та режисерівпостановників єдиним виробником дитячих телевізійних програм залишається
держава. Її ж нинішні фахові й фінансові можливості не дозволяють належним
чином забезпечити молоду генерацію українців цікавими за змістом і формою
телевізійними програмами. А зміст українського дитячого телебачення має
ґрунтуватися на принципах соціального і морального захисту та творчого
розвитку особистості дитини. Тому й дитяче телебачення повинно бути,
насамперед, розвиваючим, а його потенціал – підпорядкованим досягненню
взаємозалежних цілей – формуванню дитини як особистості та її успішній
соціалізації. У процесі розбудови українського дитячого телебачення на
державному рівні варто наполегливо турбуватися про розширення обсягів
телеефіру для дитячо-юнацьких передач, їх належний морально-естетичний
рівень.
Поясненням цьому, на думку Н.Темех, є те, що «для більшості дітей нині
телебачення стає чи не головним вихователем. По-перше, це обумовлено тим,
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що батьки нерідко не мають можливості приділити увагу дітям, а школа взагалі
не вважає виховання дітей своїм обов’язком. По-друге, це спричинено
властивостями самого телебачення, а саме тим, що воно дає нову інформацію в
цікавій, яскравій формі, яка сприймається без будь-яких зусиль та попередньої
підготовки і в зручний для глядача час» [5, с.34].
Вважаємо, дитячі телепередачі повинні демонструвати розважальновиховні програми; пізнавально-навчальні; пізнавально-освітні; розважальні.
Так, розважально-виховні програми мають бути спрямовані на
соціалізацію, демонстрацію моделей поведінки, встановлення чітких меж
«добре»/ «погано». Пізнавально-навчальні – більшою мірою мають спонукати
дитину до набуття нових знань та умінь, пізнання світу навколо себе,
розширення кругозору. Пізнавально-освітні – у функціональному плані дещо
дублюють пізнавально-навчальні програми, однак, відмінність полягає в тому,
що вони дають більш загальні теоретичні уявлення, пропонують поглянути
ширше чи глибше, тоді, як пізнавально-навчальні наголошують на практичних
навичках. Розважальні програми мають на меті сприяти відпочинку та насолоді
від перегляду.
У контексті підготовки майбутнього вчителя до навчання і виховання
молодшого школяра засобом дитячого телебачення пропонуємо студентам
здійснити контент-аналіз програм дитячого телеканалу «Піксель».
Таблиця 1.
Контент-аналіз програм дитячого телеканалу «Піксель»
Назва
Опис
Функціональне
спрямування
ТіВі
Навчальний телепродукт для наймолодших
Навчає українським
Абетка глядачів, у якому ведуча разом із діткамилітерам та словам.
помічниками запрошують глядача вивчати
українські літери та слова.
Виробництво: Україна, телеканал «Піксель».
На семінарському занятті студенти напряму підготовки «Початкова освіта»
аналізують вплив сучасного телебачення на формування духовно-моральних
цінностей особистості дитини молодшого шкільного віку [2, с.79].
Крім того, стрімкий розвиток телебачення дещо «потіснив» інші класичні
види мистецтва в плані «глядацької потреби». Активне використання
кіномистецтва сьогодні є об'єктивною вимогою часу, а також органічно та
продуктивно входить в українську школу третього тисячоліття. Активізація
науково-технічного прогресу, який впливає на сучасних дітей, створюючи
ситуацію комп'ютерної гіпертрофії, потребує розроблення системи «контрдій»,
що компенсуватимуть «почуттєвий дисбаланс», негативні симптоми якого
стають все загрозливішими.
Так, введення компонента «Кіномистецтво» у програму «Мистецтво»
зумовлено потребами часу і вимагає формування і виховання всебічно
розвиненої особистості. Під впливом кіномистецтва в особистості розвивається
зорово-слухове сприйняття, здатність динамічного сприймання зображеної на
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екрані художньої інформації. Наочність подій, які розгортаються перед
школярем-глядачем у часі й просторі є максимально наближеними до
«справжнього життя», можливість спостерігати вчинки героїв, ідентифікуючи
себе з ними, – усе це активно формує емоційну сферу особистості, її ціннісновибіркове ставлення до життя.
Кіно як і театр, як і література, несе аудиторії інформацію самого
широкого плану: історичну, моральну, психологічну, соціальну, економічну,
наукову, але порівняно з іншими видами мистецтв відображає дійсність із
найбільшою реалістичністю і наочністю. Кіно є найбільш точною копією
дійсності, фотографічно точного зображення на екрані, сприймається як
фрагмент самого життя. Однак, місце, яке посідає кіно в сфері дозвілля
сучасного школяра, вимагає посилення педагогічного керування й спрямування
виховного процесу. Жанровий діапазон фільмів, до яких мають залучатися
школярі, досить великий. З цього приводу пропонуємо наступні вимоги до
відбору фільмів для перегляду в навчально-виховному процесі:
 відбір матеріалу для переглядів повинен здійснюватися на засадах його
високих художніх якостей;
 відповідати обов'язковому врахуванню індивідуальних та вікових
запитів школярів;
 спрямований на інтерес школярів молодшого шкільного віку;
 сприяти пізнанню творів національного та зарубіжного мистецтва;
 без сцен жорстокості та агресивних нахилів;
 активно залучати пригодницькі кінострічки та кінофантастику, які
містять у собі значні можливості виховного спрямування за умов
правильної організації.
Нажаль, використання в процесі кіновиховання дітей такого кіножанру як
фільм жахів і його модифікації – фільм-катастрофа або трилер, зумовлюється
зростанням інтересу до нього, що не можливо ігнорувати. Однак, використання
даного жанру має спиратися на створення проблемних ситуацій його
сприймання, організацію дискусій із розглядом особливостей виражальних
засобів.
Програма інтегрованого курсу «Мистецтво» вміщує орієнтовні списки
кінофільмів і мультфільмів, фрагменти яких бажано включати в урок там, де
для цього є бодай мінімальні можливості (відеомагнітофон). Якщо ж їх немає,
Л.М.Масол рекомендує інші способи, серед яких: проведення кіноуроку у
відеозалі чи кінотеатрі (планується з урахуванням соціокультурних
можливостей конкретної школи); використання найдоступнішого засобу —
телебачення (попередньо спланувати перегляд учнями фільмів у домашніх
умовах, потім провести обговорення в класі) [4, с.100].
З метою реалізації потенційних можливостей кіно, рекомендуємо загальні
методичні поради щодо організації сприйняття екранних мистецтв і
проведення вступної бесіди на уроках.
 Ефективність перегляду залежить від продуманої підготовки учнів до
процесу сприйняття. Вона складається з технічної підготовки (перевірки
техніки, розташування апаратури та глядачів, відповідне освітлення) та
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інформативної підготовки учнів (попереднього ознайомлення з об'єктом
сприйняття, інформацією про авторів і виконавців).
 Духовно-естетичному резонансу сприйняття екранних творів сприятиме
загальна атмосфера та емоційний тон вступної бесіди вчителя, яка не повинна
бути занадто довгою. Так, одне з правил вступної бесіди полягає в тому, щоб
спрямовувати увагу учнів не лише на те, «про що» вони довідаються під час
перегляду, а і «як, яким чином» це зроблено, тобто на специфіку образної мови
зразка екранного мистецтва у порівнянні з іншими видами мистецтв.
 Правило-афоризм: «Кіноурок – це урок, де вчитель грає роль актора
німого кіно», адже під час і після перегляду фільму він має утримуватися від
власних коментарів, щоб не відволікати учнів від головного носія інформації —
екрана і не нав'язувати власні оцінні судження [4].
Стосовно місця кіномистецтва в початковій школі, як зазначає Л.Масол, за
останні роки відбулися певні зміни на краще, хоча в аспекті використання
кінофрагментів на шкільних уроках з різних предметів вітчизняні педагоги
значно відстають від зарубіжних колег з розвинутих країн. З огляду на наявні
матеріально-технічні бар'єри елемент «Кіномистецтво» у новій редакції
програми інтегрованого курсу «Мистецтво» перенесено з основних у додаткові.
Проте загальна комп'ютеризація української школи певною мірою допомагає
подолати ці перешкоди і забезпечити належні умови для демонстрації
фрагментів творів кіномистецтва на шкільних уроках. Інтенсивне впровадження
кіномистецтва в навчально-виховний процес в початковій школі дасть змогу
розширити спектр мистецьких компетентностей учнів, які формуються і
розвиваються в загальноосвітніх навчальних закладах, а потім можуть
реалізуватися ними у різноманітних життєвих ситуаціях.
Рекомендуємо ефективні шляхи та форми виховання молодших школярів
засобами мистецтва кіно в позаурочній діяльності: перегляд фільмів, зустрічі
із діячами кіно, обговорення теле- та радіопередач про діячів кіномистецтва,
ознайомлення з історією українського та зарубіжного кінематографу, творчістю
видатних митців, засвоєння основних кінематографічних понять, знайомство з
роллю і специфікою роботи режисера, сценариста, оператора, художника,
композитора тощо, організація роботи секції кінознавців, яка ознайомить
школярів не тільки із здобутками світової кінокласики, але й кінопошуками
їхніх однолітків, організація студії кіноаматорів та створення сценаріїв фільмів
про шкільне життя (історію навчального закладу, видатних людей, події року та
інше) та їх перегляд всіма школярами, учителями, батьками.
Отже, потенційні можливості кіномистецтва не тільки доповнюють, але й
перевершують традиційні словесні методи виховання. Учителю початкових
класів необхідно, насамперед, проаналізувати завдання виховання та активно
застосовувати різноманітні форми використання кіно як інструменту
виховання.
З метою професійної мистецької підготовки майбутнього вчителя
студентам пропонуються наступні практичні завдання: підготувати добірку
кінофільмів, оптимальних для перегляду молодшими школярами в навчальновиховному процесі; здійснити кінорецензію переглянутого к/ф для дітей (за
Научные труды SWorld

8

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 45

Педагогика, психология и социология

вибором студента); скласти характеристику героя дитячого фільму; розробити
методичні рекомендації до перегляду та аналізу дитячого к/ф, чи д/ф (таблиця
2).
Таблиця 2.
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
«Мама»
д/ф «Коломия»
«Пригоди Буратіно»
К.Саурі
«Один удома»
«Червона шапочка»,
«Фламенко»,
«Кіт у чоботях»,
«Гостя з
«Сліпий музикант»
майбутнього»
«Руслан і Людмила»
Як індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ), студентам
пропонуємо підготувати психолого-педагогічне повідомлення для батьків
молодших школярів з проблеми: «У чому полягає небезпека домінування
пасивного типу сприймання дітьми телепередач?».
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, професійна підготовка майбутнього вчителя
початкової школи до навчання і виховання молодшого школяра засобами
дитячого телебачення і кіно потребує відповідного фахового спрямування.
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Ignatovich I.I.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN IN THE PROCESS OF COMMUNICATION WITH NATURE
State autonomous institution of additional vocational training of the Murmansk
region "Institute for the Development of Education",
Murmansk, Engineering 2a 183035
Аннотация. В данной статье раскрываются возможности развития
коммуникативных умений в дошкольном возрасте посредством расширения
взаимодействия детей с окружающим миром живой и неживой природы.
Ключевые слова: развитие, образование, личность, коммуникативные
умения.
Abstract. This article reveals the possibilities of development of communication
skills in preschool age children through increased interaction with the world of
animate and inanimate nature.
Key words: development, education, personality, communication skills.
Известно, что личность ребенка развивается в общении. Личностное
развитие
выступает одновременно и процессом, и неким результатом
вхождения человека в социокультурную среду (Б.Г. Ананьев, А.А Бодалев, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Л.С. Рубинштейн, и др.).
Выдающиеся отечественные ученые (Л.И. Божович, А.В.Запорожец, М.И.
Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) в своих исследованиях отмечали, что общение
служит установлению общности между людьми, регулирует их совместную
деятельность, является инструментом познания и основой сознания.
Проблема изучения коммуникативных умений как феномена культуры
взаимодействия ребёнка-дошкольника с окружающими людьми разносторонне
представлена в современных психолого-педагогических исследованиях (Т.И.
Алиевой, А.Г.Арушановой, В.Т. Кудрявцева, А.Г. Рузской, О.С.Ушаковой, Д.И.
Фельдштейна и др.).
В многочисленных психологических исследованиях
коммуникативные умения определяются как группа умений, характеризующих
личностные качества, необходимые для организации и реализации процесса
общения, взаимодействия, социализации.
Выдающимся отечественным психологом М.И. Лисиной [2] в структуре
общения как коммуникативной деятельности были выделены такие
компоненты:
• предмет общения - другой человек, партнёр по общению как субъект;
• потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и
оценке других людей, а через них с их помощью - к самопознанию и
самооценке;
• коммуникативные мотивы - то, ради чего предпринимается общение,
мотивы общения должны воплощаться в тех качествах самого человека
и других людей, ради познания и оценки которых данный индивид
вступает во взаимодействие с кем-то из окружающих;
• действия общения - единица коммуникативной деятельности, целостный
акт, адресованный другому человеку и направленный на него как на
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свой объект;
• инициативные акты и основные действия - две основные категории
действий общения;
• задачи общения - цель, на достижение которой в данных конкретных
условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе
общения; мотивы и задачи общения могут не совпадать между собой;
• средства общения - операции, с помощью которых осуществляются и
действия общения;
• продукты общения - образования материального и духовного характера,
создающиеся в итоге общения [2].
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования [3] представлена одна из важнейших образовательных областей область социально-коммуникативного развития. Основная цель данной
образовательной области - развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками. Воздействие природы на социальнокоммуникативную сферу личности детей многогранно и при соответствующей
педагогической организации становится значимым средством речевого,
интеллектуального, эмоционального и нравственного развития.
Ознакомление дошкольников с природой выступает важнейшим средством
формирования системы знаний и представлений об окружающем мире. На
этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о
природе, накапливает представления о разных формах жизни. Разнообразие
мира природы и возможность взаимодействия с ним, вызывает у дошкольников
восторг, удивление, любознательность, побуждает детей к игровой,
художественно-творческой и трудовой деятельности. В процессе ознакомления
с миром природы происходит развитие
познавательной сферы ребенка:
развивается способность видеть мир в его многообразии, уникальности
«живого» и окружающей среды, развивается речь ребенка, пополняется
словарный запас.
Становление коммуникативных умений дошкольников в процессе
ознакомления с природой сопровождается определенными формами поведения
детей в окружающей природе: доброжелательность к живым существам,
интерес к природным объектам, желанием заботиться о животных и растениях,
создавая необходимые условия для их обитания.
Бесспорно, процесс развития коммуникативных умений дошкольников
выстраивается с учетом индивидуально-психологических особенностей и
возможностей детей. Ведущими методами и формами развития
коммуникативных умений детей в процессе ознакомления с миром природы
традиционно выступают игры, наблюдения, беседы, экскурсии, детское
экспериментирование, труд в природе, чтение художественной и научнопопулярной литературы и др.
Система методов, форм и средств развития коммуникативных умений
детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой предполагает
решение таких важнейших задач:
- активизацию социальной перцепции в процессе взаимодействия детей со
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сверстниками и взрослыми;
- эмоционально-позитивное сближение детей друг с другом в процессе
совместной деятельности в природе;
- формирование целостного представления о ценности жизни своей и всего
живого вокруг.
Знание правил поведения в природе облегчают дошкольнику процесс
вхождения в мир людей - детские взаимоотношения начинают регулироваться
нравственными нормами и правилами.
Именно непосредственное общение с живой природой взывает у детей
гуманные чувства: эмпатию, желание защищать тех, кто слабее, кто нуждается
в помощи, тем самым, способствуя формированию у ребенка уверенности в
себе.
Взаимопомощь и отзывчивость являются значимыми характеристиками и
коллективных взаимоотношений. В процессе совместной деятельности в
природе дошкольники начинают оценивать друг друга по поступкам и
нравственным качествам. Исследования Л.В.Куцаковой, Т.А. Марковой, В.Г.
Нечаевой и др. показали, что дети способны требовательно относиться друг к
другу при выполнении общественно-полезного дела.
Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребёнка в целом.
Так, чтение детям природоведческой литературы дает богатый материал для
расширения и систематизации знаний и представлений дошкольников об
окружающем мире, способствует развитию у детей пытливости ума,
познавательных и читательских интересов.
Большое значение в развитии и коммуникативных умений, и гуманного
отношения к природе в целом, имеют игры-драматизации, инсценировки
различных сказок, рассказов, басен, стихов, где главными героями являются
представители мира живой и неживой природы.
Разнообразие объектов мира природы позволяет организовать интересную,
творческую и полезную деятельность детей. Экологические праздники и
развлечения становятся источником новых впечатлений, стимулом творческого
взаимодействия со сверстниками, родителями и педагогами. Экологические
досуги с элементами фольклора расширяют представление детей о природных
явлениях и объектах, связях и закономерностях в природе. Дети получают
элементарные представления об истории и традициях своего родного края,
народа, его песенной и художественно-прикладной культуре, о том, что
общими усилиями можно создавать доброе настроение, дарить радость друг
другу, сохранять и беречь красоту окружающего мира.
Ознакомление детей с живой и неживой природой обогащает их
чувственный опыт, воспитывает способность быть внимательным к тому, что
окружает. При непосредственном взаимодействии ребенка с природой
реализуется единство интеллектуального и эмоционально-эстетического
восприятия мира. Накопленные детьми реальные, достоверные представления
о взаимосвязях объектов и явлений природы, влиянии человека на
окружающую среду в дальнейшем будут выступать основой научного
мировоззрения и социально ответственного поведения.
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Bauman Moscow State Technical University (the Kaluga Branch),
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Аннотация. Статья знакомит с различным пониманием сущности
личности, рассматривает факторы, способствующие формированию и
развитию личности.
Ключевые слова: личность, формирование личности, развитие личности,
социум, восприятие себя.
Abstract. The article introduces the different understanding of the person's
essence, considers the factors that contribute to the formation and development of
personality.
Key word: personality, personality formation, personality development, society,
perception of themselves.
На вопрос: «что такое личность?» - нет однозначного ответа. Согласно
определению Большой психологической энциклопедии, личность – это
врожденные особенности мышления, ощущений и поведения, определяющие
уникальность индивида, его образ жизни и характер адаптации и являющиеся
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результатом конституционных факторов развития и социального положения
[1,с.123].
Энциклопедия культурологии обращает внимание на социальность и
историчность: «личность — (от лат. persona – маска, роль актера) – термин,
обозначающий социальный тип человека как продукта и носителя исторически
определенной культуры и выполняющего определенные функции в системе
сложившихся общественных отношений» [2,с.81].
Б.Г. Ананьев, советский психолог, дал следующее определение личности:
«Личность - не весь человек, а лишь его социальные качества, это не просто
субъект деятельности. Основные компоненты структуры личности – «некие
абстрактные духовные образования». Личностью становится любой индивид в
той мере, в какой он начинает сознательно определяться [3,с.83].
По С.Л. Рубинштейну, личность - это совокупность внутренних условий,
через которые преломляются внешние воздействия. Этого определения
придерживаются многие исследователи, но оно слишком общее [4,с.78].
Австрийский психоаналитик З. Фрейд [5,с.258] определял личность как
противоречивое единство сознательного и бессознательного: («Сверх-Я»),
(«Я»), («Оно»), где «Оно» - главный элемент структуры личности, состоящий
из бессознательных побуждений, функционирующий в соответствии с
принципом удовольствия.
«Я» - совокупность преимущественно осознаваемых человеком
познавательных и исполнительных функций психики, представляющих, в
широком смысле, все наши знания о реальном мире.
«Сверх-Я» - моральные нормы, установки, ценности того общества, к
которому принадлежит индивид.
Любая личность не является статичной – она формируется и развивается.
Формирование личности – приобретение человеком личных и социальных
качеств в процессе различных видов деятельности. Развитие личности развитие ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности,
характера, способностей, психических процессов, накопление опыта.
На формирование личности оказывают влияние две группы факторов:
внешние и внутренние.
1. К внешним относят: природную и социальную среду, воспитание,
коллективную деятельность.
2. Внутренние: наследственность, физиологические особенности,
индивидуальный опыт (собственная активности личности, реализуемая в
деятельности).
Именно внутренние и внешние факторы, влияют на то, как срабатывает
механизм формирования и развития личности, связанный с различным
пониманием роли общества и процесса социализации.
Ошибочной является позиция, когда восприятие себя, по нашим
представлениям то, какие мы есть, объективно и одинаково для нас самих и
социума. На деле, представления блоков «Я» и «Общество» практически всегда
имеют различия, которые приводят к трудностям восприятия, проблемам,
создают препятствия для полноценного развития человека.
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Ошибочно будет считать, что процесс формирования личности происходит
под воздействием только одного общественного фактора. Да, когда ребенок
идет в школу, он должен соответствовать определенным канонам, оправдать
социальные ожидания: учиться хорошо, заниматься спортом, изучать языки,
поступить в университет, получить «серьезное» образование, т.е. стать
достойным членом социума. Но есть еще и его внутренний потенциал,
психические особенности, настроенность на успех.
Процессы формирования и развития личности человека тесно связаны с
процессами инкультурации и социализации. Но многие наши проблемы родом
из детства. Родители посылают своему ребенку – открыто или завуалировано –
определенные предписания, которые формируют его жизненную позицию и
программируют его поведение на много лет вперед.
Эрик Берн, американский психиатр и психолог, впервые обратил внимание
на то, что наша жизнь программируется в раннем детстве, когда у ребенка
формируется определенная жизненная позиция. Эрик Берн называет ее
«первичным протоколом сценария» [6,с.338]. На этой жизненной позиции будет
в дальнейшем базироваться поведение человека во взрослой жизни. По Берну,
основываясь на родительских установках, ребенок формирует определенные
убеждения относительно: себя самого («Я хороший, со мной все в порядке» или
«Я плохой, у меня не все в порядке») и окружающих, прежде всего родителей
(«Ты хороший, с тобой все в порядке» или «Ты плохой, с тобой не все в
порядке»). Таким образом, формируются простейшие двусторонние позиции —
«Я» и «Ты». Сокращенно это выглядит так: плюс (+) — позиция «все в
порядке», минус (–) — позиция «не все в порядке». Сочетание этих единиц дает
четыре двусторонние позиции, которые в дальнейшем и определят, будет ли
человек победителем или неудачником:
+ + Позиция успеха. Это позиция здоровой личности, позиция победителя.
Ее человек либо постигает в самом раннем детстве, либо добивается тяжелым
трудом впоследствии. Позицию успеха нельзя приобрести простым желанием.
Такие люди обычно становятся лидерами: даже в самых крайних и трудных
обстоятельствах они сохраняют абсолютное уважение к себе и к своим
подчиненным.
+ – Позиция превосходства. Человек с этой позицией играет в игру «ты
виноват», ищет реальных или воображаемых врагов. Его вариант сценария:
«нужно от него (или от них) избавиться». В лучшем варианте — это
непрошенный советчик, который пытается помочь людям в том, в чем они
вовсе не нуждаются. Могут быть и победителями, и неудачниками.
– + Позиция депрессивности. Характерна для меланхоликов, которые
мучают сами себя, чаще всего прозябают в одиночестве и попадают либо в
больницу, либо в тюрьму. Вариант их сценария - сценарий неудачника: «если
бы только», «я должен был бы».
– – Позиция безнадежности. Это сценарий неудачника. С клинической
точки зрения эта позиция содержит некоторые элементы шизофрении.
Таким образом, у каждого человека есть устойчивая позиция, на основе
которой формируется его сценарий и базируется его жизнь. Позиции очень
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важны в межличностных отношениях. Первое, что люди чувствуют друг в
друге, — это их позиции.
Люди, хорошо думающие о себе и о мире, обычно предпочитают общаться
с себе подобными, а не с теми, кто вечно недоволен. Люди, чувствующие
собственное превосходство, любят объединяться в различных клубах и
организациях.
Бедные тоже предпочитают собираться вместе, но чаще всего для того,
чтобы выпить.
Определенному периоду человеческой жизни соответствует вид
деятельности, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в
психических процессах и в особенностях личности в данный период развития.
Ч. Кули, американский психолог и социолог, полагал, что каждый человек
строит свое «Я», основываясь на воспринятых им реакциях других людей, с
которыми он вступает в контакт. Теория Ч. Кули, впервые
проанализировавшего процесс «Я»- открытия, получила известность как
зеркальное «Я». Ч. Кули определил три стадии в построении зеркального
«Я»[7,с.193]:
1) наше восприятие того, как мы смотрим на других;
2) наше восприятие их мнения по поводу того, как мы смотрим;
3) наши чувства по поводу этого мнения.
«Социальное зеркало» постоянно действует, оно постоянно перед нами и
так же постоянно изменяется. Эти изменения особенно видны, когда в детстве
при оценке способностей индивид ориентирован на мнение тех, с кем
постоянно находится в контакте, а затем, подрастая, он уже ориентируется на
мнение людей, хорошо разбирающихся в предмете его способностей.
Таким образом, с одной стороны, личность осознает «себя для себя»: эта
функция обеспечивает индивиду то осознание, которое необходимо для
сохранения целостности личности.
С другой стороны, личность осознает «себя для других». Эта функция дает
ей знание о том, как она выглядит в глазах окружающих, как ее воспринимают.
Более того, благодаря этой функции, она в состоянии определить, какой
социальный образ от нее ждут, и стремится к социально одобряемому
поведению.
Многие специалисты в области психологии однозначно утверждают, что
нельзя добиться успеха, не разобравшись в самом себе. Эта работа принесет
гораздо больше пользы, чем даже получение образования. Она позволит найти
свои сильные стороны и реализовать имеющийся потенциал в полной мере. В
то же самое время, интерес к себе выявит слабые места и даст возможность
поработать над ними. Все это станет основой полноценного «Восприятия
себя», а соответственно уверенности в себе, что впоследствии позволит
выстроить свою жизнь наиболее благополучным образом.
Таким образом, формирование личности — сложный, длительный,
процесс, обусловленный социализацией, инкультурацией, изучением своего
«Я». Процесс, в котором внешние воздействия и внутренние силы, постоянно
взаимодействуя, меняют свою роль в зависимости от стадии развития.
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Базисом личности является совокупность ее отношения к миру, и
отношения к самой себе, т.е. своего восприятия. Стремясь к созданию
определенного баланса между внутренними и внешними факторами, можно
сформировать оптимальную модель «Я», социализированную и гармонично
развитую личность.
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Анотація. В роботі проаналізовано особливості реалізації особистісноорієнтованого підходу в системі дистанційного навчання.
Ключові слова: навчальний процес, особистісно-орієнтований підхід,
дистанційні технології.
Abstract. In the present work the peculiarities of realization of a personalityoriented approach in the system of distance learning have been analyzed.
Key words: learning process, personality-oriented approach, distance
technologies.
Особистісно-орієнтований підхід в навчанні, по-перше, сприяє
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формуванню особистості майбутнього фахівця; по-друге, є одним із факторів
підвищення якості та ефективності навчання. При організації навчального
процесу за особистісно-орієнтованими технологіями основними орієнтирами
мають бути наступні [1]:
- відмова від абсолютизації моделі навчання і реалізація її
індивідуалізованого варіанту;
- планування цілей навчання має бути комплексним, орієнтованим на
особистість кожного студента;
- враховування рівня складності матеріалу та реальних навчальних
можливостей студента;
- розвиток внутрішньої мотивації;
- стимулювання особистісного сенсу засвоюваних знань та умінь;
- розвиток пізнавальної та творчої активності;
- залучення до діалогу, організації і планування власної навчальної
діяльності;
- відбір таких способів навчально-пізнавальної діяльності студента, які
стимулюють розвиток його творчих здібностей;
- збагачення змісту навчання супутніми знаннями про навколишній
світ;
- організація процесу самостійного навчання та саморозвитку.
Тільки комплексне застосування вищезазначених принципів в освітньому
процесі забезпечує досить високу його ефективність та особистісний розвиток
студента. В Національному університеті біоресурсів і природокористування
України загальну та неорганічну хімію студенти вивчають на першому курсі,
тому в першу чергу виникає необхідність забезпечення їх адаптації до
навчального процесу. Студенти з різним рівнем шкільної підготовки, різними
здібностями та здатністю до сприйняття навчального матеріалу. Щоб визначити
рівень шкільної підготовки студентів з дисципліни, ми проводимо невелику за
обсягом та часом контрольну роботу «Збереження знань». Її результати
допомагають спланувати подальшу роботу зі студентами. На підставі цих
результатів, застосовуючи індивідуально-диференційований підхід, можна
проводити корекцію знань студентів.
У навчальних програмах усіх дисциплін за вимогами Болонського процесу
збільшується частка самостійної роботи студентів, яка в умовах особистісноорієнтованої освіти виступає як спосіб формування самостійної особистості [2].
Організація самостійної роботи починається з грунтовного інструктажу, при
якому кожен студент отримує індивідуальне завдання, що враховує його
схильності, рівень знань та загальну ерудицію і т.д. Виконання завдання
передбачає особисту ініціативу і самостійність виконавця. Так, індивідуальні
завдання для самостійної роботи з хімії різного рівня складності:
Перший рівень оволодіння знаннями – рівень знайомства з предметом. Це
запам'ятовування і розпізнавання інформації, розрізнення об'єктів та їх
властивостей. Він розрахований на студентів з невисокою успішністю.
Наприклад, тестові завдання з теми «Розчини. Електролітична дисоціація та
гідроліз солей»:
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1. Запишіть формули та розташуйте в порядку зростання сили кислоти:
карбонатна, сульфатна, фосфатна, хлорна.
2. Які з наведених електролітів у водному розчині дисоціюють ступінчасто
(записати формули): сульфітна кислота, хром (ІІІ) сульфат, кальцій гідроксид,
калій дигідрогенфосфат?
3. Які з наведених солей гідролізують: магній нітрат, манган (ІІ) нітрат,
барій нітрат, ферум (ІІІ) нітрат?
Другий рівень оволодіння знаннями – рівень умінь. Це здатність
самостійно виконувати дії на деякій множині об'єктів. Він розрахований на
основну масу студентів із середньою успішністю. Приклади тестових завдань:
1. Які йони можуть одночасно міститися в розчині:
а) Fe2+ i SO42-; б) Ca2+ i SO42-; в) Cu2+ i SO42- ; г) Pb2+ i SO42 ?
2. Які реакції проходять до кінця:
а) CaCl2 + (NH4)2SO4; б) Al(NO3)3 + K2SO4; в) (NH4)2SO4 + Na2CO3;
г) Ba(CH3COO)2 + Na2CO3?
3. Вкажіть продукти гідролізу солі калій фосфату за першим ступенем
(записати формули та рівняння реакцій).
Третій рівень оволодіння знаннями – рівень творчості. Це продуктивна
діяльність на багатьох об'єктах на основі свідомо використаної інформації про
ці об'єкти, тобто розуміння діяти творчо. Третій варіант завдань розрахований
на успішних студентів. Приклади тестових завдань:
1. Під час розчинення у воді не змінюють реакцію розчину солі (записати
формули): кобальт (ІІ) сульфіт; кальцій нітрит; алюміній бромід; літій карбонат.
2. Скорочене йонне рівняння Zn2+ + CO32- → ZnCO3 відповідає реакції між:
а) цинк хлоридом і кальцій карбонатом; б) цинк нітратом і калій карбонатом; в)
цинк сульфідом і калій гідрогенкарбонатом; г) цинк нітратом і карбонатною
кислотою.
3. Встановіть відповідність між значенням рН та водними розчинами солей:
А.
1.
Zn(NO3)2;
4.
(NH4)3PO4;
рН > 7
Б.
2.
FeCl3;
5.
KNO3;
рН < 7
В.
3.
Rb2SiO3;
6.
SnCO3
рН ≈ 7
Завдання повинні враховувати майбутню спеціалізацію студентів, тобто
бути професійно орієнтованими, а також міжпредметні зв'язки хімії з іншими
дисциплінами. Продуктивна особистісно-орієнтована самостійна робота
стимулює креативний потенціал студента. Вона сприяє не тільки якісному
запам'ятовуванню і засвоєнню навчального матеріалу, а й спонукає студентів до
пошуку наукової інформації, а деяких – до самостійної наукової діяльності.
Дистанційні технології навчання дають змогу забезпечити студентів
електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання,
завданнями для самостійного виконання, реалізувати індивідуальний підхід до
кожного студента тощо [3]. Використання таких технологій у навчальному
процесі вищого навчального закладу вносить зміни в елементи традиційної
системи освіти. Перш за все – у методику викладання всіх дисциплін. Це
пов’язано з тим, що викладач перестає бути для студента єдиним джерелом
отримання знань. Багато інформації можна знайти в мережі Інтернет та за її
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допомогою. Посилюється роль методів активного пізнання та дистанційного
навчання. Доступність інформації сприяє розвитку умінь співставлення,
синтезу, аналізу та ін. Використання дистанційних технологій змінює методику
проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи студентів.
Існуючий в даний час рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційних
систем дозволяє реалізувати на практиці всі вищезазначені принципи
особистісно-орієнтованого підходу в дистанційному навчанні. Програма
навчання складається з урахуванням особистісної мотивації студента. Їі
позитивні сторони та переваги:
- навчальна інформація може подаватися в різній формі: мовній,
письмовій, візуальній та ін.;
- з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття того, хто
користується нею;
- є можливості достатньо об'єктивно оцінити результати навчання на
всіх його етапах;
- можна коректувати програму індивідуально в ході навчання з метою
підвищення ефективності освітнього процесу.
Для реалізації особистісно-орієнтованого підходу в дистанційному
навчанні необхідно:
1. Адаптувати існуючі методики застосування особистісно-орієнтованого
підходу до сучасних комп’ютерних технологій введення, обробки, аналізу та
подання інформації.
2. Розробити інтелектуальну систему формування персонального
інформаційно-навчального простору.
3. Розробити методи динамічної адаптації програми навчання, що
засновані на аналізі результатів проміжного контролю знань.
4. Забезпечити постійно захищений доступ до персонального
інформаційно-навчального простору на базі існуючих комунікацій.
5. Опрацювати правовий статус оцінки результатів навчання.
Особистісно-орієнтований підхід забезпечує індивідуальний розвиток
кожного студента, сприяє успішному навчанню, максимальному розвитку
здібностей та обдарувань. Він показує вищі загальні та індивідуальні
результати пізнавальної діяльності; активно впливає на розвиток пізнавальних
здібностей, створює умови для того, щоб кожен міг успішно виконувати вимоги
навчальної програми, подолати наявні недоліки та розвинути індивідуальні
інтереси; забезпечити максимально продуктивну роботу всіх студентів.
Результат навчання безпосередньо залежить від умілої організації
навчального матеріалу, гнучкості обраної методики, рівня освіченості та
педагогічної майстерності викладача. Ідеальним кінцевим результатом
навчання є підняття рівня знань та інтелектуального розвитку студентів. Така
організація навчання – це тривала та систематична робота, що передбачає
постійне вивчення студента як суб’єкта навчання, його сильних та слабких
сторін, особливостей. Здійснюється на всіх ступенях навчання та
різноманітними засобами. Однак в реальному навчальному процесі обставини
змушують працювати не строго індивідуально, а з групою подібних студентів.
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Застосування дистанційних технологій дає можливість більше уваги приділяти
індивідуальним потребам кожного студента, але відсутність живого
спілкування ускладнює завдання викладача, тому що йому важче визначити
індивідуальні потреби кожного студента. Тому необхідно поєднувати
особливості та переваги особистісно-орієнтованого навчання із комп’ютерними
технологіями, що дасть змогу уникнути деяких недоліків.
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Анотація. В роботі проаналізовано особливості впровадження
проблемного навчання в очній та дистанційній формах навчання.
Ключові слова: навчальний процес, проблемне навчання, дистанційні
технології.
Abstract. In the present work the peculiarities of realization of problem-based
education in full-time and distance learning have been analyzed.
Key words: learning process, problem-based learning, distance technologies.
В курсі вивчення будь-якого предмета важливо не тільки послідовно і
логічно викласти матеріал, але й зацікавити студента у сприйнятті та вивченні
певної інформації, показати, наскільки йому це необхідно для вивчення
наступних дисциплін, для використання на практиці, в майбутній професійній
діяльності тощо. Особливо це стосується вивчення загальноосвітніх дисциплін,
зокрема хімії, у вищому навчальному закладі.
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Практика показує, що ефективність та результативність вивчення такої
дисципліни, як хімія, набагато вища, якщо використовувати проблемне
навчання. Це навчальний процес, який реалізують на основі вирішення
студентами проблемних завдань. Навчальний процес із застосуванням
проблемного навчання характеризується тим, що студент, маючи певні знання,
самостійно застосовує їх у новій або у вже відомій ситуації, знаходячи нові
підходи і правила дій. Діяльність студента характеризується обмірковуванням,
судженням, самостійним пошуком способу розумової або практичної дії. Це
розвиває мислення, здібності, творчі вміння, пізнавальну самостійність
особистості, виховує активну творчу особистість. Розрізняють такі етапи
проблемного навчання [1,2]:
1. організація проблемної ситуації: педагог – створює проблемну ситуацію,
студент – усвідомлює суперечності у навчальному матеріалі, який вивчається;
2. формулювання проблеми: педагог – організовує обміркування проблеми
та її формулювання, студент – формулює навчальну проблему;
3. індивідуальне або групове вирішення проблеми суб’єктами навчання:
педагог – організовує вирішення проблеми, формулювання гіпотези, студент –
висуває гіпотезу, яка пояснює досліджувану навчальну проблему;
4. верифікація отриманої інформації: педагог – організовує превірку
гіпотези, студент – перевіряє гіпотезу шляхом експерименту, вирішення завдань,
наукового пошуку тощо;
5. використання засвоєних знань у теоретичній та практичній діяльності:
педагог – організовує узагальнення результатів попередніх дій і використання
здобутих знань на практиці, студент – аналізує отримані результати, формулює
висновки, використовує їх у практичній діяльності.
Такі етапи проблемного навчання можна реалізувати при стаціонарній
формі навчання під час аудиторних занять: на лекціях, семінарських,
практичних, лабораторних заняттях, коли існує безпосередній контакт студента
і викладача. Ефективність організації проблемного навчання залежить від таких
умов [2]:
1. Підготовленості викладача, яка вимагає глибокого знання свого
предмета, нових наукових концепцій, підходів; високого рівня освіченості, а
також володіння методикою проблемного навчання, що передбачає, перш за
все, уміння діалогічного доброзичливого спілкування зі студентами; умінь
заохочення студентів до самостійних пізнавальних пошуків; уважне ставлення
до думок, гіпотез, висловлювань студентів; забезпечення доступності
проблемних завдань, тобто раціонального співвідношення відомого і
невідомого.
2. Підготовленості студентів: забезпечення достатньої мотивації, яка
здатна викликати інтерес до змісту проблеми; ступінь володіння прийомами
розумової діяльності; знання фактичного програмного матеріалу.
3. Науково-методичного забезпечення процесу навчання для створення
проблемних ситуацій.
4. Урахування особливостей конкретної дисципліни, теми, яку вивчають, а
також часу, відведеного за програмою.
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Проблема або проблемна ситуація спонукає особистість до активного
мислення. Одна і та ж проблема може бути поставлена різними способами. А
пізнавальна активність і зацікавленість будуть залежати саме від того, як
ставиться проблема, яким шляхом студенти "занурюються" в проблемну
ситуацію. Наприклад, у процесі вивчення курсу загальної та неорганічної хімії
при розгляді теми «Будова атома і періодична система хімічних елементів Д.І.
Менделєєва» можна сформулювати наступні проблемні завдання:
1. Як змінюються властивості елементів по періодах та групах періодичної
системи?
2. Чому періодично повторюються властивості елементів і їх сполук?
3. Чому елементи однієї і тієї ж групи, наприклад, хлор і манган (VII
група), сульфур і хром (VI група), фосфор і ванадій (V група) мають
протилежні хімічні властивості: манган, хром і ванадій - метали, а хлор,
сульфур і фосфор - типові неметали?
4. Який з елементів періодичної системи є найактивнішим металом?
Найактивнішим неметалом?
Виконання цих завдань вимагає від студента засвоєння нових знань з
будови атомів хімічних елементів і вміння застосовувати ці знання для
визначення закономірностей періодичної системи хімічних елементів.
Проблемними завданнями можуть бути: засвоєння навчального матеріалу;
формулювання питання, гіпотези; практичне завдання. Вирішенню проблемної
ситуації викладач сприяє шляхом вказівки студенту причин невиконання
даного йому практичного завдання або неможливості пояснення ним тих чи
інших фактів.
Застосування подібних проблемних ситуацій дозволяє:
-по-перше, привернути увагу студентів до навчальної теми, поставити
студентів перед посильним, пізнавальним ускладненням, подолання якої
активізує їх розумову діяльність;
-по-друге, представити перед студентами протиріччя між пізнавальною
потребою, що виникла у них, і неможливістю її задоволення за допомогою
наявного запасу знань (створити мотив-стимул).
Для створення проблемних ситуацій використовують методологічні
питання навчального предмета, практичний матеріал, логічні протиріччя тощо
[3]. Так, при вивченні хімії студентів зацікавлять наступні проблемні завдання:
І. З теми «Основні поняття і закони хімії»:
1. При нагріванні сірка плавиться, а потім горить. Чим відрізняються ці
процеси?
2. Чому для хімічних процесів справедливим є окремий випадок закону
збереження матерії - закон збереження маси?
ІІ. З теми «Хімічна зв'язок»:
Експериментально встановлено, що елементи другого періоду утворюють
набагато стійкіші π -зв'язки, ніж елементи інших періодів. Запропонувати
можливе пояснення цього факту.
ІІІ. З теми «Будова речовини»:
1. Як буде змінюватися агрегатний стан простих речовин при кімнатній
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температурі в ряду фтор – хлор – бром – йод?
2. Як пояснити той факт, що більшість твердих органічних речовин
мають запах, а неорганічні в більшості випадків його не мають?
ІV. З теми «Розчини»:
1. Чи зміниться об’єм розчину при розчиненні у воді етилового спирту?
2. Чим пояснити, що процес розчинення у воді безводного сульфату міді
екзотермічний, а процес розчинення мідного купоросу –
ендотермічний?
Проблемне навчання реалізується через упровадження в навчальний
процес проблемно-пошукових методів [1-3,4]. До таких належать:
1. Проблемний виклад або лекція. Новий теоретичний матеріал подається у
формі проблемної задачі.
2. Частково-пошуковий або евристичний метод. Педагог створює
проблемну ситуацію, сам формулює проблему і залучає студентів до її
розв'язання.
3. Дослідницький метод, коли викладач формує проблему, а студенти
цілком самостійно її вирішують.
4. Пошуковий метод, який передбачає, що студенти самі, в умовах
проблемної ситуації, бачать проблему, формулюють її і вирішують.
Таким чином, переваги проблемного навчання полягають у тому, що така
організація навчального процесу вчить мислити логічно, творчо; робить
навчальний матеріал більш доказовим і переконливим для учнів, формує в
учнів елементарні навички пошукової, дослідницької діяльності; активно
формує і розвиває позитивне ставлення, інтерес як до дисципліни, так і до
навчання взагалі. Цілком закономірно постає питання: як організувати
подібний повноцінний діалог викладача зі студентами на відстані, тобто в
дистанційному навчанні?
При цьому однозначно виникає питання
вдосконалення, по-перше, методики викладання в дистанційному курсі хімії;
по-друге, самих дистанційних технологій.
Популярність дистанційної освіти зростає, тому що вона має багато
переваг, зокрема: загальнодоступність, швидкість; можливість навчатися у
зручний для себе час; навчання без відриву від виробництва; використання в
навчальному процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних
технологій. З позицій проблемного навчання хімії в дистанційному курсі
вивчення цієї дисципліни, при всіх відомих перевагах, є певні недоліки
порівняно із традиційним стаціонарним навчанням: ускладнений процес
комунікації; процес комунікації розтягнутий в часі; відсутність достатнього
контролю за вчасною і систематичною працею; неможливість одночасного
колективного обговорення проблемних питань, обміну думками в групі;
неможливість оперативно спрямувати пошуки студента в правильному
напрямку.
Існують також проблеми оцінювання, а саме: неможливо перевірити те, що
студент виконав завдання самостійно; важко оперативно перевірити, наскільки
студент орієнтується в тій чи іншій проблемі, наприклад, задати додаткові
питання, як при усній відповіді на семінарі; труднощі в оцінюванні окремих, в
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тому числі і професійних, якостей студента: ініціативності, винахідливості при
розв’язанні проблеми.
Певні недоліки відчуває студент: «шаблонність» навчального плану, важче
реалізувати індивідуальний підхід до навчання студента. У зв’язку з цим
неможливо оперативно корегувати програму занять з метою акцентування
уваги на недостатньо розвинутих навичках того чи іншого студента.
Таким чином, при дистанційному навчанні можна умовно виділити дві
групи проблем:
1. Загальні, тобто такі, що характерні для дистанційного навчання загалом.
2. Специфічні, тобто такі, що виникають при організації та реалізації
проблемного навчання зокрема:
- при дистанційному навчанні неможливо перевірити, чи є студент
автором тієї чи іншої ідеї, гіпотези тощо;
- неможливо оперативно коректувати вирішення проблемної ситуації:
коли висувається кілька гіпотез, немає можливості оперативно
обговорити їх зі студентами групи, відкорегувати, спрямувати
обговорення в правильне русло;
- обговорення гіпотези між студентом і викладачем розтягнуто в часі;
- студент не має можливості врахувати міркування інших студентів і
використати їх як базу для розвитку своїх подальших ідей, міркувань,
висновків тощо.
Способами вирішення цих проблем можуть бути:
- впровадження новітніх технологій , зокрема живе спілкування в режимі
онлайн,
- розробка експрес-методів перевірки знань студентів в режимі онлайн;
- розробка комплексів тестів для перевірки таких якостей студентів як
ініціативність, абстрактне мислення, здатність шукати нестандартні
шляхи вирішення поставлених проблем;
- використання інтерактивних технологій в навчальному процесі;
- удосконалення методики дистанційного навчання з метою
систематичного контролю роботи студента над заданою проблемою;
- оптимізація педагогічного навантаження на викладача, що підвищить
оперативність обміну інформацією;
- проведення навчання для викладачів з метою ознайомлення із
сучасними технологіями дистанційного навчання.
Таким чином, врахування особливостей реалізації проблемного навчання в
дистанційних технологіях дозволить підвищити його ефективність.
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AGE-OLD FEATURES OF FORMING OF COMMUNICATIVE CULTURE
OF JUNIOR SCHOOLBOYS
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Chernivtsi, Kotsubinsky Str. 2, 58012

Анотація. У статті проаналізовано вікові особливості формування
комунікативної культури молодших школярів. Розкрито істотні особливості
формування комунікативної культури учнів початкових класів з однолітками.
Обґрунтовано комунікативні якості, вміння та компоненти при формуванні
комунікативної культури дітей молодшого шкільного віку.
Ключові слова: комунікативна культура, діти молодшого шкільного віку,
комунікативні якості та вміння.
Аннотация. В статье проанализированы возрастные особенности
формирования коммуникативной культуры младших школьников. Раскрыты
существенные особенности формирования коммуникативной культуры
учеников начальных классов с ровесниками. Обоснованно коммуникативные
качества, умения и компоненты при формировании коммуникативной
культуры детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: коммуникативная культура, дети младшего школьного
возраста, коммуникативные качества и умения.
Abstract. The age-related features of forming of communicative culture of junior
schoolboys are analysed in the article. The substantial features of forming of
communicative culture of children of midchildhood are exposed with the persons of
the same age. Grounded communicative qualities, abilities and components at
forming of communicative culture of children of midchildhood.
Key words: communicative culture, to put midchildhood, communicative
qualities and abilities.
Постановка проблеми. Сьогодні проблема формування комунікативної
культури набуває великого значення. Саме початкова школа має створити
вагомі передумови для розвитку комунікативних здібностей, умінь будувати
міжособистісні відносини у спілкуванні. Тому, перед нею стоїть складне
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завдання – виховати культурну особистість, яка вміє знайти своє місце в
складній, постійно змінюваній дійсності. Це, в свою чергу, вимагає перегляду
змісту, форм і методів роботи вчителів початкових класів, щодо організації
виховання комунікативної культури учнів у навчально-виховному процесі.
Аналіз останніх досліджень. У сучасних наукових дослідженнях поняття
комунікативної культури розглядається вченими у різних аспектах, зокрема:
культурологічному (В. Біблер, С. Курганов), свідоглядному (О. Бодальов,
Б. Ломов), психологічному (Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, І. Зимня, І. Котова,
О. Леонтьєв, Б. Паригін), морально-етичному (С. Грехнєв, І. Страхов,
І. Синиця), як комунікативний аспект професійної підготовки (Н. Кузьміна), як
компонент культури особистості (А. Мудрик, В. Саф’янов) тощо. Питання
комунікативно-мовленнєвого розвитку особистості дитини висвітлювали у
своїх працях дослідники: Б. Баєв, І. Бех, О. Бондаренко, М. Боришевський,
О. Киричук, Г. Костюк, С. Максименко, Т. Піроженко, М. Пентилюк,
О. Раєвський, В. Рибалка, І. Синиця, Г. Чайка, Т. Чмут та ін.
Формулювання мети й завдань. Метою статті є обґрунтування вікових
особливостей формування комунікативної культури дітей молодшого
шкільного віку.
Виклад основного змісту дослідження й одержаних результатів. За
віковою періодизацією, прийнятою психологами і педагогами, час життя дітей
від шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. При
визначенні його меж враховуються особливості психічного і фізичного
розвитку дітей, береться до уваги перехід їх від ігрової до навчальної
діяльності, яка стає у цьому віці провідною [4, c. 248].
Для визначення особливостей формування комунікативної культури в
молодшому шкільному віці необхідно знати комплекс внутрішніх умов для
формування даного індивідуально своєрідного психологічного утворення, до
якого входить сама особистість в усьому її психологічному багатстві: з
властивою їй багаторівневою структурою, складною системою мотивів –
потреб, інтересів, настанов, почуттів, цілей тощо, які втілюються в
позитивному ставленні до процесу спілкування і його учасників, у моральнокомунікативних якостях і вміннях. Слід зазначити, що комунікативна культура
залежить від усіх сфер психіки особистості: пізнавальної, емоційної, вольової,
мисленнєвої, мовленнєвої, але особливо органічно – з її мотиваційною сферою,
яка виступає психологічним підґрунтям набуття комунікативних знань, вмінь і
навичок, розвитку морально-комунікативних якостей. Тому необхідно звертати
увагу на перелічені вище психологічні аспекти, щоб виявити взаємозв’язок між
формуванням комунікативної культури і віковими особливостями молодших
школярів.
Саме в молодшому шкільному віці дитина потрапляє в нове соціальне
середовище, що змінює умови її подальшого розвитку, в свою чергу і
комунікативного. Виникають нові психологічні умови для особистісного і
комунікативного зростання дитини, розпочинається процес поступового
перетворення міжособистісного спілкування у вирішальний чинник
особистісного розвитку молодшого школяра, що вимагає формування його
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психологічного інструмента – комунікативної культури. У спілкуванні
формуються, існують і розвиваються особистісні властивості й комунікативні
якості та вміння, потрібні для успішного перебігу пізнавально-комунікативної
діяльності. У молодших школярів комунікація формується, як правило, між
дітьми тієї ж статі, крім того, їм необхідно забезпечити собі емоційну безпеку
[1, c. 98].
Групи однолітків формуються по принципах статі, віку, соціальноекономічного статусу сімей, до яких належать молодші школярі. Якщо
наприкінці дошкільного віку потреба у спілкуванні з однолітками тільки
формується, то у молодшого школяра вона вже стає однією з головних – дитина
точно знає, що їй потрібні інші діти, і явно віддає перевагу їх присутності.
Отож, комунікативна культура ґрунтується на мотивованій взаємодії один з
одним, з колективом. Свідомість молодших школярів ще не досягає того рівня,
щоб думка ровесників служила критерієм об’єктивної оцінки самого себе.
Звичайно, діти цього віку зі значним інтересом ставляться до оцінки, яку їм
дають однокласники за спритність, сміливість, розум і гостро переживають,
якщо ця оцінка розходиться із бажаною. Але такі переживання короткочасні,
головне, їх легко змінити оцінкою з боку дорослих чи вчителів. Думка вчителя
є для молодшого школяра найбільш суттєвою і безапеляційною [3, c. 19].
Молодші школярі спілкуються з ровесниками в основному в іграх, а також
в умовах спільної діяльності. Як правило, діти мало часу приділяють розмовам
про те, що не пов’язане з їхніми цьогочасними заняттями, вони спілкуються в
групах, склад яких є непостійним, залежно від праці чи гри, якими вони зайняті,
або від настрою і потреб, які легко змінюються. З дорослими учні початкових
класів спілкуються в основному в сім’ї (з батьками, рідними). У молодшому
шкільному віці зміст спілкування з дорослими охоплює всі сфери
життєдіяльності дітей і значно впливає на те, як складається спілкування з
ровесниками.
У спілкуванні з ровесниками школяр може проявити свої інтереси і,
зустрічаючи розуміння з боку товаришів, утверджуватися у своїх нахилах.
Збагачуючи один одного різними відомостями, ровесники можуть дати
поштовх для виникнення в одного з них інтересу в тій сфері, яка раніше не
привертала їх уваги. Адже в цей же час спілкування з ровесниками (як і з
іншими людьми) може руйнувати, спотворювати всі інтереси і нахили,
сформовані в дітей. Крім того, у спілкуванні можуть формуватися і соціально
небезпечні інтереси [5, c.10].
Комунікативна культура молодших школярів з однолітками має ряд
істотних особливостей, які якісно відрізняють її від спілкування з дорослими:
– велика різноманітність комунікативних дій і надзвичайно широкий їх
діапазон. У спілкуванні з однолітком можна спостерігати безліч дій і звернень,
які практично не зустрічаються в контактах з дорослими. Дитина сперечається з
однолітком, нав’язує свою волю, заспокоює, вимагає, наказує, обманює,
шкодує. Саме у спілкуванні з іншими дітьми вперше з’являються такі складні
форми поведінки, як удавання, прагнення зробити вигляд, висловити образу,
кокетство, фантазування;
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– надзвичайно яскрава, емоційна насиченість. Підвищена емоційність і
розкутість контактів молодших школярів відрізняє їх від взаємодії з дорослими.
Дії, адресовані однолітку, характеризують значно більш високої адекватної
спрямованістю. У спілкуванні з однолітками у молодшого школяра
спостерігається більше експресивно-мімічних проявів, що виражають
найрізноманітніші емоційні стани від обурення до радості, від ніжності і
співчуття до гніву;
– нестандартність і нерегламентованість дій молодших школярів. Якщо в
спілкуванні з дорослим навіть самі несміливі діти дотримуються певних
загальноприйнятих норм поведінки, то при взаємодії з ровесником школяр
використовує несподівані дії і рухи. Цим рухам властива особлива розкутість,
ненормованість, недотриманість зразків: молодші школярі стрибають, стають у
химерні пози, кривляються, передражнюють один одного, придумують нові
слова і звукосполучення, складають різні небилиці. Подібна свобода дозволяє
припустити, що суспільство однолітків допомагає дитині проявити свій
самобутній початок [2, с. 58].
Молодший шкільний вік вважається початком становлення мотивації
навчання, коли в дітей складається «внутрішня потреба школяра», що
виявляється у бажанні відвідувати школу, навчатися, займати нову соціальну
роль серед оточуючих. Ні увага, ні пам’ять не носять, в цьому віці, чітко
вираженого довільного характеру. Довільність пізнавальних процесів у дітей
шести-десяти років виникає лише на піку вольового зусилля, коли дитина
спеціально організує себе під натиском обставин або за власним бажанням. У
звичайних обставинах йому ще дуже важко організувати свої психічні функції
на рівні вищих досягнень людської психіки, тому важливо, щоб процес
спілкування і формування комунікативної культури, зокрема, був
вмотивований [4, с. 248].
При формуванні комунікативної культури дітей молодшого шкільного віку
враховують такі комунікативні якості: змістовність, що потребує вміння
виділяти головне, розміщувати фактичний матеріал у висловлюванні в
потрібній послідовності; логічність – вміння послідовно, обґрунтовано
викладати думки; зв’язність – вміння взаємопов’язано викладати частини
змісту, теми; точність – вміння добирати для передавання інформації найбільш
влучні вербальні засоби, зумовлені метою висловлювання, передавати суть;
чіткість – вміння точно передавати істотне, формулювати висновки; багатство
мовних засобів – здатності до опанування і гармонійного використання
різноманітних лексичних, граматичних і стилістичних засобів; зрозумілість –
вміння доступно викладати думку; правильність – вміння викладати думки
відповідно до мовної норми; виразність – вміння відмовлятися від мовних
стереотипів, а також добирати вислови згідно з комунікативною ситуацією
тощо [2, с. 43].
Також у формуванні комунікативної культури виділяють оволодіння
молодшими школярами такими вміннями:
–
комунікативними – здатністю до мовленнєвого спілкування, що означає
вміння активно використовувати своє мовлення у спілкуванні, а також вміння
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немовленнєвого контакту (послуговування мімікою, пантомімікою тощо);
–
перцептивними – здатністю до міжособистісного пізнання і розуміння
партнера по спілкуванню, правильного моделювання мотиваційної структури
його особистості (певних особливостей, інтересів і цінностей, фізичного та
емоційного стану, розумових здібностей тощо);
–
інтерактивними – здатністю вступати у взаємодію і здійснювати вплив
на партнера по спілкуванню через мовленнєві та немовленнєві засоби і власні
особливості [2, c. 64].
Комунікативна культура молодшого школяра репрезентується через
оволодіння нею певним досвідом, який складається із компонентів: ціннісний
досвід – інтереси, ідеали, переконання, норми, що орієнтує зусилля учнів на
формування комунікативної культури; досвід рефлексії – співвідношення знань
про свої можливості, самого себе з вимогами дійсності; досвід звичайної
активізації – адаптація до певної ситуації спілкування, взаємодії, змін умов,
орієнтація на визначені умови в досягненні успіху; операційний досвід –
комунікативні уміння, а також уміння саморегуляції; досвід співробітництва –
формується у взаєминах і спілкуванні вихованців з ровесниками, іншими
людьми, сприяє об’єднанню зусиль, спільному вирішенню завдань та
передбачає взаємодію. Зазначені компоненти суб’єктивного досвіду складають
цілісну систему життєвого досвіду школяра як суб’єкта взаємодії, спілкування,
життєвого самовизначення. Виявлення цього досвіду учнями є необхідною
умовою виховання у них комунікативної культури [2, с. 65].
Отож, через спілкування молодший школяр формує нові мотиви і розвиває
потреби й інтереси, засвоює знання та правила взаємодії, випробовує
комунікативні засоби (вербальні та невербальні) і соціальні ролі (суб’єкта
учіння і спілкування), набуває морально зорієнтованих якостей і
комунікативних вмінь, поступово опановуючи досвід міжособистісного
спілкування.
Висновки. У спілкуванні відбувається прилучення молодших школярів до
комунікативного досвіду, що визначає розвиток психологічних характеристик
їх комунікативної культури. Формування цих характеристик здійснюється в
умовах особистісного розвитку учнів, становлення у процесі навчання
мотиваційної сфери, що є підґрунтям формування психоморальних якостей і
комунікативних вмінь. Позитивному ставленню молодших школярів до
спілкування сприяє широта інтересів, їхня допитливість, емоційність. Важливо
пробудити і закріпити ці якості у процесі мовленнєвої діяльності, викликати
інтерес до самостійного висловлювання думки і внаслідок цього сформувати
стійкі бажання реалізувати будь-який намір у культурі спілкування.
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Annotation. In the article the possibility of the introduction of the course
«Creative learning technologies» in the educational process of training future
specialists. Grounded object and subject, the aim of the course «Creative training
techniques», content: topics of lectures, practical work, assignments, independent
work. Clarified that in the structure of the course «Creative training techniques»
along with the traditional system of training of students is provided the use of
interactive and innovative methods and technologies.
Key words: professional education, professional training of technologists,
creativity, creative teaching methods, content of the course «Creative training
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Анотація. У статті розкрито можливості впровадження курсу
«Креативні технології навчання» у навчальний процес підготовки майбутніх
фахівців-технологів. Обґрунтовано об’єкт та предмет, мету вивчення курсу
«Креативні технології навчання», його зміст: теми лекцій, практичні роботи,
завдання самостійної роботи. Уточнено, що у структурі курсу «Креативні
технології навчання» поряд із традиційною системою навчання студентів
передбачено використання інтерактивних та інноваційних методів і
технологій.
Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка фахівцівтехнологів, креативність, креативні технології навчання, зміст курсу
«Креативні технології навчання», творчий підхід, інтерактивні та інноваційні
методи навчання.
Introduction. In the conditions of information society formation the role of
training highly qualified personnel what is capable to the productive work in this
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society is going up. Therefore, the urgent task is the training of the future teacher that
has the ability to solve personal and professional problems in the conditions of
intensive development of high information technologies. To achieve these objectives,
the necessary condition is the creation of favorable conditions for professional
training of specialists who have the necessary theoretical and practical knowledge,
possess a number of professional competencies to accomplish their intended
educational objectives. The reforming of higher education is largely associated with
an increase in the theoretical content of academic subjects, and professional training
is one of the main conditions of professional education.
It is worth noting that issues of professional training of future specialists are
engaged in a significant number of scientists. So, in the writings of O. Kobernik, M.
Koretz, Yu. Kulinka, V. Madzigon, A. Rasula, L. Savchenko, V. Sidorenko, G.
Tereshchuk, S. Tkachuk, D. Thorzhevskogo etc. theoretical, methodological and
organizational bases of formation and development of professional competence of
future teachers are settled. Some problems remain outside the purview of experts and,
above all, in the training of the future experts-technologists.
The aim of our study is to reveal the objectives and characteristics of the course
«Creative training techniques» and the possibility of its implementation in the process
of professional training of future specialists.
Contemporaries pay more attention to the training of future specialists to
professional activity. This is due, primarily, to update the content of professional
training of future specialists [3]. The modern period of professional training of
specialists is the training of students according to the purpose and content of the State
standard of basic and full education for the educational area «Technology» and the
introduction in secondary schools of specialized education, one of which is
technology profile.
Among the publications devoted to the professional training of candidates for
higher education in the direction of «Professional education», we note the works of
O. Kobernik, L. Orshansky, S. Tkachuk, L. Savchenko and others.
The modern process of education is built on innovation and creative approach of
teachers to the academic activities. Here creativity comes. Therefore, we believe the
actual implementation of the course «Creative training techniques» in the training of
candidates for higher education in the direction of 015 Professional education
(technology of light industry products).
The study of the «Creative training techniques» involves the formation of
students ' theoretical knowledge and professional skills, providing: the solution of
complex tasks on introduction of technologies of organization of creative activities in
the educational process [1]; to familiarize students with basic theoretical course
concepts and promote their awareness of the place of this discipline in the General
system of teacher training; to master of future teachers-technologists of heuristic
methods of creative problem solving methods and creative solutions to technical
problems during the study of professional disciplines; students’ mastery of basic
methods of research of a level of formation of creative abilities of pupils; introduction
of the future teachers-engineers with the technology of the organization of creative
activity of pupils in educational process and teaching methods of technical creativity
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[2].

Students should know: essence of the technological approach in the educational
process, its driving forces and regularities and peculiarities, methods and forms of
application of various technologies in educational activities; factors contributing to
the implementation of creative technologies; the experience of domestic and foreign
creative educational activities, modern pedagogical systems; creative technology in
the educational activities of the institution; to be able to plan, organize and motivate
collective creative activities of students, select the forms and methods of cooperation
of the teacher and students conduct self-analysis of development of creativity and to
determine the level of their own creative skills in the organization of the educational
process; use of creative educational technologies in educational process of
educational institutions; simulate the optimum organizational forms and methods of
training in the application of certain technologies of training; own methods of
training with use of information and communication technologies in the educational
institution in accordance with modern requirements.
The course «Creative learning technologies» is aimed at the formation of
professional competence. The course program consists of two content modules:
module 1. The nature and content of creative learning technologies. Module 2. The
method of implementation of creative learning technologies in the educational
process.
The course consists of theoretical lectures, combined thematically with the
practical exercises and concludes with an independent (or individual) works. To the
themes of the lectures we have included topics that contribute to the improvement of
practical skills and creative activities, for example: innovative trends in modern
education; the creative essence of professional-pedagogical activity; foreign
experience of creative pedagogical activity.
The course is based on practical problems, as in professional education and
technological activities the implementation of projects is one of the main tasks. The
students, having listened to the lecture with multimedia software, begin to perform
practical tasks that are designed to implement the students to be able to plan, organize
and motivate collective creative activities of students, select the forms and methods
of cooperation of teachers and students, conduct self-analysis of development of
creativity and to determine the level of their own creative skills in the organization of
the educational process.
Thus, one of the ways of improvement of professional training of students
majoring in «Professional education (the technology of light industry products)» is
the study of the «Creative training techniques», which integrates traditional and
modern approaches to the study of creative methods of teaching, involves the mastery
of the students ' theoretical, practical and creative arsenal of means of methodical
training, improves the motivation and practical readiness of students to
implementation of tasks of professional education.
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АКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА
КАТАСТРОФ» СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Курский государственный медицинский университет,
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ACTUAL BASIS OF TEACHING DISCIPLINE «SAFETY, DISASTER
MEDICINE» STUDENTS OF PHARMACEUTICAL FACULTY
Kursk State Medical University,
Kursk, K. Marx 3, 305041

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с
особенностями преподавания и изучения студентами фармацевтического
факультета дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина
катастроф».
Ключевые
слова:
безопасность
жизнедеятельности,
медицина
катастроф, чрезвычайные ситуации, способы и средства защиты, первая
медицинская помощь.
Abstract. The paper discusses issues related to the features of the teaching and
learning of the students of the Faculty of Pharmacy of discipline "Safety. Emergency
Medicine".
Key words: life safety, disaster medicine, emergency, ways and means of
protection, first aid.
Вступление.
Современные чрезвычайные ситуации (ЧС), в какой бы сфере они не
возникли, характеризуются значительным материальным ущербом и
огромными человеческими жертвами. Такая ситуация потребовала создания
новых форм и методов организации работы по оказанию медицинской помощи
пострадавшему населению.
В связи с тем, что последствия ЧС характеризуются большим
разнообразием
патологических
проявлений
(травмы,
поражения
радиоактивными, отравляющими веществами и т.д.) актуальным является то,
что для работы в этой области медицины требуются специалисты с новым
качеством подготовки, обладающие интегративным медицинским знанием.
Основной текст.
Согласно нового Федерального государственного образовательного
стандарта дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф»
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относится к базовой части профессионального
цикла образовательной
программы 060301 «Фармация».
Целью дисциплины является формирование базы системных знаний по
безопасности жизнедеятельности в экстремальных условиях и медицине
катастроф
для
квалифицированного
практического
выполнения
профессиональных обязанностей в ЧС.
Задачами дисциплины являются:
 приобретение современных теоретических знаний в области
безопасности
жизнедеятельности,
медицины
катастроф,
мобилизационной подготовки здравоохранения;
 изучение нормативно-правовой базы в области безопасности
жизнедеятельности и мобилизационной подготовки здравоохранения;
 формирование умений по организации и оказанию медицинской и
фармацевтической помощи при ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС природного и техногенного характера и в военное
время;
 формирование компетенций, необходимых в профессиональной
деятельности провизора при организации снабжения медицинских
формирований и населения в ЧС.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
знаний:
- анализ значимых политических событий, основные понятия и
закономерности развития мирового исторического процесса, правильная оценка
политики государства, историко-медицинская терминология;
- основы политики государства в области национальной безопасности;
- основы медицинской деонтологии и психологии взаимоотношений
провизора и врача, провизора и потребителя фармацевтической продукции;
- основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС;
- особенности медицинского и лекарственного обеспечения населения в
ЧС природного и техногенного характера, при локальных вооруженных
конфликтах, террористических актах и в военное время;
- основы безопасности жизнедеятельности, основы законодательства
Российской Федерации по охране здоровья граждан и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в стране; основные нормативные и
правовые документы; юридические, законодательные и административные
процедуры и стратегию, касающиеся всех аспектов фармацевтической
деятельности;
- современные способы и средства защиты населения, больных,
медицинского персонала (сотрудников аптечных учреждений), а так же
медицинского имущества медицинских учреждений и формирований от
поражающих факторов оружия массового поражения, природных и
техногенных катастроф;
- алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае,
возникновении острого заболевания и ЧС.
Современный социум требует от провизора владения интегративным
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медицинским знанием и умением правильного его применения на практике. В
этом отношении дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина
катастроф» заключает в себе большие возможности, представляя собой систему
учебно-научных знаний, объединяющих сведения о закономерностях
возникновения и развития патологических процессов при различных
катастрофах, практических умений и навыков защиты от поражающих
факторов и оказания неотложной помощи пострадавшим при ЧС. Также для
правильного оказания помощи пострадавшим необходимо знать особенности
психологических типов человека и его реакции на воздействие экстремальной
ситуации.
Поэтому
в
содержании
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности, медицина катастроф» интегрируются релевантные для ЧС
учебные элементы знаний из других медицинских, естественно-научных и
гуманитарных дисциплин.
Основными видами занятий со студентами являются: лекции,
практические занятия с использованием различных форм активного обучения.
На практических занятиях рассматриваются наиболее сложные вопросы по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» и их
главной задачей является закрепление знаний, привитие навыков поиска,
обобщения и изложения материала.
Такие формы творческой организации учебных занятий, как деловые игры,
пресс-конференции, взаимообучение, конкурс, творческий отчет в полной мере
могут быть применимы на практических занятиях.
Проведение практических
занятий также способствует
более
эффективному усвоению материала, улучшению качества подготовки студента,
формированию навыков самостоятельной работы, преодолению пассивного
участия студента в занятии, формированию интереса к происходящему в
аудитории.
В целях развития у студентов, как у будущих специалистов в области
фармации познавательной активности, творческих способностей и навыков
самостоятельной работы в практику проведения практических занятий наряду с
традиционным обсуждением включены письменные практические задания,
компьютерное тестирование, решение ситуационных задач, подготовка
тематических докладов, рефератов, просмотр учебно-документальных фильмов,
отражающих различные типы ЧС, способы оказания необходимой медицинской
помощи пострадавшим.
Для студентов фармацевтического факультета разработаны необходимые
учебные пособия по изучаемой дисциплине, методические разработки для
студентов и преподавателей, учебные стенды, наглядные пособия,
тематические фильмы, на должном уровне помогающие будущему провизору в
освоении дисциплины.
Анализ медико-санитарных последствий ЧС свидетельствует о
необходимости приобретения и пополнения провизорами знаний о
современных методах, средствах, способах проведения лечебных мероприятий
при оказании первой медицинской помощи больным и пострадавшим,
характеристику современных токсичных химических и радиоактивных
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веществ, биологических средств; о средствах индивидуальной защиты; об
основных мероприятиях по организации и проведению специальной обработки
населения, территории, продуктов питания, воды и медицинского имущества.
Заключение и выводы.
Таким образом, условия работы в ЧС предъявляют особые требования к
личности провизора, его способности быстро принимать наиболее правильные
решения. А это возможно лишь при наличии соответствующих глубоких
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных при изучении
различных тем дисциплин комплекса «Безопасность жизнедеятельности,
медицина катастроф».
Статья отправлена: 08.12.2016 г.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНІСТІ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЯК ФАКТОР ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО ЗДОРОВ’Я
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка, Україна, Сумська область, м. Глухів
Shovkoplias O. M.
FORMATION OF HEALTH PRESERVATION COMPETENCE OF
EDUCATORS AS A FACTOR VALUE ATTITUDE TO HEALTH
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
Ukraine, Sumy region, Glukhov,

Ключевые слова: здоровий спосіб життя, діти дошкільного віку, майбутні
вихователі, здоров’язбережувальна компетентність.
Аннотация. Наголошується на важливості інститутів освіти, зокрема
дошкільних навчальних закладів у питаннях формування здорового способу
життя. Показником, за яким можна відстежити якість підготовки
майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу
життя визначається здоров’язбережувальна компетентність вихователя.
Що позиціонується як інтегративна якість особистості, яка виражається в
рівні засвоєння ним соціального досвіду в аспекті здоров’язбереження,
спрямованого на збереження власного здоров’я, здоров’я вихованців, що є
необхідною умовою сталого розвитку держави.
Abstract. In this paper we describe the use of underlines the importance of
education, including pre-schools in terms of a healthy lifestyle. The indicator by
which to monitor the quality of future teachers for preschool education in healthy
living is determined the preservation of health teacher competence. Positioned as an
integrative personality, which is reflected in the level of assimilation of social
experience in terms of the preservation of health to preserve their own health and the
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health of pets, which is a prerequisite for sustainable development.
Key words: healthy lifestyle, preschool children, future educators,
the preservation of health competence.
Вступ: Проблема здоров’я належить до споконвічних і глобальних. Вона
стосується людства загалом і кожної людини зокрема, зберігаючи свою
пріоритетну значущість протягом усієї історії суспільства.
Знання особливостей та тенденцій стану здоров’я населення, факторів, які
на нього впливають, здійснення моніторингу є обов’язковою складовою
наукового обґрунтування і визначення найбільш ефективної стратегії і тактики
розвитку по збільшенню середньої тривалості здорового життя населення.
У 1977 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ініціювала
міжнародну компанію під назвою «Здоров’я для всіх», в якій зібрана
інформація про існуючі загрози здоров’ю. У 2000 році ВООЗ проголосила
глобальну стратегію «Здоров’я для всіх» яка містила 10 положень, 6 принципів,
38 завдань, спрямованих на попередження загрози здоров’ю. Таким чином,
визначено систему заходів, що у загальносвітову наукову лексику увійшли під
назвою «Заохочення до здоров’я, сприяння здоров’ю, формування пропаганди
здоров’ю» тощо.
Стратегічним напрямком державної політики в Україні є збереження,
зміцнення та поліпшення громадського здоров’я, утвердження в суспільстві
ідеології здорового способу життя.
Однією з основних причин, пов’язаних з незадовільним станом здоров’я є
відсутність належної роботи з формування здорового способу життя,
починаючи з раннього дитинства у сім’ї та закладах освіти.
Основний текст. Вчені (Лісицин Ю.П. і Царегородцев Г.І.) визначають
здоровий спосіб життя як спосіб життєдіяльності, спрямований на збереження і
поліпшення здоров’я людей, як умови і передумови здійснення і розвитку
інших сторін суспільного способу життя [2].
Складовими здорового способу життя є різноманітні компоненти, що
стосуються усіх сфер здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної.
Неабияке значення для здорового способу життя мають поінформованість
людей і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, здатних
протидіяти природному процесу старіння, належних екологічних умов,
достатньої системи охорони здоров’я. Крім того, існує чимало інших складових
здорового способу життя, що стосуються переважно не тільки фізичного і
психічного, а й соціального і духовного здоров’я, до яких належить відсутність
шкідливих звичок, пануюча світоглядна настанова на пріоритетну цінність
здоров’я тощо [4].
Центральне місце у формуванні здорового способу життя дітей та молоді
відіграють інститут освіти та його окремі ланки (дошкільна, початкова,
середня, вища тощо). Питання ролі інституту освіти, зокрема дошкільної ланки,
у формуванні здоров’я та здорового способу життя дітей і молоді
розглядаються багатьма сучасними науковцями.
С. В. Лапаєнко говорить про необхідність створення умов для ефективного
формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя. Позиція автора
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полягає в тому, що ефективне формування таких ознак можливе за умови
комплексного виховного впливу на потребнісно-мотиваційну та емоційновольову сферу особистості [1].
Наша позиція збігається з твердженням науковців про те, що формування
бережливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей,
здоровий спосіб життя передбачає врахування всіх його складових і можливе
лише за умов неперервності та комплексності освітнього впливу на особистість
дитини. При цьому дошкільник має бути активним учасником і творчим
суб’єктом виховного процесу. Здобута інформація має увійти в повсякденне
життя малюка, і на основі усвідомлення і прийняття стати переконанням і
мотивацією до збереження свого здоров’я. А для реалізації оздоровчої життєвої
позиції особистості слід формувати щоденні вміння приймати оздоровчі
рішення, надаючи кожній дитині психологічну підтримку.
Як зробити так, щоб здоров’я стало однією з провідних потреб людини
протягом усього життя; необхідною умовою сталого розвитку держави через
конкретну особистість?
Безумовно, з перших років життя малюка слід вести просвітницьковиховну роботу, формуючи в нього звичку дбати про власне здоров’я.
Якщо ми, дорослі, усвідомимо, що головну надію слід покладати не на
медичне обслуговування чи поліпшення екології, а тільки на себе, то й
пріоритетом у вихованні стане формування у наших малюків навичок
здорового способу життя.
Оскільки ж це означає зорієнтованість особистості на формування,
збереження та зміцнення власного здоров’я як найголовнішої особистісномотиваційної потреби, то найважливішим завданням педагогів є формування в
дитини готовності бути здоровою. За твердженням В. Петленко, В. Бузунова ця
готовність має складатися: з потреби (хочу) бути здоровим; із здатності (можу)
будувати свої відносини із самим собою та навколишнім світом; з рішучості
(буду) жити за природовідповідними законами.
Усвідомлення дитиною того, що здоров’я – це приватна власність кожного,
і є не менш важливим чинником успішності в житті, ніж певні матеріальні
блага, буде сприяти вихованню у дошкільників бажання систематично
займатися фізичною культурою і спортом. Отже, головне у роботі дошкільного
закладу – турбота про здоров’я дітей, адже здоровий малюк легше сприймає
виховні впливи, швидше набуває необхідних умінь та навичок, краще
пристосовується до змін навколишньої дійсності. Дотримання такого напряму
роботи забезпечить стратегію сталого розвитку в дошкільному навчальному
закладі направленого саме на виховання здорового покоління.
Проблема здоров’я дітей є важелем виховної роботи, здійснюваної
батьками та педагогами, в свою чергу стратегічною метою, є виховання і
розвиток життєрадісної особистості, збагаченої знаннями про себе, готової до
творчої діяльності, поведінка якої відповідає загальнолюдським нормам моралі.
А знання, розуміння і втілення в практику основ здорового способу життя – це
три ключових моменти, від яких залежатиме повноцінність і тривалість життя
кожної особистості, цілого покоління та всіх наступних поколінь людей.
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У дошкільних навчальних закладах проблема здоров’я дитини
розглядається як важлива складова дошкільного виховання і визначена
розділами програм «Я у Світі», «Дитина» і «Малятко», Базовим компонентом
дошкільної освіти.
Зважаючи на вищезазначене постає потреба у кваліфікованих грамотно
підготовлених фахівцях, які повинні уміти не тільки проводити заняття «Основ
здоров’я» (валеологїї) та фізичної культури, але й уміти таким чином
реорганізувати навчально-виховний процес і все освітнє середовище в
дошкільному навчальному закладі, щоб вони несли і дітям, і самим
вихователям здоров’я.
Ряд досліджень вітчизняних науковців (О. Л. Богініч, Е. С. Вільсковський,
Н. Ф. Денесенко, В. В. Нестеренко) присвячений проблемі підготовки фахівців
до реалізації завдань формування здорового способу життя.
Світові освітні тенденції процеси, що відбуваються в Україні, актуалізують
проблеми фахової підготовки вихователя, посилюють вимоги до його
професійних та особистісних якостей. Першочерговим завданням вищих
навчальних педагогічних закладів є підготовка висококваліфікованого фахівця,
який на належному рівні виконуватиме професійні обов’язки. Слід
констатувати, що підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних
закладів у вищих педагогічних навчальних закладах до вирішення завдань
формування здорового способу життя в системі освітньо-виховної роботи з
дітьми має певні недоліки.
Визначаючи показник, за яким можна відстежити якість підготовки
майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу
життя, ми виходили з того, що за час навчання у вищому педагогічному
навчальному закладі не можливо засвоїти вичерпного обсягу знань і навичок.
Обумовлено це, насамперед, тим, що обсяг знань, які мають забезпечувати
виконання педагогом вимог своєї професійної діяльності, постійно зростає,
оновлюється і принципово змінюється за своїм змістом. По-друге, термін
навчання у вищій школі, його насиченість переважно теоретичною підготовкою
майже не залишають місця для набуття практичного досвіду в педагогічній
діяльності, без чого неможливе усвідомлене, а не формальне, механічне
формування досконалих професійно-педагогічних умінь і навичок. Отже, як
справедливо зазначають окремі автори, «завдання полягає в тому, щоб
визначити необхідний мінімум змісту підготовки, який забезпечить професійну
компетентність» [3].
Професійна компетентність майбутнього педагога є узагальнюючим
показником його теоретичної і практичної підготовки до професійної
діяльності, пов’язаної з вихованням і навчанням іншої людини. Вирішення
завдань, пов’язаних з валеологічним вихованням, зокрема з вихованням у
дитини навичок здорового способу життя суттєво обмежує простір професійної
компетентності педагога і конкретизує його. Відповідно до цього ми вважаємо
доцільним розглядати здоров’язбережувальну компетентність майбутнього
вихователя як окрему складову його загальної компетентності.
Висновки. На основі проведеного теоретичного дослідження нами було
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визначено, що здоров’язбережувальна компетентність вихователя – це
інтегративна якість особистості, яка виражається в рівні засвоєння ним
соціального досвіду в аспекті здоров’язбереження, спрямованого на збереження
власного здоров’я (особистісна спрямованість), здоров’я вихованців
(професійна спрямованість).
Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів напряму
підготовки «Дошкільна освіта» у процесі їх фахової підготовки є показником
успішного розв’язання сучасних педагогічних завдань крізь призму
професійного зростання, самореалізації, гармонійного співіснування з іншими
людьми, психологічної рівноваги, сформованості здоров’язберігаючої основи
власного способу життя та життя дітей.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы
развития
профессиональных компетенций в волонтерской деятельности. Молодежное
движение способствует политической социализации молодежи. Участие
студентов в волонтерском движении обеспечивает их самореализацию во
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внеучебной деятельности, способствует формированию профессиональных
компетенций.
Ключевые
слова:
профессиональное
развитие,
деятельность,
волонтерство, профессионализм, компетентность.
Abstract. The article discusses the development of professional competencies in
volunteer activities. Youth movement promotes political socialization of young
people. Student participation in volunteer work provides them fulfillment in
extracurricular activities, contributes to the formation of professional competencies.
Keywords: professional development, activity, volunteering, professionalism,
competence.
Социально-экономические преобразования в России не исключают и
зачастую
детерминируют
процесс
дегуманизации,
имущественной
дифференциации, недостаточной социальной защищенности различных слоев
населения. В связи с этим в настоящее время возникает острая необходимость в
специалистах, имеющих потребность вносить личный вклад в общественнополитическую жизнь общества, проявлять социальную активность, оказывать
профессиональную помощь людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Стратегической задачей высшей школы является подготовка
компетентного специалиста, способного эффективно действовать за пределами
учебных ситуаций, находить оптимальные решения проблемных задач,
возникающих в своей профессиональной деятельности. Профессиональная
компетентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в целом характеризуется
совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных
качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять
профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром»
[5].
Профессиональное развитие педагога в процессе образования, как
отмечается в статье А.Л. Фатыховой, «предусматривает овладение правовыми
нормами поведения как субъекта общества и как специалиста-педагога,
формирование политического мировоззрения, понимание перспектив развития
демократического общества, воспитание патриотизма, гуманистических
способов общения, развитие ценностно-смысловой ориентации при
осуществлении
социальных
функций
педагогической
деятельности.
Педагогическое образование как профессиональное образование формирует
социальную установку специалиста, способствующую развитию социальной
позиции и социальной активности студентов» [4].
Несмотря на достаточно широкий спектр исследований, посвященных
поиску наиболее эффективных способов психолого-педагогических ресурсов
личностно-профессионального развития студентов, ученые не рассматривали в
качестве одного из них волонтерскую деятельность в вузе.
Условиями развития компетенций в добровольческой деятельности
выступают:
– наличие группы единомышленников, выступающих инициаторами,
координаторами волонтёрской деятельности;
– обеспечение благоприятного морального климата, престижности
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волонтёрского движения;
– использование волонтёрства как способа повышения социального
статуса молодого человека;
– волонтёрское движение организуется сообразно потребностям, мотивам
деятельности, с учётом возрастных особенностей и социальной ситуации;
– использование значимой для студентов деятельности как основы
волонтёрства.
Основываясь на исследованиях Е.С. Азаровой, С.В. Алещенок, Е.В.
Акимовой, Л.В. Вандышевой, И.Н. Гавриловой, Г.П. Медведевой, А.В. Морова,
Л.Е. Никитиной, Е.А. Пановой, С.В. Тетерского и др., волонтерскую
деятельность можно рассматривать как важный психолого-педагогический
ресурс для приобретения участниками определенного жизненного и
практического опыта, реализации ими своего творческого потенциала, развития
нравственных ценностей, системного восприятия будущей профессиональной
деятельности, воспитания профессионально значимых личностных качеств.
Именно волонтерская деятельность, по утверждению Л.В. Вандышевой,
Г.П. Медведевой и других авторов, способствует альтруистическому
поведению будущих специалистов, развивает у ее участников мотивацию
профессиональной деятельности.
Поскольку волонтерская деятельность отличается гуманистическим
содержанием, эмоционально-чувственным и ценностно-мотивационным аспектами,
то к основным принципам добровольчества можно причислить следующие:
каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои обязательства
при необходимости; добровольческий труд создает возможности людям
приобретать новые знания и навыки, полноценно развивать творческий потенциал
и уверенность в себе; добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет
ответственные действия других секторов и усилия оплачиваемых работников;
добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их участие в проектах
определяется собственным добровольным желанием и личной мотивацией [2].
Молодежное движение является важным индикатором совершенствования
социально-политических отношений в обществе и политической социализации
молодежи. Молодежные организации дают возможность для социального
самоутверждения личности, ее самореализации, способствуют развитию
коллективизма, формированию социально-психологической общности людей.
Молодежные общественные объединения служат особым инструментом
влияния и защиты прав личности, развития инициативы, патриотизма и
гражданской позиции молодого поколения [6, с. 214].
В условиях ориентации современной российской молодежи на ценности
потребления волонтерство нацелено на присвоение индивидом общественно
значимых образцов поведения, социальных норм и ценностей альтруизма и
гуманизма [1, с. 17]. В числе приоритетных направлений в сфере развития и
поддержки добровольчества следует выделить: подготовку и повышение
профессиональных компетенций специалистов, работающих в сфере управления
добровольческой деятельностью (тренеров, организаторов добровольческой
деятельности). Введение специальных дисциплин и курсов обучения в
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учреждениях среднего специального и высшего образования; создание условий
информационного взаимодействия, обмена профессиональным опытом между
специалистами и организациями, которые работают в сфере добровольчества;
совершенствование правовых основ добровольческой деятельности, включая
разработку и принятие проекта Федерального закона «О государственных
гарантиях и поддержке добровольчества в Российской Федерации», в котором
предусмотрено закрепление основных понятий в сфере добровольческой
деятельности: добровольчество (волонтёрство), добровольческая деятельность,
добровольческие услуги, добровольческая организация, добровольческий центр и
др.; совершенствование и развитие научно-методической базы добровольчества;
развитие международного сотрудничества с ведущими международными
организациями по добровольчеству [3, с. 101].
Проанализировав окружение, в общем объеме потенциальных
добровольцев можно выделить две основные группы: профессиональные кадры
(уже имеющие необходимые навыки) и добровольцы без специальной
квалификации (требующие дополнительного обучения). Участие студентов в
волонтерском движении обеспечивает их самореализацию во внеучебной
деятельности, способствует формированию профессиональных компетенций.
Таким образом, волонтерская деятельность студентов – будущих социальных
педагогов может рассматриваться как один из путей их личностнопрофессионального развития.
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Анотація. В статті розглядаються основні вимоги ринку праці, оскільки
промисловість потребує фахівця високої кваліфікації. Поширення ринкових
відносин в нашій країні здійснює різнобічний вплив на сферу праці. Тому автор
вважає, що важливого значення набуває фактор економічного росту,
пов’язаний з професійною підготовкою і раціональним використанням
кадрового потенціалу.
Ключові слова: ринок праці, фахівець високої кваліфікації, аграрна освіта,
конкуренція, основні вимоги.
Abstract. The basic requirements of the labour market are considered in the
article because the industry needs a highly trained specialist. The spread of market
relations in our country influences on the sphere of labour. So the author believes
that the fact of economic growth connecting with professional training and rational
use of human resources acquires great significance.
Key words: labour market, a highly trained specialist, agrarian education,
competition, basic requirements.
Вступ. В ХХІ с. найпотужнішою рушійною силою економічного розвитку і
нарощування конкурентоспроможності країн на міжнародних ринках стає
виробництво знань, нагромадження та їх практичне використання. Успішність
вибору та реалізації інноваційної стратегії держав у значній мірі визначається
роллю вищої освіти в побудові наукоємних економічних систем, суспільним
визнанням ідеї університету, його зв’язком з оновленням технологій здобуття
знань.
Державна політика України спрямована на досягнення освітою сучасного
світового рівня, відродження й подальшого розвитку національних науковоосвітніх традицій, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження
інтелектуального потенціалу суспільства. «Розбудова системи освіти, її
докорінне реформування, — наголошується в національній програмі «Освіта»
(Україна XXI століття),— мають стати основою відтворення інтелектуального,
духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на
світовий рівень, національне відродження, становлення державності та
демократизації суспільства в Україні» [1].
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Значний вплив на становлення вищої освіти мають міжнародні організації.
На всесвітній конференції з вищої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки
для соціальної зміни і розвитку» (2009 р.), яка проходила під егідою ЮНЕСКО,
розглядалися основні напрями розвитку освіти з огляду на інтернаціоналізацію,
регіоналізацію і глобалізацію. Наголошувався той факт, що транскордонна
вища освіта може зробити істотний внесок у вищу освіту, за умови, що вона
надає якісну освіту, сприяє академічним цінностям, підтримує відповідальність
і поважає основні принципи діалогу і співпраці, взаємного визнання і поваги
прав людини, різноманітності і національного суверенітету [2].
Основний текст. Слід зазначити, що в роки незалежності України питання
вищої аграрної освіти, її становлення та розвитку поставали як частина
проблеми реформування системи вищої освіти в цілому. Проблематика
аграрної освіти завжди викликала значний інтерес науковців, оскільки вона як
педагогічний феномен може бути досліджена за різними напрямами [3].
Новий етап науково-технічної революції, повсюдне впровадження
автоматизації, комп’ютерної техніки і нових систем зв'язку на фоні поширення
ринкових відносин в нашій країні здійснює різнобічний вплив на сферу праці,
на роль і значення людини в суспільному виробництві. З одного боку, суттєво
змінюються вимоги до працівника, професійно-кваліфікаційна і галузева
структура зайнятих.
Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та
прогресу суспільства. Вони також виступають гарантом індивідуального
розвитку, плекають інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал
суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- і
макроекономічному рівнях повинен гармонічно поєднуватися з реформою
освіти та професійної підготовки для того, щоб задовольнити потреби і
прагнення людей, особливо молоді, встановити нову систему цінностей,
відповідати запитам людства щодо змін у сфері роботи як в громадському, так і
у приватному секторах.
Динамічний ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва
залежить насамперед від високого рівня професійної підготовки фахівців і
мотивації праці. В умовах ринкової економіки, у сфері високої конкуренції
висуваються нові вимоги до фахівців різної професії, рівню їхньої кваліфікації,
результативності праці і відповідальності. Нові якісні вимоги до фахівців
аграрного профілю викликані прогресивними технологіями у сфері
виробництва, менеджменту, комерційної діяльності тощо. Важливого значення
набуває фактор економічного росту, пов’язаний з професійною підготовкою і
раціональним використанням кадрового потенціалу.
Технологічний розвиток суспільства сприяв до кардинальних змін на
ринку праці, а саме: зменшення кількості робочих місць, збільшення вимог
роботодавців, розвиток багатьох галузей, поява нових професій, оновлення
устаткування, швидка зміна технологій, висока конкуренція.
Виділяють такі основні вимоги до фахівця:
– особистісні риси (задатки, здібності, навички, уміння) – інтелектуальні
риси, навички міжособистісної комунікації, ділові якості;
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– спеціальні професійні якості (компетентності) – сприйняття
корпоративної культури, специфічні для певного виду діяльності, вузлові
компетентності [4].
Слід також відмітити, що на розвиток сільськогосподарського сектора
впливають негативні кліматичні зміни, деградація земельних ресурсів, нестача
водних ресурсів, зараження шкідниками, що значно зменшує виробництво
продукції. Промисловість потребує фахівця високої кваліфікації, який володіє
навичками раціонального збереження землі, води, палива тощо; володіє
ґрунтовними знаннями з менеджменту біозахисту, безпеки продуктів
харчування, торгівлі, ринкових відносин, розвитку ринку, навичками
стратегічного планування, управління людськими ресурсами, вмінням залучити
додаткові засоби фінансування.
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова зазначає, що існує суттєвий зв’язок між освітою, бізнесом та
аграрною політикою. Вона наголошує, що професійна підготовка фахівців
аграрного профілю впливає на розвиток економіки і таким чином на майбутній
благоустрій держави [5].
За останні роки зацікавленість студентів до аграрної освіти виросла в рази.
Така тенденція пов’язана з такими чинниками: по-перше, аграрні спеціальності
більш доступні (у плані оплати за навчання) для студентів ніж економічні чи
юридичні спеціальності; по-друге, є можливість пройти практику за кордоном в
США або в країнах Європи; по-третє, ця галузь розвивається, створюються нові
робочі місця, а отже існує високий рівень працевлаштування.
Хоча дуже часто роботодавці вимушені займатися перепідготовкою кадрів,
оскільки рівень підготовки фахівців не відповідає сучасним вимогам ринку
праці. Можна виділити такі основні проблеми аграрної освіти: зниження рівня
фінансування; втрата вищими навчальними закладами територій, виділених для
проведення практичної підготовки; невідповідність освіти вимогам ринку;
виникнення проблем при працевлаштуванні молодих фахівців; недостатній
професійний рівень викладацького складу та інш.
Проректор з навчальної та виховної роботи Національного університету
біоресурсів та природокористування України С. Кваша вважає, що в Україні
склалася така ситуація, коли деякі університети відкривають спеціальності, не
маючи для цього необхідної технічної бази, а отже немає спільної координації
дій. Він стверджує, що повинно бути державне замовлення на фахівців певних
спеціальностей [5].
У державній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» накреслено
стратегію розвитку освіти на найближчі роки, визначено курс на створення
життєздатної системи безперервного навчання й виховання, підтримання
постійного інтелектуального і культурного потенціалу як важливої цінності.
Основні напрями реформування освіти в Україні:
– створення в суспільстві атмосфери загальнодержавного, всенародного
сприяння розвитку освіти, неухильної турботи про примноження
інтелектуального та духовного потенціалу нації, активізація зусиль
суспільства для виведення освіти на рівень досягнень сучасної цивілізації,
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залучення до її розвитку державних, громадських, приватних інституцій,
сім’ї, громадянина;
– подолання проявів девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей
та національного нігілізму, відірваності освіти від національних джерел;
– забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій,
запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних
технологій та науково-методичних досягнень;
– відхід від авторитарної педагогіки, підготовка нової генерації педагогічних
кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня;
– формування нових економічних засад системи освіти, створення належної
матеріально-технічної бази;
– реорганізація існуючих та створення навчально-виховних закладів нового
типу, регіональних центрів та експериментальних майданчиків для
відпрацювання, відбору ефективних педагогічних інновацій та освітніх
модулів;
– радикальна перебудова управління сферою освіти через її демократизацію,
децентралізацію, створення регіональних систем управління навчальновиховними закладами;
– органічна інтеграція освіти і науки;
– створення нової правової та нормативної бази освіти [6].
Зазначимо, що нині аграрна галузь в Україні потребує цілісної системи
освіти, яка б відповідала національним інтересам і світовим тенденціям
розвитку та забезпечувала б підготовку фахівців, здатних втілювати їх у життя.
Загалом, система професійної освіти і навчання має носити відкритий характер,
бути здатною до саморозвитку на основі нових принципів, орієнтованих на
ринок праці, децентралізацію та соціальне партнерство.
Висновки. Забезпечення економічної і соціальної стабільності в країні
пов’язане з підвищенням конкурентоздатності та мобільності всіх соціальних
верств і громадян на ринку праці. Освітня сфера в розвинутих країнах, поряд з
іншими галузями, давно стала фактором економічного зростання: кожна
одиниця затрат на освіту дає віддачу на рівні 1,7-1,9 виробленого ВВП (за
висновками консультативного комітету промислових досліджень Європейської
комісії Євросоюзу).
Таким чином, вищий освітянський поверх європейського простору можуть
займати держави, які повністю сприяють студентському самовиявленню, що
головним чином забезпечується золотою тріадою – мобільністю,
привабливістю, працевлаштуванням. Це прерогатива, компетенція й обов’язок
держави перед молоддю України, системою української освіти та перед
європейською співдружністю.
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Анотація: У статті представлено особливості вирішення матеріальнотехнічних проблем навчальних закладів МШС на кожному з етапів періодизації
означеного процесу та нестачею бібліотечного фонду; зв'язок динаміки
матеріально-технічного забезпечення з кабінетною системою навчання, що
стала розвиватися у навчальних закладах МШС у повоєнний період.
Проаналізовано зміст і специфіку матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів МШС на кількох прикладах – діяльності Київської
технічної школи, Київського експлуатаційного технікуму, Жмеринської
технічної школи та ін. Визначено можливості дорожніх будинків техніки,
дорожніх бібліотек залізниць у поліпшенні матеріально-технічного та
методичного забезпечення діяльності навчальних закладів МШС. Визначено
ідеологічний та науково-технічний вплив залізничних бібліотек на якість
професійної підготовки кадрів для українських залізниць у період 1920-60 р.р.
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ХХ ст.
Ключові слова: дорожні технічні бібліотеки, відсутність або мінімальне
матеріально-технічне забезпечення, передача всієї матеріально-технічної бази
та бібліотек навчальних закладів МШС у відання Міністерства освіти
України, обладнання й и інвентар, матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу у навчальних закладах Міністерства шляхів сполучення,
стан матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.
Abstract: The article presents the features of solving logistical problems MPS
schools at each stage periodization definite process and lack of library fund;
relationship dynamics logistical support from cabinet system that began to develop in
schools Ministry of Railways in the postwar period. Analyzed the specific content and
logistical education MSHS several examples - of Kyiv technical school, college Kyiv
operational, Zhmerynka technical schools and others. Determined possibility of road
building equipment, road libraries railways to improve the logistical and
methodological support of educational institutions Ministry of Railways. Defined
ideological, scientific and technical libraries rail impact on the quality of vocational
training for Ukrainian railways during 1920-60 GG Twentieth century.
Keywords : traffic engineering library, absence or minimal logistical support ,
transfer all of logistics and libraries of educational institutions Ministry of Railways
to the Ministry of Education of Ukraine , equipment and s equipment, logistical
support of educational process in educational institutions of the Ministry of
Communications, state of logistics education.
Постановка проблеми дослідження: Визначити проблеми з матеріальнотехнічним забезпеченням та нестачею бібліотечного фонду. З’ясувати
особливості вирішення матеріально-технічних проблем навчальних закладів
МШС на кожному з етапів періодизації означеного процесу; зв'язок
матеріально-технічного забезпечення з кабінетною системою навчання, що
стала розвиватися у навчальних закладах МШС у повоєнний період.
Проаналізувати зміст і специфіку матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів МШС. Визначити можливості дорожніх будинків техніки,
дорожніх бібліотек залізниць у поліпшенні матеріально-технічного та
методичного забезпечення діяльності навчальних закладів МШС.
Мета статті полягає в показі діяльності бібліотек навчальних закладів
Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 р.р. ХХ ст., можливості
дорожніх бібліотек залізниць у поліпшенні матеріально-технічного та
методичного забезпечення діяльності навчальних закладів МШС.
Виклад основного матеріалу. Проблема матеріально-технічного
забезпечення діяльності навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення
супроводжувалась протягом усього періоду; змінювалися лише вимоги до
означеного забезпечення та можливості залізниць і Міністерства шляхів
сполучення до їх дотримання відповідно до соціального замовлення
кваліфікованого залізничника. Враховуючи обґрунтовану періодизацію процесу
розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення, визначені
основні проблеми в матеріально-технічному забезпеченні навчально-виховного
процесу у залізничних школах, технічних училищах і технікумах МШС, а саме:
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на етапі більшовизації – фактична відсутність або мінімальне матеріальнотехнічне забезпечення, переважно залишене з часів функціонування технічних
училищ імперського періоду; на етапі створення мережі навчальних закладів
МШС – поступове нарощування обладнання, приладів, наочності, приміщень і
адміністративних будівель, значною мірою за рахунок допомоги залізниць, при
яких створювалися відповідні навчальні заклади; на етапі окупації – знищення
значної частини майна і матеріально-технічного оснащення залізничних
навчальних закладів, або ж вивезення його у південні республіки СРСР чи за
Урал під час евакуації; на етапі технологізації – поступове приведення
матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів МШС у
відповідність до кабінетної системи навчання та домінуючих навчальних
технологій у системі професійно-технічної освіти; на етапі скасування –
передача всієї матеріально-технічної бази та бібліотек навчальних закладів
МШС у відання Міністерства освіти України.
Великий вплив на зміни в матеріально-технічному забезпеченні
навчальних закладів МШС у повоєнний період справила кабінетна система
навчання, що стала впроваджуватися у середніх навчальних закладах МШС у
повоєнний період. Архівні матеріали свідчать, що кабінетній системі
організації навчального процесу в навчальних закладах Міністерства шляхів
сполучення приділяли велику увагу, але така система потребувала активного
поповнення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Матеріально-технічне забезпечення кожного навчального закладу
Міністерства шляхів сполучення було тісно пов’язане з його методичною
роботою. У звіті навчального сектора Південно-Західної залізниці за 1944 рік
існують відомості про місцезнаходження й характеристики приміщень деяких
установ Південно-Західної залізниці, які здійснювали навчальний процес.
Керівництво залізниці і її сектор підготовки кадрів велику увагу в процесі
навчання приділяв технічним кабінетам і технічним школам, які мали досить
великі приміщення і фінансувалися з коштів самої залізниці.
Частина обладнання й інвентарю Дорожнього будинку техніки була
евакуйована на Оренбурзьку залізницю і станом на 1944 рік повернута не
повністю. Керівництво сектора підготовки кадрів скаржилося на відсутність
бланків і паперу, що негативно впливало на якість наданих звітностей. Значна
частина звітно-фінансової документації писалася чи друкувалася на звороті
німецьких бланків для залізниць.
Велике значення в навчально-методичному та матеріально-технічному
забезпеченні навчального процесу у навчальних закладах МШС відігравали
бібліотеки. За матеріалами звіту Київського експлуатаційного технікуму за
1947 рік, в бібліотеці технікуму числилося 15 825 книг, прибуло нових 3 693
книги, як це подано в. таблиці 5.9. Бібліотека, як правило, мала кілька основних
відділів, які відображали напрями підготовки і цикли навчальних дисциплін
того чи іншого навчального закладу МШС: загальноосвітній, технічний,
соціально-економічний, художній. Окремо у всіх звітах зазначалися відомості
про твори класиків марксизму-ленінізму – В. Леніна, Й. Сталіна, К. Маркса .
Після війни було наново обладнано бібліотеку Київської технічної школи;
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у бібліотеці з’явилися нові стелажі і меблі, окремо обладнано читальні місця. У
1947 році бібліотека цього навчального закладу мала 923 читачі, відзначила
4615 відвідувань, забезпечила 5539 книговидач [7].
Окреме місце у комплексі навчально-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу займали створювані працівниками бібліотек
дорожні бібліотечки, тематичні виставки, спеціальні бібліографічні переліки за
окремими навчальними і виховними темами. Так, для налагодження виховної
діяльності Київського експлуатаційного технікуму у його бібліотеці було 25
папок з газетними вирізками. Вони використовувалися «агітаторами груп,
класними керівниками, доповідачами для доповідей і бесід з учнями з
підготовки і написання творів на літературні і суспільно-політичні теми, і
загалом як додатковий матеріал з літератури й історії (про Маяковського,
Герцена, Горького, Некрасова, Лермонтова, Панаса Мирного, Рильського, Лесю
Українку, та ін.), про комсомольську роботу і життя, про досягнення науки і
техніки, науково-популярні статті зі світознавства; про героїв Великої
Вітчизняної війни; про день артилерії, про тов.. Кірова, про комуністичну
мораль і побут; про вибори до Верховної Ради СРСР і УРСР; з питань
Конституції та ін.)». Бібліотекою у 1947 році були виписані 21 газета і 19
комплектів журналів [8].
Архівні матеріали стверджують, що почасти навчальні заклади
Міністерства шляхів сполучення відчували серйозну нестачу підручників і
посібників, хоча в повоєнний період така нестача стала відчуватися менше.
Бібліотекарями Київського експлуатаційного технікуму в 1947 році було
відзначено нестачу таких посібників: з російської мови (морфологія,
синтаксис); з математики (чотиризначні математичні таблиці, підручник і
задачник зі стереометрії); з історії (підручник історії СРСР Понкратової ч.1.); з
географії (підручник економічної географії СРСР Баранського); підручник з
телеграфії; підручник зі зв’язку; інструкція з сигналізації.
На окремих залізницях існували спеціальні дорожні технічні бібліотеки,
якими користувалися як учні навчальних закладів, так і працівники залізниць. У
структурі таких бібліотек, як правило, функціонували як центральна, так і
лінійні відділення. Так, на Південно-Західній залізниці така бібліотека
функціонувала з 1948 року. Станом на 1953 рік у бібліотечному фонді
знаходилися 92 243 книги, з них 25 516 книг у центральній Дорожній технічній
бібліотеці, а 66 727 книг знаходилися в лінійних бібліотеках залізниць.
Архівні матеріали також свідчать, що у 1953 році в бібліотеки залізниць
поступила наукова праця т.Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР»
[3]. Водночас зазначалося, що бібліотека була недостатньо укомплектована
літературою для заочників залізничного транспорту, літературою зі слюсарної,
ковальської справи; крім того, у навчальних закладах вкрай не вистачало
літератури з державної стандартизації, яка використовувалася в усіх
навчальних закладах.
У дорожній технічній бібліотеці Південно-Західної залізниці було заведено
книгу відгуків читачів, де вони залишали свої враження від наданої їм наукової
та навчально-методичної допомоги. Наприклад, начальник технічного відділу
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служби шляху т.Крагель А. П. писав : «для розробки теми «Графічний метод
розрахунку виправки залізничних кривих» треба було вивчити всю наявну для
цього літературу. Немалу допомогу в цьому виявив мені колектив технічної
бібліотеки»; читач Т.Артюшко зазначив, що «бібліотека допомогла мені
вивчати основи марксизму-ленінізму, готуватися до семінарів»; читачка
Добровольська записала у книзі: «працюючи пропагандистом з вивчення
Короткого курсу історії ВКПб, я завжди отримую велику допомогу від
працівників технічної бібліотеки».
У 1949 році було опубліковано наказ Міністерства шляхів сполучення
«Про роботу технікумів залізничного транспорту і їх підготовку до 1949\50
навчального року» [6]. У згаданому вище наказі відзначено, що «обладнання
навчальних майстерень технікумів, кабінетів і лабораторій є недостатнім за
кількістю і воно застаріло. Округи і дороги не надають належної допомоги
технікумам у зміцненні навчально-лабораторної бази і навчальних майстерень».
Наказом передбачалося місячне підвищення кваліфікації всіх начальників
технікумів Міністерства шляхів сполучення, в процесі якого передбачалося
провести належну методичну підготовку керівників. До 1 серпня 1949 року
було наказано звільнити всі приміщення технікумів, які використовувалися не
за призначенням з часів війни. Особливу увагу передбачалося приділити
залученню до навчання в таких технікумах випускників залізничних шкіл та
дітей залізничників.
У цьому ж наказі викладено основні недоліки роботи технікумів, пов’язані
з їх приміщеннями, матеріально-технічним і методичним забезпеченням. Так,
Київський електромеханічний технікум використовував частину гуртожитку
під готель для приїжджих. У Дніпропетровському технікумі гуртожиток зайняв
дорожній відділ Міністерства державної безпеки Сталінської залізниці;
Гуртожиток №2 Кременчуцького залізничного технікуму – міліція ПівденноЗахідної залізниці.; гуртожиток технікуму ст. Славянськ Південно-Донецької
залізниці був зайнятий залізничною лікарнею, а його навчальні майстерні –
гаражем цієї залізниці.
Керівництво Міністерства шляхів сполучення та окремих залізниць
проводили систематичні перевірки стану матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів. За результатами таких перевірок приймалися рішення про
передачу навчальним закладам приміщень, кабінетів, залізничного обладнання,
гуртожитків. Так, у 1953 році відбулася перевірка стану навчально-методичної
роботи Київського будівельного технікуму, причому основна увага приділялася
викладанню спеціальних предметів та їх методичному забезпеченню [2]. Було
встановлено, що в технікумі є необхідні навчальні кабінети й аудиторії: шляху
й загального курсу залізниць, будівництва і інженерних конструкцій, мостовий
і геодезичний, історії СРСР, російської мови і літератури, креслення, фізики і
спеціальної підготовки, а також лабораторія електротехніки і будівельних
матеріалів. Водночас за результатами перевірки був затверджений типовий
перелік навчальних кабінетів і аудиторій для навчальних закладів МШС, і
зроблено висновок, що інших аудиторій, які цим переліком визначалися, у
технікумі внаслідок нестачі приміщень немає. Відзначався високий рівень
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обладнання «кабінетів: геодезичного (зав.кабінетом Фомик), фізичний (Чайка),
лабораторія електротехніки (зав.лаб Кода), кабінет загального курсу залізниць
(Яновський). У цих кабінетах відображено пріоритет вітчизняних учених,
винахідників, конструкторів, постанови партії і уряду про транспорт, рішення
ХІХ з’їзду КПРС». Водночас відзначалися недоліки в діяльності кількох інших
кабінетів: будівельного й інженерних конструкцій (тт. Лодін і Мішин),
мостового (Соловйов), які були недостатньо обладнані наочністю. У мостовому
кабінеті, як свідчив звіт про перевірку технікуму, було зовсім недостатньо
моделей нових конструкцій балкових опор малих мостів, залізобетонних
арочних мостів зі збірною надарковою будовою. Не було також наочності з
улаштування мостового полотна і рельсового шляху на металічних мостах;
були відсутні альбоми сучасних проектів опор мостів і пролітних будов
металічних і залізобетонних. Потребували поповнення навчально-методичною
літературою та обладнанням і інші кабінети цього навчального закладу;
наприклад, у будівельному кабінеті були відсутні керамічні, шлако-алебастрові
та інші блоки і плити, які широко застосовуються в будівництві. Було
встановлено, що в кабінеті була недостатньо відображена нова будівельна
техніка, тільки в 1953 році почали виготовляти діючу модель екскаватора,
оформляти альбом нової техніки і нових методів праці.
Найчастіше навчальні кабінети поповнювалися новим обладнанням за
рахунок допомоги залізниць, до яких вони належали. Так, два кабінети –
шляховий і загального курсу залізниць – у Київському будівельному технікумі
розвивалися переважно за рахунок загального курсу залізниць; кабінет був
поповнений наочністю: вагонною колісною парою, моделлю чотириосного
вантажного вагона, цистерни, двома візками, були також виготовлені плакати із
загального курсу залізниць. Матеріали звіту з перевірки методичного та
матеріально-технічного забезпечення свідчать, що «у кабінеті відображено на
спеціальних плакатах постанову №2538 від 6 жовтня 1953 р. «Про подальше
покращення роботи транспорту з перевезень вантажів, особливо товарів
народного вжитку». Низка експонатів застаріли у зв’язку з введенням ПТЕ 1952
року»; «в кабінеті історії СРСР відображено рішення 5-ї сесії Верховної Ради
СРСР і Вересневого пленуму ЦК КПРС. Обладнується стенд, присвячений 300річчю Воз’єднання України з Росією»; «кабінет російської мови і літератури
знаходиться в стані організації. Для кабінету підібрані матеріали про життя і
творчість Радіщева, Грибоєдова, Пушкіна, Лермонтова, Белінського,
Чернишевського, Толстого, Маяковського». На підставі комплексного аналізу
стану методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального закладу
було зроблено висновок про слабку зацікавленість керівництва закладу у його
оновленні та належному розвитку навчального закладу у цьому відношенні.
Внаслідок перевірки Київської трирічної залізничної школи виявилося, що
в цьому навчальному закладі існують кілька досить добре обладнаних кабінетів
– паровозний, автогальмівний, ПТЕ, креслення, історії СРСР, російської мови і
літератури, фізики і теплотехніки . Серед всіх аналізованих актів перевірки
стану методичного та матеріально-технічного забезпечення ніде не було згадки
про кабінет української мови і літератури. Звіт з перевірки Київської трирічної
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залізничної школи за 1952 рік засвідчив, що паровозний кабінет (Савельєв С.
Т.) поповнився у цьому році котлом паровоза серії «Л» і паровою машиною
паровоза «Л», які були придбані на фабриці наочності. Окремі експонати
виготовлялися силами учнів (лобовий лист котла, підставки, розрізи плоского
золотника, прес-маслянки, запобіжні клапани та ін.). Автогальмівний кабінет,
як свідчать архівні матеріали, мав хороше приміщення, належну наочність, два
випробувальних столи, діючі експонати схеми гальмівного обладнання
пасажирського паровоза, діючі гальма Матросова, Казанцева, Вестінгауза та ін.
Проте викладачі зазначали, що в кабінеті не були відображені рішення ХІХ
з’їзду КПРС.
Протягом року у Київській технічній школі було вдосконалено навчальновиробничу базу. Наново організовано кабінет експлуатаційних дисциплін, де
обладнали умовний перегін з діючими апаратами напівавтоматичного
блокування, жезловими апаратами, телеграфними апаратами і телефонними
апаратами. Кожен учень міг у кабінеті відтворити всі дії з прийому і
відправлення потягів при всіх видах відношень між станціями. Вартість такого
обладнання склала 30 тис.руб.
У паровозному кабінеті було виготовлено 6 плакатів схем паровозів, схеми
основних вузлів паровоза П-32 «Перемога», та плакати з виробничо-технічної
експлуатації.
У шляховому кабінеті протягом року було відновлено прилади: мензульна
підставка, штатив, кіпрігаль, мензульна дошка, буссоль, круглий рівень. В
автогальмівному кабінеті придбано розрізи «тандем-насоса» і повітряних
розподільників, різноманітні схеми-плакати. В кабінеті автосправи силами
самих студентів під керівництвом викладача Михайленко відновлені необхідні
експонати й обладнання для навчання. Всі вище названі позитивні зміни в
обладнанні кабінетів були зроблені фактично без залучення державних коштів.
Водночас керівництво технічної школи зазначало, що обладнання все-таки
недостатнє внаслідок післявоєнної руйнації.
Висновок. Протягом періоду 1920-60 р.р. ХХ ст. навчальні заклади
Міністерства шляхів сполучення поступово усували проблеми з матеріальнотехнічним забезпеченням та нестачею бібліотечного фонду. З’ясовано
особливості вирішення матеріально-технічних проблем навчальних закладів
МШС на кожному з виділених етапів періодизації зазначеного процесу;
обґрунтовано зв'язок динаміки матеріально-технічного забезпечення з
кабінетною системою навчання, що стала розвиватися у навчальних закладах
МШС у повоєнний період. Проаналізовано зміст і специфіку матеріальнотехнічного забезпечення навчальних закладів МШС на кількох прикладах –
діяльності Київської технічної школи, Київського експлуатаційного технікуму,
Жмеринської технічної школи та ін. Визначено можливості дорожніх будинків
техніки, дорожніх бібліотек залізниць у поліпшенні матеріально-технічного та
методичного забезпечення діяльності навчальних закладів МШС. Визначено
вплив залізничних бібліотек на якість професійної підготовки кадрів для
українських залізниць у зазначений період 1920-60 р.р. ХХ ст.
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лінгвокультурологічної компетенції майбутніх учителів філологічних
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спеціальностей
з
додатковою
спеціальністю
«Українознавство»
конституйовано на основі когнітивного (лінгвістичного), аксіологічного й
комунікативного напрямів роботи з мовним матеріалом.
Лінгвістичні розвідки уможливлюють під час дослідження макронцепту
душа з допомогою лінгвокультурологічного аналізу виявляти семантичний
простір слова в парадигматиці та синтагматиці мови; діахронному та
синхронному аспектах; розвиток семантичної структури слова на матеріалі
лексикографічних праць; текстів художньої літератури; у складі
фразеологічних сполучень слова; окреслити функціонування слова на рівні
парадигматики (душа/серце; душа/совість; душа/життя).
Ключові слова: лінгвокультурологічна компетенція, майбутні вчителі
філологічних спеціальностей, релігія, образ світу, християнство, монотеїзм,
індегертні / адгерентні біблійні фраземи.
Annotation. The distinguishing features of dealing with linguistic units by the
students of Philology Department are determined in the article from the perspective
of Christian worldview by the representatives of Ukrainian linguoculture.
The developing of linguistic and cultural competence of future teachers whose
major is «Philology» with additional specialty «Ukrainian Studies» has been
constituted on the basis of cognitive (linguistic), axiological and communicative
aspects of work with linguistic material.
Linguistic research together with linguoculturological analysis makes it possible
to determine: 1) the semantic word space in language paradigm and speech measure;
2) in diachronic and synchronic aspects; 3) the development of semantic words
structure on the basis of lexicographical research and fiction texts; 4) as part of
idiomatic word combinations; 5) the function of words in paradigm (soul/heart; soul/
conscience; soul/life).
Key words: linguistic and cultural competence, future teachers whose major is
«Philology», religion, world image, Christianity, monotheism, inherent and adherent
biblical phrases.
Вступ. На сучасному етапі підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей у змісті фахової підготовки з додаткової спеціальності
«Українознавство» виявлено суперечність між орієнтацією педагогічного
університету на фундаментальне загальнокультурне знання та нереалізованістю
його у професійно-педагогічній діяльності майбутніх фахівців. Розв’язання
окресленої суперечностей актуалізує проблему теоретичного і методичного
забезпечення лінгвокультурологічної освіти студентів-філологів як засобу
формування цілісності особистісної й лінгвокультурологічної майбутніх
учителів філологічних спеціальностей.
Розроблюване вчення лінгвокраїнознавства перебуває в тісному
взаємозв’язку із лінгвокультурологією, яка, водночас, за своєю глибиною більш
ґрунтовно розкриває принципи і рівні, на яких забезпечується співвідношення
мови й культури (М. Алефіренко, Н. Арутюнова, В. Воробйова, В. Красних,
В. Маслова, Ю. Степанов, В. Телія та інші). На думку науковців, до компетенції
лінгвокультурології варто віднести вияви культури народу, які відбилися і
закріпилися в мові. Нині розглядають окреслену галузь науки як гуманітарну
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дисципліну, що вивчає матеріальну й духовну культуру, зафіксовані в
національній мові.
В. Воробйов [1] розглядає сутність лінгвокультурології як комплексної
наукової дисципліни, на рівні іманентного взаємозв’язку культури й мови у її
функціонуванні і віддзеркалює цей процес як цілісну структуру одиниць у
єдності їх мовного і позамовного (культурного) змісту за допомогою системних
методів; з орієнтацією на сучасні пріоритети і культурні встановлення (системи
норм і суспільних цінностей).
Обґрунтована позиція послідовно знаходить своє розкриття на рівні
взаємозалежності сфер духовного життя людини в мовній свідомості і поведінці
носія певної культури у дослідженнях вітчизняних науковців (І. Ващенко,
С. Єрмоленко, В. Кононенко, М. Кочерган, О. Потебня, І. Чередніченко,
Ю. Шевельов). Оскільки лінгвокультурологія має міждисциплінарний характер,
інтегративна
функція
культурологічної
компоненти
у
структурі
лінгвокультурологічної компетенції майбутніх учителів філологічних
спеціальностей
забезпечує цілісність процесу розвитку і використання
особистістю інноваційно-акмеологічної культури [2; 3].
Отже, головною функцією лінгвокультурологічної підготовки є
забезпечення продуктивного характеру фахової компетентності майбутніх
учителів філологічних спеціальностей відповідно до таких завдань: формування
лексичного фонду співвідносних лексем; розроблення методик аналізу
досліджуваних національно позначених маркерів; вивчення способів, якими
мова у своїх одиницях втілює, зберігає і транслює культуру; моделювання
знань про матеріальні й нематеріальні об’єкти культури того чи того етносу
шляхом усебічного аналізу його мови.
У змісті лінгвокультурологічної підготовки майбутніх філологів варто
говорити також про аксіологічний складник, який виконує роль з’єднувальної
ланки свідомості й поведінки, формуючи так званий інтелектуальний та
духовний досвід соціального буття. С. Рубінштейн [6] пояснення ціннісних
орієнтацій зводить до свідомих дій управління поведінкою за інстинктами,
навичками й інтелектом. Зазначений принцип розуміння сприймання
передбачає пошук ознак мотивів і смислу як таких, що спрямовують цільове
сприймання соціокультурної дійсності, що складається не з образів окремих
явищ, але розвивається і функціонує як дещо цілісне; його формування
відбувається в діяльності; важливою характеристикою його є соціокультурна
природа діяльності майбутніх фахівців.
Викладене вище дозволяє дійти висновку про те, що розроблення змісту
аксіологічного складника лінгвокультурологічної компетенції майбутніх
учителів філологічних спеціальностей забезпечує успішну інтеріоризацію
цінніснісних орієнтацій в особистісні, перетворення їх на відповідні особистісні
якості, що виявляються в навчальній і подальшій професійній діяльності й
повсякденній поведінці як складники фахової культури на емоційно-чуттєвому
рівні.
Критерієм сформованості аксіологічного складника лінгвокультурологічної
компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей є сформованість
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предметно-практичних, предметно-розумових, знаково-практичних і знаковорозумових навичок і вмінь декодування мовної інформації, що має аксіологічний
ресурс аналізованих лінгвокультурем.
Мета публікації – розробити методичний супровід у вивченні сакральних
понять змісту дисципліни «Основи лінгвокультурології» майбутніми учителями
філологічних спеціальностей.
Виклад основного матеріалу. У публікації відображено досвід автора у
викладання тем «Релігійні уявлення праукраїнців»; «Християнські уявлення та
їх відображення в українській лінгвокультурі». Висвітлення окресленої теми
має спиратися на такі основні положення:
1. Доба християнства (на землях України християнство проникало й
поширювалося упродовж усього I тис. н.е., найдавнішим християнським містом
в Україні уважається Боспор) засвідчує перехід від політеїзму до монотеїзму.
Об’єктами віри давніх слов’ян були так звані сакральні сутності, або субстанції,
якими можуть бути боги, духи, душі чи й просто якась природна сила
(розглядувані сакральні сутності творяться свідомістю шляхом персоніфікації
(уособлення) чуттєвих образів і розуміння їх як сили (дохристиянський
пантеон: Даждьбог, Перун, Стрибог, Хорс, Велес, Лель, Лада, Ярило, Купайло,
Мокош). Християнський світогляд конституюється на вченні сакрального
взаємозв’язку Бога і безсмертної душі, де, наголосимо, поняття душі є
провідним у розумінні християнства. В українській лінгвокультурі відтворено
найважливіші аспекти християнського уявлення про душу, зафіксовані в
паремійному фонді, що засвідчує глибоку спадщину народу. Дохристиянський і
християнський світогляди відтворюють діаметрально протилежну філософію
буття
на
ґрунті
співрозмірності
раціонального/ірраціонального,
оречевленого/духовного, що послідовно знайшло реалізацію бінарних опозицій:
красиве/потворне, духовне/бісівське, добре/погане, корисне/непотрібне.
На сучасному етапі лінгвокультурема «душа» інтерпретується з позиції
лінгвістики, психології і філософії так: 1) Безсмертна нематеріальна основа в
людині, що становить суть її життя, є джерелом психічних явищ і відрізняє її
від тварини [9, с. 445]; 2) Душа – внутрішній світ, переживання, риси
особистості [5, с. 103].
З позиції теорії інформації висловлювання щодо «живої душі» в Біблії;
«духовної сутності душі» Феофана Затворника інтерпретується як властивість
людини, так звана «оболонка духу», поза генетична смислова інформація, що
підтримує духовне «божественне» в людині і забезпечує успадкування
духовного потенціалу, його трансляції наступним поколінням [7, с. 66-68].
У сучасній українській лінгвокультурі засвідчено такі значення лексеми
«душа» [8, с. 94-95; 10]: 1). Безсмертна нематеріальна основа в людині, що
становить суть її життя і є джерелом психічних явищ. 2). Внутрішній психічний
світ людини, з її настроями, переживаннями та почуттями. // Психологічні
особливості народу взагалі чи конкретного народу. 3). Сукупність рис, якостей,
властивостей певній особі. // Людина як носій тих чи тих рис, якостей. // Про
людину з прекрасними рисами характеру. 4). бібл. Життя. // Почуття,
натхнення, енергія.
Научные труды SWorld

59

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 45

Педагогика, психология и социология

Лінгвістичні розвідки уможливлюють під час дослідження макронцепту
душа з допомогою лінгвокультурологічного аналізу виявляти семантичний
простір слова в парадигматиці та синтагматиці мови; діахронному та
синхронному аспектах; розвиток семантичної структури слова на матеріалі
лексикографічних праць; текстів художньої літератури; у складі фразеологічних
сполучень слова; окреслити функціонування слова на рівні парадигматики
(душа/серце; душа/совість; душа/життя).
2. Комунікація з вищими силами в язичницьку добу здійснювалася
відповідно на рівні замовлянь (заклять) / молитов. Законами язичницької магії є
[4]: 1). Назвати, дати ім’я – означає дати життя, зробити частиною реального
світу. 2). Вимовити слово означає викликати присутність названого ним (з цим
пов’язана заборона «не згадувати чорта проти ночі, щоб не прикликати»). 3).
Магічна предикація встановлює й актуалізує особливі співвідношення між
явищами. 4). У відтворюваній замовляннями картині світу не діють закони
причиново-наслідкового мислення: замість причинності простежується
суміжність, аналогія, причому відношення аналогії часто встановлюється між
не поєднуваними з погляду «здорового глузду» явищами. 5). У замовлянняхспонуканнях мовець вимагає від співрозмовника дії, яка б забезпечила
реальність бажаного. Основними граматичними показниками спонукальності є
дієслівні форми імператива й інфінітива. Загальне значення спонукальності
конкретизується як наказ, прохання, пропозиція (іди, ізійди, вийди, поможи).
Структурно-семантичним різновидом однофразового тексту-спонукання є
формула обміну, побудована за схемою: «На тобі (я роблю для тебе), а ти дай
мені (зроби те й те, не роби того й того)» // обряд жертвоприношення. 6). У
паралелістичних замовляннях порівнюється бажане явище з тим, що твориться
в момент заговорювання. Мислення мовців має конкретно-образний характер;
явища, предмети, істоти зіставляються не за визначальними істотними рисами,
а за ознаками зовнішніми, чуттєвими. 7). Структурно-семантичний тип
замовляння – «запитання – відповідь – побажання» має в основі принцип
магічної аналогії: моделювання розмови з магічною істотою – спосіб уявити цю
істоту присутньою в ситуації заговорювання, що, за логікою замовлянь,
підсилює магічний вплив.
Християнська молитва відображає сакральний процес спілкування душі
людини з Богом. Оскільки християнство є культурою книжною, будучи
релігією Писання із властивим йому пошануванням Слова, в межах києворуської культури набув поширення тип мислення, не схильного до
абстрактного філософського теоретизування, натомість філософія життя
вибудовується як своєрідна «драма людського життя». Відповідно, наближення
душі до Бога визначається кількістю доброчинних (Богоугодних) справ
(тенденція екзистенційно-антропологічної редукції філософського знання).
Християнство розв’язує проблему богоподібності людини, де трагічна
суперечність щодо розв’язання і спасіння становить сутність «благої вісті»,
коли за Євангелієм принцип гармонії протилежностей – внутрішнього,
зовнішнього й соціального світів – розв’язується шляхом діалектичним,
шляхом до трагічного оптимізму християнства. Комунікація з вищою силою в
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християнстві передбачала також звернення до ікони (середньогрец. eikón –
образ, портрет), яка за своїм художнім і технологічним вирішенням має
передавати стан внутрішнього зосередження, найважливіша деталь – вияв
духовного світу (божественний порядок, божественну благодать і спокій пре
ображеного, просвітленого божественним світлом образу).
З позиції лінгвокультурології об’єктом спостереження над структурносемантичними жанрами замовлянь і молитов.
3. З огляду на те, що давня українська мова X-XIII століть співіснувала
поряд із церковнослов’янською, словники цього періоду (наприклад, «Словник
давньоруської мови» І. Срезневського) послідовно відображають лексику,
пов’язану з лексемою душа. Оскільки Русь прийняла хрещення від Візантії,
прийняття християнства у його православному варіанті було пріоритетним,
зважаючи на те, що богослужіння проводилося рідною мовою. Відповідно,
старослов’янізми набули поширення в українській лінгвокультурі, утворені на
основі словотворчої кальки: б е з -: -божний (из греч. a-theos), -совісний
(syneidesis), -шлюбний (из греч. a-gamos); -вісний (из греч. a-delos), душний/душшя (apsykhia), законний (anomia); благо-: -віщення/-вісник, вонный, -душний; бого-: -борець, -любець; довго-: -ліття, -терпеливий, терпіння; ідоло-: -служіння, -поклонство; п р е д-: -послать, -стати «явиться», теча «укр. попередник / рос. предшественник» (prodromos); п р о-: -гнівить(ся),
-повідь; з л о - : -нравний (κακοφρών).
Слова, запозичені з перекладацької діяльності, пов’язані з христианством і
церквою (центральні поняття; назви служителів релігії; назви таїнств, елементів
християнської обрядовості; назви постів; назви конфесійних реалій тощо):
ангел – aggelos, апостол – apostolos, икона – eikon, демон – daimon, а також
алтарь, амвон, анафема, архімандрит, антихрист, архиєпископ, елей,
євангеліє, ікона, схима, лампада, монах, монастир, пономар, протоиерей,
панахида. Сучасна українська лінгвокультура презентує книжну лексику в
текстах конфесійного стилю.
У сучасній українські мові зафіксовано продуктивне словотвірне гніздо з
базовим словом душа [9], яке, за нашими спостереженнями, засвідчує
денотативне розуміння душі як безсмертної нематеріальної основи в людині,
що становить суть її життя, є джерелом психічних явищ: душка, душенька,
душиця, бездушний, душогуб, душовий, душевний, душеубогий, однодушний,
двоєдушний,
легкодушний,
малодушний,
благодушний,
криводушний,
прямодушний.
Організація роботи з лексичним складом української мови, пов’язаним із
християнськими уявленнями українців, передбачає здійснення семантичного
аналізу відповідно до принципу «мовна одиниця / культурна одиниця
(лінгвокультурема)», що дозволяє зробити акцент не на вибірковій реєстрації
певної культурної інформації, яка виводиться зі змісту певної мовної одиниці,
а на відбитті в мові репрезентативного блоку національної культури
у взаємозв’язку з коментованими мовними (мовленнєвими) одиницями
аналізованого тексту. Лінгвокультурему, відповідно, репрезентує еквівалентна /
безеквівалентна лексика, концепти (душа / совість / серце), фразеологічний
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(паремійний) фонд (Господь прийняв душу; мати Бога в душі; продати душу;
боліти душею; відкрита душа).
На окремий розгляд заслуговують інгерентні (співвідносні за структурою й
семантикою з первинним текстом Старого й нового Заповітів, конкретною
біблійною ситуацією) й адгерентні (семантика зазнала змін протягом
історичного розвитку) різновиди біблійних фразем, лексична робота з якими
уможливлює когнітивно-прагматичне моделювання паремійної семантики;
виокремлення національно-культурного компонента паремійного значення;
виявлення ціннісних акцентів паремійної семантики; пареміографічну
репрезентацію ціннісно-смислового спектра біблійних фразем.
Наводимо авторський фрагмент навчальної програми «Основи
лінгвокультурології» для студентів філологічних спеціальностей напряму
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Додаткова
спеціалізація – Українознавство.
Тема:
Християнські уявлення та їх відображення в українській
лінгвокультурі.
Термінологічний словник: релігія, образ світу, християнство, душа, віра,
молитва, монотеїзм, біблізм, індегертні біблійні фраземи, адгерентні біблійні
фраземи.
Питання до лекційного заняття:
1. Християнський світогляд і духовність людини. Душа як одне із
ключових понять сакрального. Біблійне тлумачення поняття «душа».
2. Розуміння концепту «душа» з позиції філософії, лінгвістики, теорії
інформації.
3. Архетип софійності світу в мистецтві давньої України.
4. Категоризація сакральної сфери в українській лінгвокультурі.
Питання, винесені на обговорення під час семінарського / практичного
заняття
1.Основні положення християнства. Поняття душі і совісті людини як
камертону Божественного початку.
2. Парадигматичні співвідношення понять «душа», «дух», «серце»,
«совість» в українському менталітеті.
2. Розвиток семантичної структури концепту «душа» в українській мові (на
матеріалі лексикографічних праць; текстів художньої літератури).
3. Лінгвістична інтерпретація концепту «душа» в українській
лінгвокультурі.
4. Лінгвокультурологічна характеристика фразеологічних одиниць із
компонентами Бог в українській мові.
5. Лінгвокультурологічна характеристика фразеологічних одиниць із
компонентами душа, дух, совість, серце в українській мові.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Послуговуючись філософським енциклопедичним словником, працюйте
основні положення щодо сутності християнства. Розкрийте сутність молитви,
порівняйте з семантикою замовляння.
2. Опрацюйте параграф «Архетип софійності в давньоруському мистецтві»
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(Українське мистецтво : навч. посіб : у 3 ч. – Львів : Світ, 2004. – 268 с. – С. 72–
85). Окресліть основні положення щодо онтологійної сутності душі людини з
позиції християнства. Доберіть приклади фразеологічних одиниць (20
прикладів) із компонентами «душа», «дух», «серце», «совість».
Схарактеризуйте їх семантичне навантаження.
3. Доберіть приклади мовних одиниць (20 прикладів) із компонентами
«душа», «дух», «серце», «совість» із української літератури. Схарактеризуйте їх
семантичне навантаження. Підготуйте проект «Концепт «Бог» у світогляді
українців».
4. Підготуйте проект «Кордоцентричність як ознака ментальності
українців (на основі досліджень О. Потебні, П. Юркевича)».
5. Підготуйте проект «Символіка української ікони». Схарактеризуйте
кольоропис, символічність святості зображуваних образів.
6. Розкрийте значення інгерентних біблійних фразем прикладом
словникової довідки: Адамове ребро, Ангел Хранитель, Божий дар, Божий суд,
Бути на хресті, Вбогий душею, Віра без діл мертва, Відректися, як Петро від
Христа, Вовк в овечій шкурі, Усьому свій час, Дух живий, Жити не хлібом
єдиним, Кара Божа, Кесарю кесареве, а Богові Боже, Нести тяжкий хрест.
Подайте коментар щодо лінгвокультурологічної інтерпретації наведених
фразем в українській літературі.
7. Доберіть мовні одиниці, які репрезентують лексеми «душа», «серце» як
суб’єкт та об’єкт порівняння. Подайте коментар з позиції теорії
кордоцентризму.
8. Послуговуючись словником-довідником фразем біблійного походження
«Слово Благовісті» (Колоїз Ж.В. Слово Благовісті : словник-довідник фразем
біблійного походження / Ж.В. Колоїз, З.П. Бакум. – Кривий Ріг : І.В.І., 2002. –
96 с.), доберіть 20 прикладів адгерентних біблійних фразем. Подайте коментар з
позиції лінгвокультурології.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Відповідно до
християнського світосприйняття мовні одиниці реалізують денотативне
значення сутності буття в новому (на відміну від політеїстичного світогляду)
ідейному, моральному й ціннісному вимірах. Базовими макроконцептами
визначено душу / совість / серце, які категоризують сакральну сферу.
Лінгвокультурологічний аналіз передбачає формування у студентів
уявлень про шар сакральної лексики, основне лексичне значення слова, фонове
значення слова, символічне значення біблізма / біблійних фразем;
ознайомлення з лексичними одиницями на позначення сакральної сфери
(семантизація лексем);
Розроблена методика окреслює основні напрями роботи з мовним
матеріалом задля вироблення лінгвокультурологічної грамотності: когнітивний
(лінгвістичний), спрямований на моделювання цілісної структури власне
лінгвістичних і лінгвокультурологічних знань, що розкривають соціально
значущі смисли української культури з позиції християнського
світосприйняття; аксіологічний, орієнтований на опанування студентами
досвідом емоційно-ціннісного ставлення до соціокультурної дійсності, що
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забезпечило внутрішнє прийняття ними етичних принципів і формування
емоційно-ціннісних критеріїв української лінгвокультури; комунікативний,
покликаний відповідно до лінгвокультурного параметру колективізму
організувати засвоєння норм, способів і форм міжкультурного спілкування.
Перспективами подальших досліджень є розгляд з позиції
лінгвокультурології особливостей функціонування мовних одиниць у
конфесійному стилі.
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Berezovska L.I.
FORMATION OF COMMUNICATIVELY-SPEECH COMPETENCE OF
FUTURE SPECIALISTS IN SOCIAL SPHERE
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivano-Frankivsk, 57 Shevchenko str., 76000
Анотація. В статті розглянуто особливості формування комунікативномовленнєвої компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери, зазначено,
що означений процес не відбувається автоматично, а потребує спеціально
організовуваного навчання, суть якої полягає в тому, щоб перевести набуті
студентами теоретичні знання у площину практичної реалізації.
Ключові слова: професійне становлення майбутнього фахівця соціальної
сфери, професійний розвиток, комунікативно-мовленнєва підготовка,
комунікативні уміння, мовленнєві вправи і завдання, навчальний процес.
Abstract. In this paper we describe formation of communicatively-speech
competence of future specialists in social sphere, it is noted that this process may not
happen automatically, but requires a specially organized training, the essence of
which is to put the students acquired theoretical knowledge into practical
implementation.
Key words: professional formation of the future expert of social sphere,
professional development, communicative and speech training, communication skills,
speech exercises and tasks the learning process.
Постановка проблеми. Професійне становлення майбутнього фахівця
соціальної сфери залежить від розвитку його комунікативних умінь, які
слугують основним інструментом подальшої професійної діяльності та
визначають її результативність. Від рівня комунікативно-мовленнєвої
підготовки залежить його професіоналізм і продуктивність праці.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Одним із напрямів фахової підготовки майбутнього соціального
працівника є формування у процесі навчання системи комунікативномовленнєвих умінь. Недостатність уваги до формування й удосконалення
навичок комунікації в системі педагогічної освіти призводить до того, що
студенти обмежуються комунікативними знаннями, отриманими з різних
джерел і сфер людського життя. Але цього замало для специфічної професійної
діяльності соціального працівника, коли висуваються високі вимоги до
культури професійного спілкування, уміння орієнтуватися в численних
комунікативних ситуаціях.
Досить часто недоліки в майбутній професійній діяльності зумовлені
низьким рівнем сформованості комунікативно-мовленнєвих умінь під час
навчання у вищому навчальному закладі. Для того, щоб з’ясувати причини
виникнення таких проблем і знати шляхи їх усунення, необхідно всебічно
розуміти сам процес формування професійно-комунікативних умінь, зокрема
розглянути його з психологічного аспекту.
Студентство – це особлива соціальна категорія, специфічна спільність
людей, організаційно об’єднаних інститутом вищої освіти. Воно включає
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людей, які цілеспрямовано, систематично оволодівають знаннями і
професійними уміннями. Для оволодіння комунікативно-мовленнєвими
уміннями важливо також ураховувати рівень розвитку загальнокомунікативних
умінь студентів, до яких ми відносимо: уміння керувати своєю поведінкою,
тобто мати розвинені вольові якості; бути спостережливим, уважним, гнучким,
толерантним, відкритим та ін.; розуміти, а не тільки бачити, тобто адекватно
моделювати особистість свого співрозмовника, його психічний стан, настрій за
зовнішніми ознаками; оптимально будувати своє мовлення у психологічному
плані, тобто вміти спілкуватися зі співрозмовником.
Урахування всіх зазначених чинників не матиме відповідного ефекту,
якщо їх практичне використання в навчальному процесі не буде викликати в
кожного студента емоційного задоволення, творчого піднесення. Тому ще
однією обов’язковою передумовою формування комунікативно-мовленнєвих
умінь є позитивне ставлення студентів до навчального процесу.
Навчання повинно відбуватися у формі співробітництва, оскільки
свідомість формується, розвивається й виявляється не тільки в процесі
предметної діяльності, а й у спілкуванні. Таке навчання ґрунтується на
взаєморозумінні викладача і студента, що досягається завдяки емоційності
навчального матеріалу, використання протягом заняття інноваційних форм
роботи, через стимулювання позитивних почуттів, спонукання студентів до
самовдосконалення.
Теоретичне осмислення проблеми дало можливість підійти до розуміння
комунікативно-мовленнєвих умінь як до інтегрованої властивості особистості,
комплексу комунікативних дій, заснованих на ґрунтовній теоретичній,
практичній та технологічній підготовленості, що дозволяє творчо
використовувати комунікативні знання та навички для відбиття й перетворення
професійної комунікації.
У фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників на педагогічному
факультеті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» формування комунікативно-мовленнєвих умінь вирішується під
час опанування студентами курсу «Технології професійного спілкування».
Програма курсу розширює уявлення про комунікативну діяльність соціального
працівника, допомагає вдосконалити їх комунікативні уміння. Курс тісно
пов’язаний із мовою, педагогікою, загальною і віковою психологією, етикою,
естетикою, риторикою. Програма курсу спрямована на формування наступних
умінь і навичок:
- озброєння студентів теоретичними знаннями про фахове спілкування,
його етапи й роль у професійній діяльності;
- ознайомлення з особливостями спілкування у конфліктних ситуаціях та
прийомами виходу з них;
- формування у студентів системного підходу до професійного спілкування
соціального працівника;
- застосування отриманих знань і вмінь у складних умовах соціальнопедагогічної діяльності.
У структурі курсу значне місце відведено комунікативно-мовленєвим
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вправам і завданням, які потребують від студентів самоконтролю, оцінювання й
уточнення кожної повторюваної дії. Засвоєння дії до рівня правильності
засвідчує наявність уміння, а точність і швидкість – сформованість навички.
Серед комунікативно-мовленнєвих вправ використовуємо ділові та
сюжетно-рольові ігри, де студенти мають змогу приміряти на себе професійні
ролі соціального працівника (консультант, медіатор (захисник, адвокат),
аніматор, працівник з превенції, посередник, соціальний промоутер). Викладач
разом зі студентами розподіляє ролі, роздає індивідуальні завдання, що
стосуються збору інформації, аналізу різних аспектів проблеми, підготовки
повідомлення. В ході таких ігор студенти закріплюють навички ділового
спілкування, вчаться доводити й обґрунтовувати свою точку зору стосовно
прийняття певного рішення, досягати взаєморозуміння, користуватися
відповідними мовленнєвими формами і лексичними одиницями, що впливають
на емоційно-експресивний стан клієнта. В основі таких вправ – аналіз реальної
події, дій героїв, прийняття певного рішення та відповідальності з позиції
особи, яка приймає рішення. Ігровий характер сприяє створенню на заняттях
атмосфери внутрішнього комфорту, невимушеності, природності, їх емоційна
забарвленість дає можливість професійно-мовленнєвого розвитку студентів,
розкриває потенціал кожного зокрема.
Окрім ігор, на практичних заняттях використовуємо також такі
інтегративні методи роботи як групова дискусія, обговорення проблемних
ситуацій, що дозволяє студентам правильно формулювати свої думки,
відстоювати й обґрунтовувати стратегію власної поведінки.
Окремо використовуємо вправи, спрямовані на подолання бар’єрів у
спілкуванні. Найтиповішими бар’єрами у спілкуванні, згідно з проведеним
опитуванням серед студентів, майбутніх соціальних працівників, є: невміння
поводитися в незвичній ситуації, страх бути незрозумілим, несприйнятим,
замкнутість, сором’язливість, невпевненість у собі, невміння висловити думку,
страх публічного мовлення, понятійний бар’єр тощо.
Таким чином, ми приходимо до висновку: означений процес не
відбувається автоматично у міру засвоєння студентами відповідних знань.
Необхідно спеціально організовувати навчально-педагогічну діяльність, суть
якої полягає в тому, щоб перевести набуті студентами теоретичні знання у
площину практичної реалізації, у власний метод продуктивної дії у майбутній
професійній діяльності.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Перспективи
подальшого дослідження вбачаємо в розробці структури комунікативномовленнєвої підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности /
Абульханова-Славская К. А. - М. : Наука, 1980. – 336 с.
2. Волкова Н.П. Компетентність у здійсненні професійної комунікації
майбутнього соціального педагога / Н.П.Волкова, В.А.Полторак //Вісник
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і
Научные труды SWorld

67

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 45

Педагогика, психология и социология

Психологія. Педагогічні науки. - 2014. – № 2 (8). С. 31-36.
3. Зимняя И. А. Педагогическая мотивація / И. А. Зимняя. – Ростов-наДону : Феникс, 1997. – 480 с.
ЦИТ: 416-181
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-181
УДК 101; 371;378
Книш І. В.
ЗМІНА ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ У КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ
НАУКИ.
Сумський національний аграрний університет,
Суми, Г. Кондратьєва 160, 40021
Knysh I.V.
A CHANGE OF EDUCATIONAL PARADIGMS IN THE CLASSICAL
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Анотація. У статті доведено, що впродовж XVII ‒ ХІХ ст. Україна стала
державою Другої Хвилі. При цьому докласична освітньо-виховна парадигма,
яка існувала до XVII ст., вже не задовольняла новочасні потреби та мала
поступитися місцем класичній, в якій виокремились чотири освітні напрямки:
латинофільський; візантійсько-російський; слов’яно-греко-латинський та
старообрядницький. Зазначено, що подальший розвиток держави, суспільства
і церкви в Україні призвів до того, що традиційний погляд на освіту,
(характерний для держав Першої Хвилі), вже не задовольняв потребам Нового
часу (держав Другої Хвилі), але організація освіти за російським
(грекофільським) зразком упродовж тривалого часу утримувала Україну на
перехідній стадії.
Ключові слова: класична освіта, суб’єкт – суб’єкт, «Учитель (Викладач)»,
«Учень (Студент)», парадигма освіти, латинофільська, візантійськоросійська, слов'яно-греко-латинська, старообрядницька.
Abstract. The article proves that Ukraine was the state of the Second Wave in
the period from the XVII to the XIX century. The pre-classical educational paradigm
that existed before the XVII century no longer met the needs of industrialization and
had to give place to classic one that distinguished in four educational direction: Latin
style; Byzantine-Russian; Slavic-Greek-Latin and Old Believers-dogmatic. It is
proved that the further development of the state, the church and society in Ukraine
led to the old, traditional view (characteristic for the states of the First Wave) at
education did not satisfy the needs of modern times (states of the Second Wave), but
the give of the preference of education in Russia (Greek style) model for a long time
kept Ukraine at the stage of the transition period.
Key words: classical education, subject - subject, «Teacher (Bachelor)»,
«Student (Student of)» paradigm of education, Latin style; Byzantine-Russian; SlavicGreek-Latin, Old Believers, dogmatic.
Вступ. Розвиток і подальше існування суспільства багато в чому залежить
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від освіти та виховання його членів, від знання ними правових, моральних,
культурних та етичних норм. Усе це визначає ставлення людей до природи та
суспільства, допомагає застосовувати отримані знання і духовні цінності у
повсякденному житті та професійній діяльності, відповідно до провідних цілей,
ідеалів і переконань. Завдяки освіті та вихованню стає можливим накопичення,
наслідування та збереження наукових знань, культурних і духовних цінностей,
моральних норм. Усвідомлення процесів, які відбуваються на сучасному етапі
розвитку вітчизняної освіти, доцільно проаналізувати освітні парадигми
минулих часів.
Якщо до історії України застосувати концепцію Е. Тоффлера, то можна
зазначити, що із XVII до ХІХ ст. вона перебувала у стані переходу від аграрної
до індустріальної стадії. Перша Хвиля ще не повною мірою себе вичерпала, як
у Європі почалась індустріальна революція і виникла Друга Хвиля –
індустріалізація. З цього часу в економіці, політиці, соціальному і культурному
житті сільське господарство здавало свої позиції, натомість промисловість
переживала піднесення. Перша Хвиля спадала, а Друга – надходила, а отже,
Україна ставала державою Другої Хвилі. Це була перехідна доба [3, с. 26].
Окреслений період розвитку України визначається нами як класичний з
огляду на розвиток освіти та виховання (за періодизацією історії науки,
запропонованою В. Стьопіним). Він зазначає, що європейська наукова
революція XVII ст. ознаменувала становлення класичного природознавства та
класичної науки за домінування в системі наукового знання механіки. При
цьому об’єктивність і предметність наукового знання досягалися тільки тоді,
коли з опису і пояснення почало виключатися все, що стосувалося суб’єкта
(тобто і Викладача, і Учня водночас) а також процедур його пізнавальної
діяльності. Щодо епістемологічної складової цієї системи, то тут з’явились
уявлення про пізнання як спостереження й експериментування з об’єктами, які
розкривають таємниці свого буття розуму, що постійно пізнає. При цьому сам
він потрактовувався як дистанційований від речей сторонній спостерігач і
дослідник не детермінований жодними передумовами, крім властивостей і
характеристик досліджуваних об’єктів [3, с. 619-621].
Класичний період розвитку освіти та виховання відрізняється від
докласичного тим, що освітою почала опікуватися держава, відтіснивши
церкву. Освіта тепер мала підпорядковуватися державним інтересам, готувати
освічені й практично зорієнтовані кадри для державної служби, які мали бути
практичними та професійними. Вона не повинна була виводити учнів з тих
станів, до яких вони належали з народження, але і не мала залишати населення
неосвіченим. Найкраще давати освіту помірно, кожному стану - свій тип освіти,
свою школу, яка і буде готувати його до майбутньої діяльності. Державність,
професійність і становість - ось найбільш характерні риси освіти класичного
періоду. Потребуючи освічених людей, держава спочатку сприяла розвитку
освіти, але, щойно чиновники побачили, що вона почала загрожувати
існуючому політичному та соціальному життю, вдалося до її стримування [1].
Тоді у вітчизняній освіті співіснували чотири напрямки. Розглянемо їх більш
докладно.
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1. Латинофільський освітній напрямок.
Велику роль у розвитку української культури в цю добу відіграла польська
культура (за посередництва української та білоруської освіченості). З польської
мови російською було перекладено різні трактати та підручники:
«Космографію» Меркатора, «Велике зерцало» єзуїта І. Майєра, «Про будову
людського тіла» Везалія, «Селенографію» (опис поверхні Місяця) Я. Гевеліуса,
«Природознавство» М. Скотта та ін. До прихильників розвитку в Україні
західноєвропейської освіти відносилися С. Полоцький (1629-1680),
С. Медведєв (1641-1691), С. Яворський (1658-1722). Освітньо-виховні
принципи С. Полоцького ґрунтувалися на традиціях західноєвропейської
освітньої парадигми, близької до культурологічної концепції М. Міда [4, с. 557558]: про характерний традиційний постфігуративний тип взаємин між
батьками та дітьми, але С. Полоцький цей тип взаємин доповнив ідеями
самовиховання та самоосвіти, а також розглядав питання впливу людини на
суспільство і, навпаки, вплив суспільства на людину з позицій «Батько (Мати) –
Суспільство - Дитина». С. Полоцький вважав, що навчання та виховання має
сприяти формуванню цілісного світобачення, але крізь призму Божих істин,
звертав особливу увагу на самопізнання людини у системах «Учитель
(Викладач)» - «Учитель (Викладач)» та «Учень (Студент)» - «Учень (Студент)».
Однак варто зазначити, що С. Полоцький не відкидав давньоруські традиції
освіти та виховання. Щодо питання про домашнє, сімейне виховання, то воно
мало враховувати такі елементи у відносинах: «Батько (Матір) - Батько
(Матір)», «Батько (Матір) - Дитина», «Дитина - Дитина»: власний приклад і
чесний спосіб життя, покарання як утілення батьківської любові, любов до
Бога, до суспільно корисної праці, а також вплив людини на суспільство і,
навпаки, вплив суспільства на людину з позицій «Батько (Мати) – Суспільство Дитина», що на той час було дуже прогресивним. Отже, будучи глибоко
релігійною людиною, С. Полоцький ставив філософію вище за релігію, через
що у нього виникали серйозні розбіжності з православною церквою, і на
церковному соборі 1690 року його книги й учення в цілому було піддано
анафемі.
Підсумовуючи, зазначимо, що представники латинофільского освітнього
напрямку, орієнтованої на західні освітні системи, займались організацією
нових навчальних закладів, виданням навчальних книг, а також впровадженням
нових методів навчання, що сприяло збагаченню вітчизняної освітньої думки.
2. Візантійсько-російський освітній напрямок.
Є. Славинецький, Ф. Ртищев, К. Істомін, Іоанникій і Софроній Ліхуди були
прихильниками грекофільської освіти, орієнтованої на візантійсько-російську
традицію. Є. Славинецький у творах «Міркування про вчення грецької мови» та
«Лексикон філологічний» обґрунтовував необхідність поєднання розумового і
морального виховання, шкільної освіти з традиціями російського «вчення
книжкового».
Представники візантійсько-російського освітнього напрямку сприяли
розв’язанню широкого кола проблем - книжкової справи, ставлення до духовної
спадщини і традицій вітчизняної освіти та залучення її до надбань російської
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культури. Це, з одного боку, сприяло розвитку вітчизняної освіти та виховання,
з іншого, як засвідчив подальший перебіг подій, призвів до русифікації
вітчизняної освітньої системи та майже повного розчинення української
культури у лоні російської.
3. Слов'яно-греко-латинський освітній напрямок.
Звернення царя Петра І Олексійовича Романова до європейської
культурної традиції не є випадковим, бо у спадок від своїх попередників він
отримав «європеїзацію» - складне і строкате явище, що йому передували праці
двох поколінь «грекофілів» (Є. Славиницький, Арсеній, Є. Чудовський, брати
Іоанникій і Софроній Ліхуди). Вони відзначалися спрямованістю на
візантійську духовну і культурну традицію. Полеміка, яка розгорілася між
грекофілами та «латинянами» вийшла далеко за межі суперечки з приводу
окремих богословських питань (про момент зміни святих дарів у таємниці
Євхаристії) й охопила широке коло проблем - книжкової справи, ставлення до
духовної спадщини, освітніх традицій і російської культури. Ідейне
протистояння було також формою політичної боротьби опонентів за вплив при
дворі. У підсумку «перемогу» здобули грекофіли, а «латиняни» були піддані
осуду на церковному соборі 1690 р.
Отже, представники слов’яно-греко-латинського освітнього напрямку
майже не приділяли уваги розвитку освіти, їх більше цікавила боротьба за
сфери впливу при дворі.
4. Старообрядницький освітній напрямок.
Проти всіх нововведень у навчанні та вихованні виступили в цей час
старообрядці - протопоп Аввакум, його учень Авраамій, поп Лазар і диякон
Федір. Аввакум заперечував проти вивчення «зовнішніх наук» та іноземних
мов. Він аргументував свою позицію словами про те, що Христос не вивчав
діалектики та красномовства, а тому ритор і філософ не може бути
християнином: «Краще бути з сію простотою, та спочине в тобі Христос, ніж
від риторства ангелом славитися без Христа». Перевагою «вчення книжного»
Аввакум вважав традиційний шлях формування «внутрішньої людини»,
основні якості якої – «мужність, мудрість, правда і цнотливість». Недолік
латинської та грецької школи, на його думку, полягав у захопленні «зовнішнім
мудрствованням» і забутті духовно-релігійного формування людини.
Представники старообрядницького освітнього напрямку обстоювали
традиційну систему освіти, нехтуючи вивченням іноземних мов і «зовнішніх
наук», формували людину із застарілими поглядами на світ, характерними для
держав Першої Хвилі, яка була майже приречена, адже не могла
пристосуватись і вижити у індустріальному суспільстві (державі Другої Хвилі).
Висновки. Таким чином, до кінця XVII ст. проблема співвідношення віри і
знання набула у свідомості українців особливої гостроти та знайшла свій прояв
у трьох основних принципах освіти і виховання, які умовно можна назвати
латинським, грекофільським і старообрядницьким, що сприяло
становленню
та
розвитку чотирьох
освітньо-виховних
напрямків.
Старообрядницький освітній напрямок, з його нехтуванням нововведень і
культивуванням застарілих методів навчання, не витримав випробувань часом.
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Найбільш прогресивним виявився латинофільский освітній напрямок, що був
спрямований на західні освітні системи та задовольняла вимоги держав Другої
Хвилі. Проте боротьба між грекофілами, представниками візантійськоросійського освітнього напрямку та «латинянами» (латинського освітнього
напрямку) за владу при дворі звела майже нанівець їхні здобутки, зокрема і в
освітній царині. Зрештою, перемога грекофілів у цій боротьбі згодом стала
причиною насильницької русифікації українського народу. Отже, подальший
розвиток держави, суспільства і церкви в Україні призвів до того, що старий
погляд на освіту, характерний для держав Першої Хвилі, вже не відповідав
потребам Нового часу (держав Другої Хвилі). На зміну навчанню в монастирях
і у приватних учителів прийшла організація шкільної справи за російським
(грекофільським) зразком, що на довгий час затримало Україну на перехідній
стадії.
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Pavletsova E.M.
SHORT PARENT-CHILD SESSIONS IN INCLUSIVE GROUPS OF EARLY
AGE AS A MEANS OF ESTABLISHING COOPERATION BETWEEN
TEACHERS AND PARENTS
Perm State Humanitarian Pedagogical University,
Perm, Sibirskaya 24, 65029
Аннотация. В современных условиях особенно остро стоит проблема
установления взаимодействия педагога и родителей в инклюзивных группах.
Статья раскрывает возможности использования для решения поставленной
задачи и особенности организации краткосрочных детско-родительских
сессий в инклюзивных группах раннего возраста.
Ключевые слова: взаимодействие педагога и родителей, краткосрочные
детско-родительские сессии.
Abstract. The problem of establishing interaction between the teacher and
parents in inclusive groups is very actual in modern conditions. The article opens the
possibility of using for the task and especially the organization of short-term parentchild sessions in inclusive early age groups.
Key words: the interaction of the teacher and parents, short-term parent-child
session.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение
психологической защищенности, эмоциональной стабильности, поддержку,
безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи
для человека вообще, а для ребенка с особенностями в развитии - в
особенности. Семья для ребенка - это ещё и источник общественного
опыта. Именно поэтому вопрос о возможности взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи всегда был одним из наиболее актуальных в специальной
дошкольной педагогике.
Как отмечают многие исследователи (Т. Дронова, С. Дронов), в настоящее
время дошкольное образование переживает переходный период своего
развития. Причинами такого положения стало изменение ценностных
ориентиров воспитания, переоценка роли родителей и дошкольных учреждений
в развитии личности малыша, переосмысление положения особого ребенка в
обществе, что нашло выражение в таких законодательных актах, как Закон «Об
образовании» и ФГОС ДО. В данных нормативных актах преимущественная
роль в образовании детей отводится родителям (ст. 44 Закона Об образовании).
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка».
Тем не менее, зачастую родители, обладая высокой мотивацией к
реализации указанного права, оказываются не в состоянии отобрать адекватное
содержание и способы осуществления образования. Необходимыми
компетенциями в этом аспекте обладают специалисты детского сада. Как
справедливо отмечают Т. Дронова и С. Дронов, «семья и детский сад,
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используя различные подходы к образованию ребенка, могут дополнять друг
друга в случае отсутствия противоречий в ценностных и мировоззренческих
установках». Особенно важным становится установление партнерских
взаимоотношений между родителями воспитанников с особенностями развития
и педагогами.
Переход к новым взаимоотношениям между семьей и детским садом
невозможен в условиях закрытости последнего. В современных условиях
детский сад должен стать открытым учреждением. Это требует построения
более гибкого, дифференцированного педагогического процесса. Как правило,
примером открытости должен стать педагог, который доброжелательно
относится к родителям и детям, рассказывает о личном опыте, вовлекая
воспитанников в беседу, не скрывает, когда в чем-то сомневается, просит
совета, выражая уважение к опыту родителя в воспитании своего ребенка. В
таких беседах необходимо соблюдать педагогический такт, не допуская
фамильярности. Подавая пример открытости, педагог заражает ей родителей,
вызывая на доверительное общение, диалог в решении воспитательных
вопросов. Родители начинают высказывать и свои тревоги, спрашивают совета
педагога.
Как правило, работа ведется в двух направлениях. Первое направление
предполагает повышение уровня педагогической компетенции родителей через
специальные лекции, семинары, пособия, раскрывающие особенности развития
ребенка-дошкольника
и
предлагающие
приемы
соответствующей
образовательной работы. Такие формы требуют присутствия большинства
родителей, что не всегда является осуществимой задачей в современных
реалиях. Кроме того, практика показывает, что лекционные приемы в работе с
родителями являются малоэффективными. Они не способствуют установлению
доверительных, равноправных взаимоотношений между педагогами и
родителями, навязывая последним роль слушателей. Второе направление привлечение родителей к работе детского сада посредством организации
досуговых мероприятий (дней здоровья, совместных сезонных и тематических
праздников для взрослых и детей, семейных клубов и т.п.). Это очень важная
работа, требующая временных вложений от педагогов и детей. Такие формы
часто становятся «показателями» работы педагогического коллектива для
родителей. Но, к сожалению, здесь существует вероятность «потерять
индивидуальность» ребенка. Кроме того, проведение досуговых мероприятий
вместе с родителями в инклюзивных группах раннего возраста осложнено
возможностью проявления острых эмоциональных реакций у малышей.
Признавая важность вышеописанных направлений работы, и не
отказываясь от них, мы усматриваем возможность для установления
продуктивных взаимоотношений между детским садом и семьей в организации
кратковременных детско-родительских сессий. Преимуществами такой формы
работы является так необходимая в раннем возрасте камерность (в сессии, как
правило, участвуют от одной до трех детско-родительских диад) и
кратковременность (3-5 минут), что является особенно актуальным в условиях
загруженности родителей. Такая организация сессий обеспечивает
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индивидуальный подход к семьям, воспитывающим ребенка с особенностями
развития. Кроме того, устраняется необходимость ждать большинство,
подбирать удобное для всех родителей время и т.д.
Целью
такой
работы
выступает
установление
партнерских
взаимоотношений между родителями детей и детским садом, способствующих
созданию единого пространства для развития, создание благоприятных условий
для успешной инклюзии ребенка с особенностями развития в группу.
В соответствии собразовательными областями, выделенными ФГОС,
задачи работы в рамках детско-родительских сессий были разделены на четыре
направления.
Задачи по направлению «Социально-коммуникативное и речевое
развитие»: поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду; заинтересовывать родителей
в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения; создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; привлекать
родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей; сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; показывать
родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями; показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения.
Задачи по направлению «Физическое развитие»: помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка;
ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов; знакомить родителей с
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду;
ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту.
Задачи по направлению «Познавательное развитие»: ориентировать
родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских
вопросов; побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов;
привлекать
родителей
к
совместной
с
детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и
дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Задачи по направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей; поддерживать стремление родителей развивать художественную
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деятельность детей в детском саду и дома; привлекать родителей к активным
формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению
творческого вдохновения; привлекать родителей к разнообразным формам
совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения.
Наши краткосрочные детско-родительские сессии проводятся в удобное
для родителей время (когда они приводят или забирают малыша из детского
сада) в течение 3 – 5 минут. Как правило, планирование работы в рамках
детско-родительских сессий совпадает с тематикой годового плана. Каждый
месяц включает четыре сессии, посвященных определенной тематике и
решению задач одного из четырех вышеописанных направлений. Таким
образом, каждое направление реализуется ежемесячно.
Как показал наш опыт работы, организация и проведение краткосрочных
детско-родительских сессий в течение года дает положительные результаты,
позволяет выстроить наиболее продуктивные взаимоотношения с семьями
воспитанников, обеспечить успешную интеграцию семей, воспитывающих
детей с особенностями развития, в социальную среду группы.
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Borodenko O.V.
CULTURAL TRAUMA AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH:
MAURICE HALBWACHS CONCEPTION AND ‘LAY TRAUMA
THEORIES’
Petro Mohyla Black Sea National University
Mykolaiv, 68 Desantnikov 10, 54000
Аннотация. В статье прослеживается формирование дискурса
культурной травмы в социологической науке. Рассматривается концепция
представителя Французской социологической школы Мориса Хальбвакса.
Особое внимание уделяется как методологическим приёмам, использованных
М.Хальбваксом, так и механизмам формирования групповой памяти на
примере семьи и коллективных образов религиозного характера.
Рассматривается также совокупность научных трактовок культурной
травмы,
относящихся
к
т.н.
«популярным
теориям
травмы»
(«просветительская версия»), подчёркивается натуралистский характер
концепций А.Нила и К.Эриксона, оценивается их значение для современной
социологии.
Ключевые слова: культурная травма, социокультурная ситуация,
коллективная память, механизм формирования групповой памяти,
«популярные трактовки» культурной травмы.
Abstract. The article traces the formation of the cultural trauma discourse in
sociology. The concept of a representative of the French school of sociology Maurice
Halbwachs (interpretation of the phenomenon of cultural trauma in the context of the
analysis of the collective consciousness and collective memory) is under discussion.
Particular attention is paid to methodological receptions used M.Halbwachs, as well
as the mechanisms of formation of a group memory on the example of a family and
collective images of a religious nature. The totality of the scientific interpretations of
cultural trauma related to the so-called "lay trauma theories" ("educational version")
is under discussion too. The natural-scientific account the nature of the concepts by
A.Neal and K.Erikson and their importance for modern sociology has been
considered.
Key words: cultural trauma, social and cultural situation, collective memory,
mechanism of group memory forming,“lay trauma theories”.
Вступление. Дискурс культурной травмы в социологической науке начал
формироваться не так давно – примерно со второй половины 90-х годов. Само
понятие «травма» (как и сопутствующие ему понятия «травматический»,
«посттравматический» и т.п.) заимствовано из медицины. Парадигма травмы в
социологии ориентирована в первую очередь на анализ социокультурной
сферы, разрывов в культурной ткани социума, а не в психике индивида.
Научная и методологическая основа социологического изучения культурной
травмы
была
заложена
в работах
представителей
Французской
социологической школы и развита в натуралистических концепциях ХХ века.
Основная цель нашей работы – проанализировать базовые положения
концепции культурной травмы и коллективной памяти одного из классиков
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европейской социологии Мориса Хальбвакса, а также развитие этого понятия в
т.н. «популярных трактовках».
Обзор литературы. Основные положения концепции М.Хальбвакса
изложена в его книге «Социальные рамки памяти» [1]. «Популярная теория
травмы» излагается в работах основных представителей этого направления, в
частности А.Нила [2] и К.Эриксона. Оценка и критика этих теорий дана
Дж.Александером [3]. На постсоветском пространстве формирование дискурса
культурной травмы в социологии изучают А.Аарелайд-Тарт, В.Бойков,
Т.Разумовская, Е.Ярская-Смирнова и др.
Основная часть. Социологическая теория культурной травмы своими
корнями уходит к истокам социологии – к макросоциологической концепции
«коллективных
представлений»
Эмиля
Дюркгейма,
а
также
к
микросоциологическим теорям Ч.Кули и Дж. Г. Мида.
Дискурс культурной травмы неразрывно связан с осмыслением феноменов
коллективного сознания и коллективной памяти. Эти понятия были достаточно
глубоко проанализированы ещё в первой половине прошлого столетия
ярчайшим представителем Французской социологической школы Морисом
Хальбваксом. В 1925 г. вышла его монография «Социальные рамки памяти», а
уже посмертно, после Второй мировой войны (учёный погиб в Бухенвальде)
исследование «Коллективная память».
В первой работе М.Хальбвакс наряду с эмпирическими методами
применяет
методику
социально-философских
и
культурологических
исследований, использует данные психологических наблюдений. Основная
мысль книги – память не является исключительно индивидуальным явлением;
это также социальный феномен, который вызревает в обществе, формируется
благодаря взаимодействию членов социума. Так, в главе 5 «Коллективная
память семьи» исследуется механизм формирования групповой памяти на
примере семьи («…члены одной семьи сами замечают, что в них сложно
ветвятся чужие мысли, проследить которые и понять весь их рисунок можно
лишь при сопоставлении и как бы воссоединении всех этих мыслей») [1, с. 185186]. Автор показывает, как коллективная память формируется на основе
совместного жизненного опыта, повседневного взаимодействия: «…Поскольку
семья – это группа, внутри которой проходит наибольшая часть нашей жизни,
то и большинство наших мыслей смешивается с мыслями семейными»
(отображаясь преимущественно в форме понятий)» [1, с. 193]. В главе 6
«Религиозная коллективная память» автор прослеживает формирование
исторических форм коллективных образов религиозного характера.
Отмечается, что «память религиозной группы обладает одной особенностью: в
то время как у других групп память взаимопроникает и стремится к взаимной
согласованности, религиозная память считает себя зафиксированной раз и
навсегда и либо заставляет других приспосабливаться к господству её
представлений, либо систематически игнорирует их и относит к низшему
разряду, противопоставляя своё постоянство и их нестабильность» [1, с. 233].
Исследование М.Хальбвакса по сути заложило основы анализа культурной
травмы в социологической науке. В ХХ ст. этот дискурс плодотворно
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разрабатывался авторами «популярной теории травмы» (“lay trauma theory”).
Дж.Александер прослеживает две научные версии данной трактовки:
просветительскую и психоаналитическую. Рассмотрим кратко первую из них.
«Версия философии Просвещения» предполагает, что любая травма на
индивидуальном или коллективном уровне предполагает немедленное
задействование рациональных механизмов, обеспечивающих осмысление и
преодоление травмы с помощью целенаправленных сознательных действий:
«объекты или события, которые запускают травму, чётко воспринимаются
акторами, их реакции ясны, а последствия этих реакций направлены на
решение проблемы и на развитие» [3, с. 9]. . В современной науке эта версия
находит яркое выражение в работе Артура Нила «Национальная травма и
коллективная память» (1998), в которой исследуются искажения национальной
идентичности. Автор проанализировал целый ряд кризисов и бифуркационных
моментов в новейшей истории американского общества, вызвавших переоценку
ценностей и ценностных ориентаций американцев. Это, в частности, период
Великой депрессии, корейская война и война во Вьетнаме, убийства
харизматичных политических лидеров (Дж. Кеннеди и М.Л. Кинга). А. Нил
характеризует культурную травму как «извержение вулкана», историческое
событие, способное изменить («пробудить», упорядочить, восстановить)
коллективную память социальной общности и актуализировать научный и
общественный дискурс. По мнению автора, «отвергнуть или проигнорировать
травматический опыт – это неразумный выбор» [2, с. 4]. А.Нил разделяет веру
позитивистов в социальный прогресс: травмирующие события «открывают
новые перспективы для перемен к лучшему» [2, с. 18].
Кай Эриксон в книге «Всё на своём пути» проводит чёткое разграничение
между индивидуальной и коллективной травмой, персональным и
коллективным травматическим опытом [3, с. 153]. Ценным в исследовании
К.Эриксона представляется актуализация понятия культурного шока. Вместе с
тем, автор неоправданно, на наш взгляд, считает травму разновидностью
культурного шока [3, с. 154].
Заключение и выводы. Социологический дискурс культурной травмы
(тесно связанный с анализом групповой памяти) восходит к работам
представителей Французской социологической школы – в первую очередь
М.Хальбвакса (осмысление феномена культурной травмы в контексте анализа
коллективного
сознания
и
коллективной
памяти).
Представители
«просветительской версии» в ХХ столетии развили этот дискурс, сделав акцент
на рациональном переживании травмы.
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Аннотация: В статье рассмотрены положительные тенденции в
развитии экономических взаимоотношений среди стран-участниц ЕАЭС,
также обозначены основные выводы по исследованиям отношения к
интеграционным процессам населения.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, интеграционные
процессы, молодежь, глобализация.
Abstract: The article shows the positive trends in the development of economic
relations among the member- countries of EEU, also outlines the key findings of the
research related to the integration processes.
Key words: economic cooperation, integration processes, youth, globalization.
В связи с расширением экономических связей среди стран ЕАЭС, особое
внимание в области исследования процессов уделяется экономическим и
геополитическим изменениям в странах-участницах. Интеллигенция
заинтересована в контроле и прогнозировании дальнейшего взаимодействия в
области крупных экономических субъектов, международной торговли,
импортозамещения, а также
геополитических вопросов. Отмечено, что
евразийская интеграция в рамках ЕАЭС является наиболее актуальной и
востребованной [1]. Действительно, в современном мире, подвергшимся
изменениям во всех отношениях благодаря всеобщей глобализации,
дальнейшее развитие экономических отношений среди стран-участниц является
актуальным.
Отмечалось также, что изучение социокультурной составляющей
интеграции/дезинтеграции не происходило в полном объеме по причине
устоявшегося мнения о том, что все страны постсоветского пространства
изначально настроены друг к другу положительно в силу общего исторического
прошлого и близкого расположения [2]. Обратившись к истории, можно понять,
что современный этап интеграции не является спонтанным. Но, в отличие от
предыдущих, отличается, в первую очередь, добровольным характером
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процесса. В отличие от попыток создать империю на этом пространстве с
помощью насилия в средние века, образование СССР и его существование на
протяжении 70 лет в XX веке сделало евразийский регион одним из
сильнейших в мире.
Ослабленные событиями, предшествующими распаду СССР, страны
осознали, что в их силах стать независимыми и самостоятельными на мировой
арене. Можно утверждать, что у постсоветских государств не осталось выбора.
Им пришлось искать возможности к восстановлению связей, но в другой
форме. Желание самостоятельно сформировать собственные экономические
системы, организовать определенный, «национальный» порядок в странах – все
это привело к весьма противоречивому отношению к предложению о создании
СНГ. Тем не менее, три государства заключили договор. Казахстан, Россия и
Белоруссия и на сегодняшний день являются наиболее близкими по духу
странами-участницами
интеграционных
процессов
на
Евразийском
пространстве. И все же, страны, обретшие независимость и так долго ее
желавшие, пришли к выводу, что разорванные хозяйственные и экономические
связи не пошли никому на пользу. Наблюдалось общее снижение уровня жизни
населения стран Средней Азии и требовались определенные усилия по
сокращению возникших проблем в экономике стран. Разрыв тех самых
экономических связей привел к общему сокращению объемов производства, а
также к увеличению издержек, росту цен и безработице [3]. После подписания
договора об учреждении Евразийского экономического сообщества (11 октября
2000 г.) экономика стран постсоветского пространство взяла курс на
улучшение. К примеру, практически во всех странах Евразийского
экономического сообщества в 2003 году был зафиксирован рост основных
макроэкономических показателей. Все пять государств, входящих в ЕврАзЭС
(Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), добились
относительной стабилизации курсов национальных валют по отношению
к доллару США [4].
И все же, взаимодействие на данной территории ведется не только в
направлении политики и экономики, но и со стороны культуры, которой
отведено в данном диалоге не последнее место. В частности, значение
национальных языков для взаимодействия культур, народов и цивилизаций
резко возросло в ХХI веке. Появилась необходимость выработать единый
документ о языках сообщества народов СНГ, где были бы определены роль и
статус русского языка как языка межгосударственного общения на
пространстве стран Содружества. Связано это с тем, что именно русский язык
был государственным языком СССР, и верно было оставить его как
межгосударственный язык Содружества. Также определены меры в отношении
развития национальных языков и языков этнических групп, проживающих в
других странах [5].
В ситуации глубокой интеграции, когда взаимодействие стран стало явно
очевидным, появилась необходимость изучить степень осведомленности
населения в вопросах интеграции, а также общее настроение в отношении
происходящих процессов. На примере Республики Казахстан, по результатам
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социологического опроса было установлено, что в целом население Республики
имеет достаточно высокий уровень знаний в области интеграционных проектов
и в большинстве своем положительно реагирует на происходящие процессы [6].
Методом интервьюирования были опрошены 3 тыс. респондентов. По итогам
исследования можно заметить, что наиболее осведомлены в вопросах
интеграционных проектов жители в возрасте от 30 до 45 лет и от 46 до 60 лет. В
возрастной группе от 18 до 29 лет наблюдается меньший уровень поддержки
проектов. Также данная группа респондентов имела большие затруднения при
ответе на вопросы о поддержке интеграционных проектов [7]. То есть, можно
сказать об открытом вопросе более детального изучения задействования
молодежи в вопросах объединения. Достаточно большое количество
заинтересованных молодых людей состоят в различных организациях,
участвуют в интеграционных мероприятиях регионального и государственного
уровня. Но основная масса молодежи остается в стороне от общей идеологии
евразийской интеграции и не принимает должного участия в ее становлении.
Таким образом, были рассмотрены отношения молодого поколения к
обозначенным выше событиям. Также стоит отметить, что практика ЕАЭС на
данный момент наблюдается как положительная. Что касается молодежного
направления, сложность разработки конкретных моделей социального
взаимодействия молодежи стран-участниц проектов интеграции состоит, в
первую очередь, в том, что каждая страна имеет свои национальные
особенности, сложившийся исторически менталитет, различные религиозные
взгляды. На фоне последнего различия возможны некоторые противоречия.
Отношение к интеграционным процессам формируется по большей части не
ввиду и эффективности самой интеграции, а отчасти из-за консерватизма
определенных групп населения, прежде всего, в группах старшего возраста. Это
объясняется тем, что у старшего поколения в памяти свежи положительные
воспоминания об СССР. Кроме того, как уже было сказано, успешность
интеграционных процессов на постсоветском пространстве находится в прямой
зависимости от их привлекательности для сегодняшней молодежи. Поэтому
важным остается разработка определенных моделей взаимодействия с
молодежью и способствование международному молодежному сотрудничеству.
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ГЛУБИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Yakovleva E.V.
THE DEPTH MECHANISMS OF ADDICTIVE BEHAVIOR ON THE
EXAMPLE OF COMPUTER ADDICTION
School №26
Mariupol, Chernomorskaya 12, 87517

Аннотация. В данной статье мы обратили внимание на одну из наиболее
острых проблем современности – зависимое поведение. Мы решили
рассмотреть малоизученную, но широко распространенную аддикцию –
компьютерную игровую зависимость или гейминг. Цель исследования: изучение
глубинных механизмов компьютерной игровой зависимости. Гипотеза
исследования: для личностей с компьютерной зависимостью характерна
фиксация на оральной стадии психосексуального развития, орально-пассивный
тип личности и усиленный контроль со стороны Супер-Эго. Практическая
значимость исследования состоит в возможности применения полученных
данных в коррекционной работе, направленной на преодоление аддикций.
Ключевые слова: аддикция, компьютерная зависимость, глубинная
психология, психосексуальное развитие, психоанализ.
Abstract. In this article, we focus on one of the most acute problems of our time
- dependent behavior. We decided to examine little-known, but widespread addiction computer game addiction or gaming. Objective: to study the underlying mechanisms
of computer game addiction. The hypothesis of the study: for individuals with
computer addiction is characterized by a fixation on the oral stage of psychosexual
development, oral-passive personality type and enhanced control on the part of the
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super-ego. The practical significance of the study is the possibility of using the data
obtained in the remedial work to overcome addictions.
Tags: addiction, computer addiction, depth psychology, psychosexual
development, psychoanalysis.
Вступление
В данной работе мы исследовали одну из самых «молодых» аддикций –
компьютерную
игровую
зависимость.
В
связи
с
возрастающей
компьютеризацией общества, а также расширением возможности доступа к
компьютерным играм (возможность бесплатного скачивания, неофициальные
релизы в сети Интернет) объект гейминга стал одним из самых доступных
объектов аддикции. Простое увлечение отличается от зависимости наличием
вреда психологическому благополучию и социальной жизни индивида. Гейминг
считается серьезной эмоциональной зависимостью, иногда справиться с этой
страстью самостоятельно не способен даже зрелый человек. Наибольший
интерес для нас представляли исследования зависимого поведения с позиции
психодинамической концепции. Мы придерживаемся точки зрения тех авторов,
которые утверждают, что у всех аддикций общий механизм возникновения, и
поведенческая коррекция не позволяет полностью избавить индивида от них –
просто один объект зависимости может заменяться другим, более приемлемым
социально и менее опасным.
Представители психоаналитического подхода давно пытаются осветить
аспекты формирования зависимости и ответить на вопрос об этиологии и
патогенезе данного расстройства. З. Фрейд в своей работе «Достоевский и
отцеубийство» вывел психодинамические гипотезы, объясняющие причины
аддиктивного поведения. Важную роль здесь играют ранние детские
переживания, отношения к матери и отцу. Опасность, переживаемая как
внешняя угроза, исходящая от родителей, становится как бы исходящей от Эго.
Супер-Эго становиться садистическим, суровым и запрещающим по
отношению к Эго. Рассматривая аддиктивное поведение на примере азартных
игр, З. Фрейд называет игру «средством самонаказания», стремление к
которому вызвано бременем вины за ненависть к родителям.
Сегодня многие психоаналитики считают, что главным в аддиктивном
поведении является не импульс к саморазрушению, а дефицит адекватной
интернализации родительских фигур и, как следствие, нарушение способности
к самозащите. Безысходность, неспособность поддерживать высокую
самооценку и депрессивность являются результатом аддиктивной модели
адаптации. Углубленные исследования зависимости позволили обнаружить, что
она определяется такими факторами: страстным желанием удовлетворить
стремление к симбиотическим отношениям с материнской фигурой и желанием
ослабить депрессивное состояние. Аддикты ведут непрестанную борьбу с
чувством стыда и вины, ощущением своей никчемности и с повышенной
самокритичностью. Супер-Эго становится для аддиктивной личности
невыносимым, суровым мучителем, от которого они спасаются бегством.
Ход исследования и полученные результаты
В результате анализа существующих взглядов на глубинные механизмы
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зависимого поведения мы пришли к следующему заключению, которое легло в
основу нашей гипотезы. В основе зависимости лежит неадекватное
удовлетворение стремления к симбиотическим отношениям с матерью. Это дает
основание предполагать, что для личностей с компьютерной игровой
зависимостью характерна фиксация на оральной стадии психосексуального
развития, орально-пассивный тип личности и усиленный контроль со стороны
Супер-Эго.
В нашем исследовании принял участие 81 человек в возрасте от 19 лет до
41 года. Для 37 из них, согласно классификации Иванова М. С., характерна 2 3 стадия компьютерной зависимости. Большинство из них играет в
компьютерные игры с 10 - 15 лет. Они играют по 15 - 25 часов в неделю,
продолжительность одной игры до 2,5 - 5 часов. Как они отметили в анкете, в
трудные периоды жизни они способны уходить в игру на 12 - 20 часов.
Контрольную группу составили 44 человека, практически не играющие в
компьютерные игры и не испытывающие к ним особого интереса.
Для выявления фиксаций на ранних детских переживаниях, силы СуперЭго и психологических особенностей, характерных для различных типов
личности по классификации З. Фрейда мы использовали тест картинок с
собачкой Блэки, разработанный Г.С. Блюмом. Для выявления регрессии к
ранним детским переживаниям мы также использовали метод создания
мандалы - проективный метод диагностики, разработанный Дж.Келлог.
Мандала – циркулярное изображение, проекция Самости, отражающая
психическое состояние испытуемого, его отношение к миру и самому себе,
неосознаваемые потребности и тенденции развития. В отличие от любых
стандартизированных тестовых методик, этот метод позволяет значительно
ослабить сопротивление, исключить возможность социально одобряемых
ответов, проанализировать глубинные психические процессы. Мы также
использовали рисуночный тест Е. С. Романовой и Т. И. Сытько «Человек под
дождем» для изучения особенностей реакции на ситуацию фрустрации,
отношение к матери в стрессовой ситуации, диагностики силы Эго и
особенностей защитных механизмов.
Анализируя мандалы, созанные испытумыми, мы в первую очередь
классифицировали их по стадиям и группам. Доля мандал одного типа в двух
группах сравнивалась с помощью критерия Фишера. Представленность
регрессивных мандал в основной группе значимо выше. Чаще всего эти
мандалы относились к стадиям «Начало» или «Блаженство», которые, по Дж.
Келлог, отражают пассивность, «растворение» в других, регрессию к
перинатальным переживаниям (симбиозу с матерью) и оральной стадии
психосексуального развития. Для этих стадий Большого Круга Мандалы
характерно желание обретения могущества при сохранении пассивности. Она
указывает на потребность в утверждении собственной уникальности, однако
при этом человек остается пассивным и проявляет зависимость от
окружающих. В мандалах этих стадий могут присутствовать изображения
множества фрагментов того, что некогда являлось единым целым. Это может
быть связано с утверждениями Д.В.Винникотао неудачной
интроекции
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родительских фигур, за которой следует расщепление Эго и так называемая
«двойная жизнь». Также значимо выше была представленность мандал группы
«Противоборство» в контрольной группе. «Противоборство» является значимой
стадией индивидуального развития, обозначающей дистанцирование от
родителей окончательное преодоление зависимости от матери, а с тем и
зависимости от бессознательного. За борьбой следует становление хозяином
своего мира и готовность приступить к реализации своей индивидуальной
миссии. Такие мандалы связаны с самоутверждением и борьбой с
вытесненными переживаниями. Очевидно, индивиды с игровой зависимостью
не готовы к проработке бессознательных переживаний.
В изображении человека под дождем важнейшим элементом являются
средства защиты от дождя. В рисунках испытуемых основной группы часто
встречалось изображение огромного зонта, скрывающего лицо человека (10,8 %
в экспериментальной группе, 2,3% в контрольной), различия статистически
значимы. Зонт является символом матери, соответственно такое изображение
можно трактовать как «поглощенность» матерью, стремление к симбиозу с ней.
Также часто в основной группе изображался человек без зонта, либо с зонтом,
который не защищает его (зонт закрыт или расположен рядом, а не над
головой). Различия также статистически значимы. Часто тестируемый выражает
чувство своей неспособности и «покинутости», рисуя мокрого человека, без
какого-либо прикрытия. Такой рисунок отражает также отсутствие уважения к
самому себе и вероятнее всего нерешенные проблемы с независимостью.
Очень показательными явились результаты теста картинок с собачкой
Блэки. Оральной стадии психосексуального развития соответствуют 1 и 2
картинки. В описании 1 картинки у испытуемых основной группы
выраженными оказались темы голода и истощения матери (16,2%),
несамостоятельность «великовозрастного» щенка (18,9%) и воровства у матери
молока или чего-то ценного («ошейника, подаренного отцом» и т.п.) (16,2%). В
контрольной группе эти признаки не встречались. Статистическая значимость
данных различий подтверждена. В описании 2 картинки также упоминалось
воровство (24,3% в основной группе, 9,1% в контрольной, различия значимы).
Это может указывать на восприятие ситуации как неправильной, получающей
осуждение со стороны Супер-Эго – щенок уже должен быть самостоятельным,
но он до сих пор зависим от матери. Это может быть проекцией собственного
аддиктивного поведения испытуемых и связанного с этим чувства вины. Сама
зависимость тяжело переживается ими. Возможно, поэтому в их описаниях
чаще фигурировали признаки орального садизма (40,5% в основной группе,
4,5% в контрольной, различия статистически значимы). Также у 16,2%
испытуемых экспериментальной группы упоминалась тема убийства матери и
каннибализма («щенок разорвал/загрыз мать», «съел ее, потому что она его не
покормила» и т.п.). Подобные фантазии о каннибализме в классическом
психоанализе связывают с проявлениями орального садизма. Садизм в свою
очередь происходит из инстинктивной жадности, его причина – сочетание
жадности с ненавистью. Эта ненависть может проистекать из неудовлетворения
матерью потребностей ребенка на оральной стадии психосексуального развития
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либо из потребности освободиться, которой препятствовала материнская
гиперопека. Скорее всего, в результате причина агрессии, направленной на
мать, в том, что именно она сформировала склонность к аддикции у индивида.
Также это результат идеализации объекта аддикции, как заменителя матери. Как
описывал это Г.В. Старшенбаум, воображение аддикта заполняется фантазиями,
в которых он предвкушает каннибальское поглощение объекта аддикции или
оргастическое слияние с ним. В то же время он неосознанно осуждает себя за
подобные желания. Мы предполагаем, что с этим связано появление в описании
9 картинки, связанной с взаимодействием Эго и Супер-Эго, темы собственной
смерти как наказания свыше (16,2 % в экспериментальной группе). Интересно,
что в контрольной группе 29,5 % испытуемых описали эту картинку как
«появление ангела-хранителя» или «осознание собственной неправоты» (в
основной группе этот признак присутствует лишь у 8,1 % испытуемых,
различия значимы). Мы можем предположить, что для испытуемых
контрольной группы Супер-Эго является силой, направляющей их действия,
необходимым контролем, в то время как для испытуемых экспериментальной
группы контроль со стороны супер-Эго является негативно окрашенной силой –
карающей и разрушительной. Чувство вины проявлялось в их описаниях 43,2%
случаях, в то время как в контрольной группе в 18,2%, получены статистически
значимые различия. Также было замечено, что испытуемые основной группы в
описании 3 картинки чаще упоминали «сокрытие преступления» (27%
основной группы, 11,4% контрольной, различия значимы).
В результате мы пришли к следующим выводы о чертах, характерных для
лиц с игровой компьютерной зависимостью.
1. Лицам, страдающим игровой компьютерной зависимостью, присуща
фиксация на оральной стадии психосексуального развития, а также черты
орально-пассивного типа личности: несамостоятельность, зависимость,
склонность к регрессии, желаение обрести могущество, сохраняя пассивность.
2. Лица с игровой компьютерной зависимостью склонны к использованию
примитивных защитных механизмов психики, которые, как правило,
формируются на оральной стадии психосексуального развития. Среди
характерных для них примитивных защит можно назвать изоляцию, отрицание,
идеализацию, проекцию, проектинвую идентификацию. Во многом реализации
этих защит помогает компьютерная игра, обеспечивающая условия для
изоляции от мира, бегства в виртуальную реальность от проблем, проекции
своих эмоций на персонажа и проективной идентификации с ним.
3. Лица с игровой компьютерной зависимостью страдают от
сверхсильного контроля со стороны Супер-Эго. Супер-Эго воспринимается
ими, как суровый мучитель. Вместе с чувством собственного бессилия это
делает аддиктов склонными к замещению. Объектом замещения снова может
выступить персонаж компьютерной игры.
Заключение и выводы
Учитывая результаты исследования, мы склоняемся к точке зрения, что в
борьбе с зависимостью коррекция поведения малоэффективна и зачастую лишь
ведет к замене одного объекта аддикции другим, более приемлемым социально.
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Поэтому нашей основной рекомендацией было использование метода
психоанализа для коррекции аддиктивного поведения, преодоления тревоги,
снятия душевной боли. Психоанализ сравним с тренингом способности
понимать источники своих мучительных ограничений и душевной силы для их
преодоления. В результате этого «тренинга» клиент способен научиться
использовать другой психический ресурс, другое мышление, другие, скрытые
способности. Психоанализ, как машина времени, позволяет изменить
внутреннее прошлое, переменить себя через воспоминания и воображение. Это
и позволяет выработать более эффективные способы для повышения качества
жизни.
Перспективы дальнейших исследований в этой области огромны. С
момента открытия бессознательного в нем по-прежнему несравнимо больше
неизученного, чем изученного. Поэтому не возникает сомнений, что
исследования в области глубинной психологии являются важными и
актуальными. Повторим еще раз утверждение З. Фрейда о том, что только
переживания детства дают объяснение чувствительности к будущим травмам, и
только раскрытием и доведением до сознания этих следов воспоминаний,
обычно почти всегда позабытых, мы приобретаем силу для устранения
симптомов. Углубленное изучение выявленных тенденций и проверка
полученных результатов представляют интерес для дальнейших исследований в
области глубинной психологии и аддиктологии.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ результатов
исследования интеллектуальной сферы детей старшего дошкольного возраста
на основе реализации образовательной программы «Развитие» Л.А.Венгер.
Полученные результаты выявляют особенность интеллектуальных умений
старших дошкольников, умственной работоспособности, сформированности
внутреннего плана действия и воображения, развития зрительной
опосредованной памяти, сформированности наглядно-образного мышления.
Ключевые слова: интеллектуальная сфера, старшие дошкольники; уровень
развития
децентрации;
внутренний
план
действий;
умственная
работоспособность; диагностический анализ; статистический анализ.
Annotation. This article presents an analysis of the study results of intellectual
scope of the of the senior preschool age children through the implementation of the
educational program "Development" L.A.Venger. The results reveal the peculiarity of
intellectual abilities of the senior preschool children, mental health, formation of the
internal plan of action and imagination, the development of visual memory mediated,
formation of spatial visualization ability.
Keywords: intellectual sphere, older preschoolers; level of decentered; internal
plan of action; mental capacity; Diagnostic Analysis; statistical analysis.
Важное место в дошкольных образовательных учреждениях занимает
проблема всестороннего развития личности ребенка. Данное развитие
осуществляется в воспитательно-образовательном процессе, в ходе которого
происходит формирование нравственных, умственных, эстетических и
физических свойств дошкольника.
Под развитием интеллектуальной сферы понимают целенаправленное
воздействие педагога на формирование активной мыслительной деятельности
ребенка, включающего передачу доступных знаний об окружающем мире, их
систематизацию, формирование интеллектуальных навыков и умений, развитие
познавательных процессов.
Многие отечественные ученые рассматривают интеллектуальное развитие
как систему качественных и количественных изменений в психической
деятельности человека (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн, Л. А. Венгер).
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В обучении дошкольников главной задачей развития интеллектуальной
сферы является совершенствование умений самостоятельной оценки и отбора
получаемой информации, гибкости мышления, формирование умений, которые
помогают в практической деятельности использовать навыки, полученные
ранее.
Цель исследования: оптимизация развития интеллектуальной сферы
старших дошкольников.
Экспериментальная деятельность проводилась в детских садах
г. Пятигорска в 2015 – 2016 году. В исследовании приняли участие дети
подготовительных групп в возрасте 6-7 лет в количестве 40 человек.
Рассмотрим
диагностический
анализ
исследования
развития
интеллектуальной сферы детей старшего дошкольного возраста, обучающихся
по программе «Развитие» Л.А.Венгер (группа «А»).
При исследовании уровня развития децентрации выявлено 95% детей с
высоким уровнем развития данного свойства, 5% -с низким уровнем.
Исследование способностей к пониманию закономерности, действиям по
образцу, по инструкции позволяет определить преимущественно высокий
уровень развития данных свойств (соответственно 90%, 80%, 85%), низкий
уровень выявлен в меньшей мере (соответственно10%, 20%, 15%). У детей
подготовительной группы выполнение задания на выявление особенностей
внимания позволяет констатировать высокий (45%), средний (30%) и низкий
(20%) уровни его выполнения. Сформированность внутреннего плана действия
и воображения имеет два критерия выраженности: низкий - 15%, высокий 85%.
Большая часть старших дошкольников данной группы показала средний
уровень развития зрительной опосредованной памяти - 55%, высокий уровень
выявлен у 25%, низкий - у 20%. Сформированность наглядно – образного
мышления у 25% соответствует низкому уровню, 75% - высокому.
Перейдем к описанию внутригруппового диагностического анализа
подготовительной группы старших дошкольников, обучающихся по
традиционной образовательной программе (группа «Б»). В данной группе у
40% детей низкий уровень развития способности принятия другой точки
зрения, у 60% -высокий.
Выявление умственной работоспособности
(внимательности) позволило определить, что 30% детей имеют низкий уровень
развития умственной работоспособности, 55% средний и 15% высокий.
Некоторые трудности в определении закономерностей отмечен у 20% и
высокий уровень у 80% старших дошкольников. При исследовании
способности действовать по образцу и по инструкции можно заметить, что 25%
детей имеют низкую способность действовать по образцу и 75% - высокую.
Способность действовать по инструкции у 40% старших дошкольников группы
«Б» выявлена на низком уровне, у 60% - на высоком.
Исследование показало, что способность умственной работоспособности у
30% детей данной группы соответствует низкому уровню, 55% - среднему, 15%
детей имеют высокий уровень. Сформированность внутреннего плана действий
недостаточно сформирована у 55% респондентов и весьма высоко у 45%.
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Уровень развития опосредованной памяти низкий у 20% старших
дошкольников, средний у 65%, высокий у 15%. У старших дошкольников
группы «Б» выполнение задания на определение уровня сформированности
наглядно – образного мышления определило низкий уровень у 35%, высокий –
у 65%.
Межгрупповой анализ дошкольников подготовительной группы «А» и
группы «Б» проводился на основе сравнения отдельных показателей. Было
выявлено, что число совпадающих диагнозов отмечается по следующим
показателям: развитие способности к пониманию закономерности, развитие
способности действовать по образцу, работоспособность (внимательность),
развитие зрительной опосредованной памяти, сформированность наглядно –
образного мышления, осознание звуко – буквенной структуры слова.
Было определено, что совпадающий диагноз составил 47,8%,
соответственно несовпадающий - 52,2%.
Статистическое
сравнение
результатов
исследования
развития
интеллектуальной сферы детей старшего дошкольного возраста, занимающихся
по развивающей программе (группа «А») и традиционной программе (группа
«Б») выявило статистические различия, соответствующие 60%.
Эти различия можно наблюдать на уровне развития децентрации p<0.01;
способности
действовать
по
инструкции
p<0.05;
умственной
работоспособности (внимательности) p<0.05, сформированности внутреннего
плана действия и воображения (пок. 6) p<0.01; развития зрительной
опосредованной памяти p<0.05; уровня сформированности наглядно –
образного мышления p<0.05. Следовательно, общее соответствует 40%,
специфическое - 60%.
В дальнейшем была составлена программа психолого-педагогического
сопровождения развития интеллектуальной сферы старших дошкольников
группы «Б». Данная программа была разработана в целях совершенствования
интеллектуальной сферы старших дошкольников.
Таким образом, реализация образовательной программы «Развитие»
Л.А.Венгер
оказывает
существенное
влияние
на
формирование
интеллектуальной сферы старших дошкольников.
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